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Redekundige en Scbriftuurlyke Gedacbten over de Sacramenten.
Door J . E . SCHUBERT, in zyn leeven Dr. en Hoogleeraar in
de Godgel. enz . Onder direftie van j. MULDER , rustend
Predikant e nz . in 't Nederduitscb vertaeld, door J . r•R.
SCHLOSSER . Predikant der Ltitherfebe Gemeente to Delft .
EerJie Dcel, EerJle Stuk . Te Am!! . by A . Eichhorn 1775 •
Behalvea do Voorreden 26o blatlz. in gr . oc`'tavo.
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Er ontvouwinge van de Leer der Sacramenten, waer toe
de Hoogleeraer Schubert dit zyn Werk gefchikt heeft,
zyn de Godgeleerden veelal gewoon een aenvang to maken ,
met een onderzoek nopens den aert der Sacramenten in 't algemeen . Dan zulks komt hem in genen deele raedzaem voor.
Om zich geen~willekeurige denkbeelden van de Sacramenten
to maken, zegt hy, moet men ecrst die Sacramenten onder.
zoeken , welken de Kerk , buiten tegenfpraek, voor Sacramenten houd : en dit onderzoek voorts tot een grondflag leggen, om daer op de Leer der Sacramenten in 't algemeen to
vestigen ; of uit die kundigheden of to leiden, wat men, omtrent de wezenlyke itukken, het oogmerk en 't getal der Sacramenten hebbe to bepalen . Van zyue hier op gegronde inrichting van dit Gefchrift tlaet by vervolgens, daer 't paste
geeft, nader to handelen ; en by begint daerom, (dit in de
Voorreden gemeld hebbende,) zyn Werk terftont, met de
ontvouwing der Sacramenten zelven ; om, derzelver befchou..
wing voltrokken hebbende, ten laetffe van de Sacramenten in
't algemeen to fpreken . Hier koinen des, als by de Kerk,
buiten tegenfpraek, erkende Sacramenten voor, de Befnydenis
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en het Pafcha, als Sacramenten des Ouden , benevens de Doop
en 't Avondmael, als Sacramenten des Nieuwen Verbonds .
Jeder derzelven word door den Hoogleeraer afzonderlyk ontvouwd ; en dit eerie Stuk behelst ene voliedige Verhandeling
van de Befnydenis en 't Paf'ha ; mitsgaders een gedeelte van
des Autheurs bedenkingen nopens den Doop . --- De Hoogleeraer behandelt deze onderwerpen, naer gewoonte, met eiie
oordeelkundige ontvouwing van de voornaemie byzonderhede'n, die 'er betrekking toe hebben ; en de onderzoekgrage
Lezers vinden hier ene reeks van Oudheidkundige en Godgeleerde aenmerkingen, die der overweginge waerdig zyn .-Om 'er een voorbeeld van aen de hand to geven, zullen wy
ons meer bepalen tot het Been ons , na bet Verflag van de
Godlyke inflelling der Befnydenisfe , reeds in den aenvang
voorkomt, wegens de vraeg ; of niet de Befnnydenis al plaets
gehad hebbe onder de Egyptenaren, voor dat God dezelve aen
Abraham beval?
,,, Twee vermaarde Mannen , zegt de Hoogleeraer, een
MARSHAM en SPENZER naamlyk, hebben deeze meening verdcdigt, houdende de eerfte deeze zaak voor voldongen ; en
fchoon de laattte dit niet duidelyk beweert, zoo blykt nob
tans,, uit zyne bygebragte gronden, dat by MARSHAAIS meening voikomen toeflemt. (i) Laaten wy dit gevoelen naauwkeurig, onderzoeken, en dit wel des to nmeer, om dat niet
alle Geleerden gewoon zyn , op een en dezelve wyze daar
van to oordeelen .
,, Volgens myn oordeel , kunnen de zodanigen geenzins befchuldigt worden, van eene Godgeleerde dwaaling to
voeden, of de heiligheid en den Godd'lyken oorfprong der
Saciamenten to benadeelen, welke beweeren, r dat de Befnydenisf' reeds lang voor de tyden van Abraham by de Egiptenaaren gebruikiyk zy geweest . Want zy flaan des niet to
min toe, dat deez' Aartsvader en zyne naknmelingen, hiertoe een Godd'lyk bevel ontvangen hebb' . Dan 't is niet onmoog'lyk, dat eene handeling die reeds wegens natuurlyke
oorzaaken gebruiklyk geweest is, van God geheiligd, en in
een Sacrament veranderd worde . Het begrip van deeze heilige zaak' vereischt het altoos iiiet dat deeze handeling' noodzaal:lyk, tot op de Godd'lyl e intlelling toe , volilrekt onbekend en ongewoon' zyn moet . De Verlosfer verkoos ook niet
z©( a) „ J, M&RSnnnt in Can . Chron . P, 73 . feqq.
£br. R it. Lib. I. Cap . V. Seq. IV."
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zodanige handelingen tot de Sacramenten des Nieuwen Ver
iet Doopen, bet Brood eeten en Wyn drinkers was
y den Jooden zoo onbekend niet . Wie zal dan wel dit gevolg kunnen goedkeuren : wanneer de Doop een Sacrament
~s3 zoo moet volgen, dat ;men voor deszelfs Godd'lyke inftelling nooit met Water gedoopt heb'be? even zoo weinig
kan men befluiten : wanneer God aan Abraham de Befnydenisf' ten teken en tot een Zegel van zyn Verbond gegeeven
heeft, zoo kan Been yolk dezelve voor then tyd gehruikt hebben. Toch desniettegenftaande oordeel ik 't eene Historirchce
dwaaling to zyn, wanneer men vooronderfteld, dat de , Be
fnydenisf' reeds onder de _ Egiptenaaren en andere volkeren
zy gebruiklyk geweest,, eer dezelve van God ingelleld en aan
Abraham zy bevolen geworden.
,, Alle de geenen welke de Befnydenisf' eenen hooge .
ren ouderdom toefchreiven , en dezelve van de Egiptenaaren afleiden, fteunen op zeer zwakke gronden , zy beroepen zich op
den ouden Historie fchryver HEE.RODOTUS die den oorfprong der
Colchiers van de Egiptenaaren daaruit bewyzcn wil wylze zicli
lieten befnyden. Hy voegt 'er by, dat de Fenieciers en Syriers
in Palestina woonende, dit ook deeden I en bekenden deeze
gewoonte van de Egiptenaaren ontvangen to hebben . Hy
noemt noch andere Volkeren, die men we;eus haare befny=
denisf' voor afkomelingen der Egiptenaaren houden moest,
en beweert, dat de Egiptenaaren Colchiers en mooren, de
eeiigfle menfchen zyn , onder welke de Befnydenisf', van den
beginne aan zy gebruik'lyk geweest . (2) Maar het getuige.
nis van deezen anders zeer geachten fchryver, is geenfins van
zodanig een gewigt, dat wy het zelve anderen bondigeren
gronden zouden voortrekken . Hy leefde omtrent vyfdehalve
eeuwen voorf' Verlosfers geboorte, en dus bykans'anderhalve
duizend Jaaren na de Godd'lyke inltelling der Befnydenisf' .
Alles wat by van deeze zaak Icon weeten,is dus op eene zeer
onzekere overlevering gegrond . In de aangehaalde plaats zytier historie, van s1soSTRis krygstogten 1preekende, belydt
by zelv', zyne berigten van Egiptifche priesteren ontvangen
to hebben. Is 't Diet waarfchyniyk,dat b y ook van deezen ;
Yyn kennisf' , aatlgaande den oorfprong der Befnydenisf',
yerkreege hebb'? boven dat begaat by in zyn verhaal eenige
!merkkelyke en oogenfchynlyke misfiagen . De Syriers zegt
by, die in Palestina woonden, bekenden de Befnydenisf' van

b onds.
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de Egiptenaaren geleerd to hebben . Wanneer by hier merle
c{ de Jooden doelt, gelyk wy dit aanneemen moeten, zoo is
dit een onloochenbare onwaarheid . De Jooden wisten deft
oorfprong haarer Befayd;niK' altewel, dan dat zy •d ezelve
zouden uit Egipten when eider . Hy beweert, dat by alle inwoonderen van Palestina, de Befnydenisl' zy gebruiklyk
geweest, fchoon dit al1ee van die inwoonderen des Lands
weike werk'lyk Jooden wren , kau gczegd warden . Wy
zullen'tans niet eens van die fouten die zoo zigtbaar uiet zyn
gewaagen, zynde bet bygebragte toerykend' out het grtuige •
nis van HERODOTUS in deeze zaak to verwcrpen . A , idere
nieuwere ichryvers , to weeten nioDORUs en STABO , die
HERODOTUS volgen , kunnen noch veel minder bewyzen . Men
konde hier wel tegens inbrengen, dat de Volkeren, van welke deeze Historic fchryver fpreekt, ten minften in zyne tyden de Bethydenis moeten- gebruikt hebben ; dat de Egiptenaaren, trots op hunnen ouderdom, de Ifraeiliten haaten, en
dezelve voor een Volk hielden, dat hunne heerfchappy ontduikt was, van dezelve de befnydenisf' altoos niet zouden
aangenomen hebben ;' dat andere Volkeren dit noch veel min .
der zouden gedaan hebben, die met bet Israclitifche yolk zoo
bekend niet waren , of dezelve ten minftcn zoo hoog niet gefchat hebben, van derzelver Godsdienstlyke gebruiken onder
zich intevoeren ; dat egter de Egiptenaaren de Befuydeuisf'
van de Israelliten tnoesten geleerd hebben, wanneer zy zich
voor then tyd, toen Abraham hiertoe bet bevel had ontvangen, niel$hadden befiieeden ; en dat by gevolg de befnydenisf aan oudere tyden , en derzelver uutvinding aan de Egip.- Dog ik hen in de
tenaaren moete toegefchreeven warden
eerfte plaats van meeni'ng dat de befnydenisf" nooit by- een
eenig yolk, behalven by de Joden een algemeen gebruik geweest zy. By aldien zich geheele volken doorgeans hadden
befnyden laaten, hoe konden dan de Jooden , ter onderfcheiding van alle andere Volken, de Befnydenis/', en ; de Heide .
nen in tegenoverfcelling van de Jooden, de 1oorhuid genoemd
warden ? Gal . II. vs. 7, 8 . evenwel is 't mogely k , dat onder
veele andere volkeren , geheele Familien en geilachten geweest
zyn, die hunne Kinderen lieten befnyden . Abraham hadd'
bet bevel ontvangen niet alleen zich en zyne 'Kinderen,
maar ook zyne Knegten to befnyden, en voltrok bet zelve
ook aan alien die in zyn huffs waren . Genes. XVII. vs. 23 .
Veele van zyne Kuegten , of hunne nakomelingen kunnen
zich naderhand na andere plaatzen begeven, en de Befnydenisf'
by die Famielie, welkers hoofd zy waren , bybehouden heb•
ben.
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Dit kunnen wy met meerder waarfchynlykheid van Is .
maels nakomelingen, en dier Kinderen beweeren, die Abraham in 't ver volg van tyden met Ketura teelde . Deez' be4ioorde wet niet cigentlyk mede tot her Verbond, dat door
de Befnydenisf' bevestigt wierdr, maar om dat hunne ftam .
vaderen befteeden . waren, zoo ' i1len zy zekerlyk deeze gewoonte niet ten eenenmaal afzelegt hebben . In deezer voegen verfpreide dezelve zich ook older andere Volken, zond1r dat men juist behoefd to voor(Siiderflellen, datze dezelve
van de Israelliten ontleend hebbetr, en door een' van deeze
wegcn is de Befnydenisf` tot die Volkeren gekomen , van
welke HERODOTUS met zekerheid wist, dat zy voor een ge .
deelre de befnydenisf' gebruikt hebben.
„ Evengelyk nu uit de gronden van tegenparty geenzins blykt, dat de Befnydenis reeds voor Abrahams tyden,
by de Egiptenaaren zoud' in gebruik geweest zyn, zoo kunnen wy het tegendeel uit de berichten van Mores duide'yk
aantoonen . Toen God de Befnydenisf' inflelde, fprak Hy
onder anderen : Gy zult de Voorhuid aan uw Vleesch befiiyden . Genes . XVII. vs . i i . Deeze verklaaring toont aan, dat
de befnydenisf' zodanig eene zaak moot geweest zyn, die aan
Abraham ten eencnmaal onbekend was . Want tbyaldien by
geweeten hadd', hoedanig ze verrigt moest worden , zoo
zoude bet bevel van zifh en de zynen to befnyden, reeds toerykend geweest zyn . God had hem niet behoeven to onderregten, wat Hy bedoelde, toen by hem bet bevel der befnydenis gaf. Dan zoo onweetend zoude Abraham niet geweest
zyn, by aldien 'er ter dier tyd Volkeren geweest waren, die
zich befnyden lieten . Ja de Befnydenisf' hadd' hem altoos
niet onbekend koniien zyn, wanneerze zoo algemeen in Egip.
ten ware gebruik'lyk geweest . Want by had eenigen tyd in
dit land gewoond, en zich met deszelfs gewoonten wet be .
Lend gemaakt. Om dat nu God Abraham vooral onderregten moest, war de Befivdenisi" zy, zoo is ze buiten twyfel
door de Godd'Ivke inftelling het eerst in de Weereld ingevoerd
geworden . In de tweede plaats beval God by de inflelling
van het Paaschlam , dat de Israelliten hunne Vreemd'lingen en
Knegten to vooren befayden zouden, die genegen mogtea
zyn , aan deeze plegtigheid deel to neemen . Exod . XII. vs .
44 : 48 . De Knegten des tyds by de Israelliten in dienst,
waren buken twyfel Egiptenaaren, of van een nabuurig yolk,
dat van de Egiptenaaren afkomflig was . Gefleld derhalven,
Iat by dezelve van ontdenkelyke tyden herwaards, de befny,A 3
dc1?en .
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denisf' in 't gebruik ware geweest, hoe zoude bet dan mogelyk geweest zyn dezelve noch eens aan hen to voltrekken ?
By aldien men noch boven dit alles overweegt, dat de Befnydenisf' teffens een onderfcheidings teken voor de Isra~lliten
zyn zoude, en dat de Heidgt~en van alle volkeren, door middel der befnydcnis in de emeenfchap der Jooden opgenomen wierden , zoo kan men onmogelyk daaraan twyfelen,
of dit gebruik zy eenig en alleen eigen en byzonder aan bet
Volk van God geweest, & waar van de grond alleenlyk iti
de Godd'lyke inflelling to zueken is ."

De verrezene BUCERUS . Te Cleve by J. G. Baerflecher 1776.
Bebalven de Voorreden en den Inboud , 343 bladz. in
groot octavo .
die de Lutheranen en Zwinglianen , in de zesB Ucerus,
tiende Eeuw, zocht to bevredigen,komt in de achttiende Eeuw, als 't ware, uit den grave, om de verfchillen tusfchen de hedendaegfche Zwinglianen er_ Calvinisten by to leggen . Dat is, met andere woorden gezegd, 'er komt een
Schtyver op, die een Vredefchrift aenbied , aen de thans in
Nederland verdeelde Broederfchap , ter zake van de Heilige
Sacramenten, en voornaemlyk van derzelver ware deelgenooten . --- Men floote zich hier, met den aenvang, niet aen
de Menfchen-namen ; ze zyn met een goed oogmerk gebruikt,
dm haetlyker of twyfelachtiger benamingen van Partyentevermyden. Naer 't oordeel des Schryvers zyn ze, noch .Zwinglianen, noch Calvinisten ; maer hunne gevoelens zyn vin dire
natnur, dat de ene party meer tot dat van Zwinglius, en de
andere meer tot dat van Calvinus overhelt ;'t welk hem, daer
by als Berniddelaer zoekt to handelen, den naem van'Bucerus heeft doen aennemen, zonder zich ook aen de gevoelens
van Bucerus to bepalen . Keurt men echter deze benamingen
af, men bediene zich dan van anderen, welke men gefchikter oordeelt ; ze doen niets tot bet wezenlyke, en 't komt
flechts op de manier van bemiddeling aen ; zo men deze mogte goedkeuren heeft de Schryver zyn oogmerk bereikt ; daer
by niets anders bedoelt , dan de Broeders niinzaem to verenigen .
Ter beyorderinge bier van heeft by dit Vredefchrift opgeiteld, en wel in de volgende orde. I. Hy toont hoe weder .
zyd-
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zydfche Partyen tot uiterften afgeweken, en, voorlang verval •
ldn zyn, in ene onmaet van tegenfpreking, of overhellin aen
de andere zyde. II . Hy doet zien wat 'er by Partyen nog
overgebleven is ; naemlyk dit . De Sakramenten zyn Sakramenten, dat is Fleilige Teketzs'C :n Zegels : Cbristus is de betekende zaek ; eu men fchynt viederzyds ene verplichting to
flellen in de bevelen van dnaiTtt"s en P WLUS, doet dat ,
verkondigt Gnz . ; men fpreekt . -aen beide zyden van moeten ;
maer twist over mogen ; fchoon !t eker zy, dat by die zedelyker wyze moot oak wag ; waer +fegen by die niet ma,g ook
vies moet . Ill. Hy ontwerpt'vroorts de Vredes-Artihelen ,
die by overtuigelyk ter aenneminge poogt aen to dringen . En
eindelyk IV . •d eelt by zyne aenmerkingen mede over het belang van bet zwevende gefcbil ter zake van de Sacramenten ;
na dat by aenvanglyk getoond heeft, hoe zyne Vredes-Artikelen de rechte middelen zyn , om niet meer zo ver of to
wyken van de oude'Christencn, als men by de gefchilvoerende broederfchap reeds van hun geweken is .
Het ganfche Gefchrift is indiervoege opgefleld , dat we .
derzydfche Partyen •, ten minfle dezulken onder lien, die niet
van de driftig{len zyn, bet zelve zonder kwetzing kunnen le .
zen ; en 't komt ons voor, dat men zich van de zodanigen
nog al jets goeds mag belooven, indien zy vooral bet eerfle
opgenoemde gedeelte,nopens de wederzydfche uiterflen,ern,
Kwamen de ftrydende partyen
flig gelieven to overwegen .
eens tot een behoorlyk gezicht bier van , zy zouden ligtlyk
zelven een middelweg vinden . Was men buitendien ter wederzyde niet gewoon aen eenige Systematifche denkbeelden ,
met daer~mede verknogte, of daer nit voortvloeiende fpreek .
wyzen, 'er zou vermoedelyk minder moeite aen vast zyn,
om Partyen to verenigen ; daer 't in tegendeel , zo land ieder
op zyne denkbeelden en fpreekwyzen gefteld blyft, naauwlyks to vermoeden is, dat zy elkander zullen verflaen . Onze
Bemiddelaer flaet echter, naer de omflandigheden, geen ongefchikten weg in, daer by tusfchen beide de niter{leap door
tracht to loopen ; en 't is to wenfchen, dat zyn voorflei van
Vrede enige nuttigheid moge hebben . Lie bier zyne Vredes-

artykelen ; die wy to eer goedgevonden hebben to n .aetfeu,

om dat misfchien derzelver aenhaling vervoigeus wel eens to
(lade zou kunnen komen .
„I . De Broederen Zzvingliaanen en Kaluinisten zullen voortaan gemeenfchap leeren en belyden .
i . Dat de Sakramenten eigenlyk en alleen Zegels zyn van
de Godlyke Bond .beloften, bevattende het recbt tot, en de
A 4
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toekomende bezitting van de goederen des Genade-verbonds,
of des Eeuwigenieevens, en des Nieuwen verbonds.
2 . Dat zy van deze Beloften nooit kunnen of moeten afgezonderd worden, om niet krachteloos gemaakt to worden .
3 . Dat zy, en die Beloften, even heilig zyn, en wel zo
verre, dat eene Ontbeiliging of fchending,wanneer zy teverre gaat, of to lang duurt, Diet alleen byzondere Peribonen,
maar ookgeheele Gemeinten zoude in lyden brengen, en cons
tuchtroede opwekken , zo veel to meet om dat zyn geheele
Verbond bier ontheiligd wmrdt
4 . Dat de ver<.egelde Bel® ten, van bet Genade verbont?,
wile Voorwaardlyk zyn , aan - welke T7oorwaarde de waar-geloovige van harten wil, de fchvn-geloovige niet : in tegendeel
zyn de insgelyks verzegelde Beloften - des Nieuwen verbonds
zonder voorwaarde .
5 . Dat zy alzo moeten toegediend worden aan alien, die
onder Been Ergernisfen, of kerklyke 11 :rafie leggen ; en wcl,
om die Voorwaardlykbeid, die in de Zegels, ell in de Beloften van 't Genade-verbond beiden heerscht ; en buiten welke
de Schyn-geloovigen daar niet aan komen konden ; ook om de
eenvoudigheid van de Beloften des Nieuwen verbonds .
6. Dat deze ruime toediening ook gefchiede met toelaatin .
ge, en naar de intentie van Got) en CHRISTUS zelven : alzo,
dat de toelaating van Historie- en Tyd-geloovigen nietenkel
Kerklyk , maar ook Godlyk zy .
7 . Dat dezelve toediening, van de Beloften met haare Zegelen, zy een zvezcnlvk, ja wel bet kracbtigst, en uitlokkend,le gedeelte van de uitwendige Roepinge door bet Evangelie .
S . Dat van zulk eene regt Evangelifcbe Roeping, door de
.}erzegelde Beloften van bet Genade- en Nieuw .verbond, gebruik to maaken,nieinand tot zomle verilrekt ; maar zelfs eerie
vetpligting is voor alien, die door gees Godlyke of Kerklyke
wet zyn uttgcfloten : lpruitende de zonde bier alleen nit de verkeerde gebruikmaakinge.
9 . Dat die onwaardrge gebruikmaaking, ja, in bet Avond •
rnaal , de febukligmaaking aan bet Lichaam en Bloed des
$EPREN, zo als PAULUS lpreekt, niet alleen by de Scbyngeloovigen, maar ouk zelfs by de lVaar-geloovigen kan plaats

h'bben .
xo. Dat al bet bovenflaande niet weg en neemt of vermindert de by zondre betrekking der id'rtar-geloovigen op de Sakravnenten ; heftaande in een volkomen Recbt door CFJRISTUS,
om deze Zegeltekenen voor zich,en your haar zaad den Doop,
to
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to eisfchen, en to genieten, als haare eigene goederen, of groo .
t o en onverliesbaare T7oorrecbten.
I1 . Dat evenwel door dirt Eigendoms-recbt der waare Geloovigen, de anderen niet worden uitgefloten van bet uitwen .
dig gebruik derzelver .
12 . Dat in tegendeel eene gegeevene Ergernis, door eenen
Waar•geloovigen, zelfs eerie feborting maakt in de Gebruikmaakinge van z} n reeds verkregen Recbt ; bet zy met, bet
zy zonder de Kerklyke flraffe .
13 . Dat de Sebyn geloovigen otidertusfchen nooit meer ontvangen, dan de Tekens, en eene uiterlyke bevestiging van
de Waarheid der Beloften top haar zelven , en in derzelver Historiscb geloove ; zo lang zy geen Waare Geloovigen
Worden .
14 . Dat daar en tegen wederom de laatstgenoemden ook
genieten de betekende zeak, of eene vcrborgene Gemeinfebap
met dezelve : wat nicer is, een direkt waarteken of onderpand van den H. J. C. dat by voor hun gekruist en eforven zy ; of een Waarteken van hun daadlyk Eigendoors
aan zyne offerhande, lydens en verdienflen ; nog eens, een
voorteken van bet Eeuzvig leeven, of Ze;el van de Beloftens
daar van liggende .
Alles tot voedinge en verterkinge haares reeds begonnen en
geestlyken Leevens .
1S . Dat de verborgene Gemeinfcbap Met CHRISTUS, voornamelyk in bet H . Avondmaal, of de zo genoemde Sakramenteele vereeniging alleen gefchiedt, door bet waare Geloove ; indien bet maar eenigzins leevende en werlczaam is .
16 . Dat ook de Sakramenten alleen verordineerd zyn orn
der oprecht-Geloovigen wi11e : zullende de HEERE zich anders niet bemoeidt hebben, om zulke Zegels aan zyne Beloften vast to maaken, maar die wel gelaaten onverzegeld.
L7 . Dat de Sakramenten egter ook gelchikt zyn, ter werkinge van de eerie beginfelen des Geestlyken leevens : edog
alleen uit hoofde van de voorengenoemde onaffcLeidbaarbeid
van de Beloften des Evangelies, en haare betrekking op de
uitwendige Evangelie-Roeping : maar niemand is of wordt
kracbtdaadig en inwendig geroepen door de Sakramenten alleen . Zy, die op eene lieflyke of Evangelifche wyze getrokken worden, kan men zeggen , dat getrokken werden
door de verzegelde Beloften ; of, dat bet zelfde is, door de
Beloften en de Sakramenten to zamen .
j8. Dat een waare Geloovige zich zelven in bet dvondtnaal aan, den tiEERE verbinde, voor het eerfte of by ver-
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nieuwinge ; of dat by aldaar eene Perbonds-metaking doe
wel degelyk : indien by anders maar des HEEREN Bond.
beloften aldaar maar vertrouwlyk omhelst, of zich die geloovig toeeigent .
i9. Dat het Zelf -onderzoek voor bet flvond naal , door
PAULUS gevorderd, voornamelyk diene , om onwaardigbeid
dat is onggfchiktheid in hot - gebruik , of, om ontheiliging
to vermyden : en ' beftaa ~ in nauwkeurige overweeginge wat
'er to doen is, en tot wat einde , ingevolge de inllellinge
Van CHRISTUS, en de nadere vcrklaaringe daarvan door den
Apostel.
20 . Dat het evenwel to gelyk van uitneemend belang en
nuttigheid zy, zich to beproeven in 2tjat flaat men gaan zal
tot des HEEREN Tafel : to weeten of als reeds zynde begenadigd, of no- niet .
21 . Dat alle 4vondmaal -gan,&ers waarlyk C H R I S T U S
Dood verkondigen ; maar de lleil-geloovigen alleen -Godebebaaglyk .
22. Dat men aldaar , zo wel als in zynen Doop , een
UTaarteken geeft , en openbaar bewys van zyne Kerkge .
nootfcbap en de Belydenis, waar aan men zich houdt.
2 ; . Dat recbt-werkzaame Geloovigen, en vooral die recht
vrymoedig zyn, hier aan den kenner haarer harten teevens
een Waarteken geeven van haar Geloove, en aankleevinge aan
iyn Verbo'zd.
24. Dat de Sakramenten eindlyk zeer verpligtende zyn
voor ;den waar-Geloovigen , om by den HEERE to blyven
-- voor de anderen , om het ook to leeren zoeken , en
de wereld to verlaaten, om niet met de wereld veroordeeld
to worden ; wanneer anders ieder genoten Sakrament, zo
wel als iedere Belofte, vermaaning of waarfchouwing aan
bun gedaan, tegen hun getuigen, en haar oordeel verzwaa •
ren zoude .
11 . Men zal by dit alles bekennen , en wederzyds voor
Vast houden, dat onze Forrmtlieren van Eenigbeid, en ook
van Liturgie, of die tot de bedieninge der Sakramenten
behooren,,alleen fpreeken nit den mond van, en tot HeilheIoovigen : anders gezegd, dat ze dezulken alleen aanfpreeken,
en fpreekende invoeren .
111. Men zal zich in alien opzichte voortaan Broederlyk
gedraagen en verdraagen tegen malkanderen ; zonderling ook
in al dat geene , dat, bier nog niet genoeg beftemd en bepaald
geworden zy"
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Verzameling van eenige Stukken, rerakende de Gevoelens van
den Heer MOZES MENDELSZOON, omtrent den,Joodfcben en
Cbristelyken Godsdienst . Te Utrecbt, by H, v. Emenes 1775,
In groot offavo 74 bladz.
A L voor enigen tyd hebben wy {gewag gemaekt van een
A Brief van Mozes Mendelszoon , aen den Heer Diaken
avater, gefchreven, by gelegenireid van ene foort van uitdaging, om hem, als 't ,ware, to noodzaken, tot ene open .
bare verklaring van zyne geveefens, wegens den Joodfchen en
Christelyken Godsdienst . Wy hebben toen gemeld hoe deeze
verflandige Jood dit, fchoon welmenend, echter onvoorzichtig voorftel van den yiterigen Christen van de hand gewezen
heeft (*) ., De Lezer kan nit bet diestyds gezegde opmaken,
wat 'er van de hoofdzaek tusrehen Mozes Mendelszoon en Layater zy ; doch de hier boven aengekondigde Verzameling van
Stukken heldert dit onderwerp nader op ; en de byzonderheid
van 't voorval maekt deze Papieren to aenmerkenswaerdiger .
Aen 't,,hoofd dezer Verzamelinge flaet de Opdracht, welke
de Heer Lavater geplaetst heeft , voor BONNETS Qnderzoek
der bewyzen voor den Cbristelyken Godsdienst (}) ; waer in by
den Heer Mozes Mendelszoon uitnoodigt, om dat Gefchrift to
toetfen, en 't zelve, zo by 't niet bondig mogte vin den, openlyk to wederleggen, of anders to doen 't geen Socrates gedaen
zou hebben, indien by dat Boek gezien, en onwederleglyk
gevonden had . Daer aen volgt de opgenoemde Brief van
Mazes Mendelszoon, welks inhoud wy reeds gemeld hebben .
By dezen komt nu, ten derde, bet Antwoord van Lavater
aen Mozes Mendelszoon . Zyn Eerwaerde erkent, in die foort
van openlyke uitdaging, hoewel met een goed hart gefchied,
enigermate misgetast to hebben, en beantwoord verder enige
byzonderheden in dien Brief voorgedragen . Op bet doorbladeren dezer Brieven kan men niet wel nalaten, de we, :erzyd.
fche Schryvers, in hun zedelyk chara±er, hoog to achten .
Mozes Mendelszoon komt voor als een eerlyk Man, die den
Joodfchen Godsdienst, in overtuiging van de Godlykheid der
Mozaifche Openbaringe , verlhandig belyd ; en tot no- geen
vpldoende reden vind , om den Christelyken Godsdienst to
em(*) Zie Nieuwe Vad. Letter•0ef. IV. D. bl. 261, 262.
( f) Men zie van dat leezenswaardige Gefchrift, ous verfl*g in de
filed. Vad. Lett. I D. bl . 12 eut.
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omhelzen ; oordeelende in tegendeel, na ernftige overwegi b,
ghouden to wezen , om in de belydenis van zynen Vaderlyken
dsdienst to volharden . Lavater vertoont zig, aen de andere
zyde, als een yverig gemoedlyk Christen , die 't van zyn pligt
oordeelt zynen Vriend, ware 't mogelyk, op to leiden , ter
overtuiginge van de Godlykheid der Euangelieleere ; 't welk
hem, begrypende dat zyn voorgaende flap min of meer on .
voorzichtig geoordeeld mogt worden , een anderen weg doet
inflaen , in hoope van langs denzelven gehtkkiger to flagen .
Hytracht zyn Vriend, daer wigtige redenen hem wederhouden
van zich openlyk uit to laten, to bewegen, tot ene byzondere
briefwisfeling over bet voorgeffelde onderwerp ; dat by hem
gelieve to zeggen , waarin Bonnets onderzoek tegen de rede
aenloopt , en hem zyne tegenbedenkingen , 'tzy dan tegen
Bonnets bewys,of tegen de door hem verdeedigde zaek mede
to deelen ; latende bet vervolgens op beiderzydsch goedvinden
nenkomen, om die briefwisfeling in 't geheel, of alleen der .
zelver befluit , ten em-en tyde gemeen to maken . Aen dezen
Brief is ten laetflte nog gehegt een Byvdegfel door den Heer
Mazes Mendelszoon, welken de Heer Lavater zyn Antwoord
gefchreven toegezonden had, voor dat by het ter drukperfe
gave. In dit Byvoegfel doet by Lavater, met opzicht tot de
orkende mistasting, alle recht wedervaren ; en geeft to kennen, dat deszelfs Opdracbt hem bet Gefchrift van Bonnet,
elyk by nu bemerkt,uit een verkeerd gezichtpunt heeft doen
tefchouwen . Uit hoofde dicr Opdracbt Jas by 't als een gefchrift ter overtuiginge van Jooden gefchreeven, en des kwam
het hem , gelyk by toont , met reden niet voidoende voor
maer nu, ziende dat de Schryver bet oog heeft op de ongeloovigen zyner Kerke , velt by 'er een gunfliger oordeel over ;
erkennende dat bet zeive, naer dat oo-merk, van meer geivigt, en den Here Bonnet waerdiger is, dan by zich voorheen
had kunnen' voorflellen . Wyders betuigt by zyne hoogach .
ting voor then Schryver, en weert ene verdenking van zich
af, dat by hem als `Vysgeer van Letterdievery befchuidi ;d
zou hebben . - Dan war voorts de hoofdzaek, door Lavater bedoeld, betreft, by verklaert ten minfle, uitdruklyk, niet
genegen to zyn, om daer over openlyk to twisten ; en zyne
deswegens gegeven reden toonen vry duidelyk, dat het niet
of naeuwlyks to wachten zy, dat by zich in ene byzondere
briefwisfeling over dat onderwerp zal inwikkelen . Het komt
hem voor dat Lavater en by to zeer van grondflellingen ver
fchillen, om elkander in dit Stuk to vinden : by vreest dat ze
beiden het fpoor der reden, in 't twistgeding, byster zouden
ra .
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taken : en by is van oordeel dat cen Wysgeer zich gerust
moet flellen ; wanneer by met ver(iand getwyfeld heeft, en
volgens zyn beste weten tot zekerheid gekomen is .
Na
zodanig ene verklaring, hoewel ze niet voldoende geoordeeld
moge worden, kan Lavater hem niet wel verder dringen, zo
'er zich geen gunftiger gelegenheid opdoe ; dan veelligt zou
bet voorgevallen den Wysgeex in 't vervolg no ; wel eens aenleiding kunnen geven, om het Stuk op ene audere wyze i ll
to zien . Mogt by dan goedvinden, om, op Lavaters verzoek,
,, de wysgerige gronden to melden, op welken by de Godlykheid van den Joodlchen Godsdienst vestigt" ; zo zou Lavater, zonder in een twistgeding to treden, zich kunnen verledigeu, om na to gaen ; ,, hoe verre die eigenfte gronden pleiten voor de Godlykheid der zendinge van Jezus" ; hoedanig
eon onderzoek en vergelyking eens Wysgeers, die 't om waerheid to doen is , Diet onwaerdig geoordeeld kan worden ;
fchoou by reeds, naar zyn beste weten , party gekoozen hebbe .
-- De Heer Motes Blendelszoon neemt eindelyk deze gele .
genheid waer, om aen 't clot van dit Byvoetel
g den Lezer under 't oog to brengen , hoe onheusch by behandeld zy in de
Schriften van Dr . Kolbele, en hoe dcszelfs fchryfwyze eer verftnading dan wederiegging verdiene. Menlchen van die natuur
als Dr. Kolbele zyn eer ge(chikt, om dezulLen,die den Christelyken Godsdienst niet otnhelzen, to verbitteren dan to verbeteren ; en derzulker fchryftrant benadeelt niet zelden den
invloed der waerheid .

Les Progres do la Rai/on, dons la recberche dit vrai. Ouvrage
postbtame de Mr. xia,vLTios . Loudies 1775, Sansla Preface IBS pp. i n octavo .

Ooit lazen we averechtfcher Tytel . Les Progres de la
Raifon ! Men leze Les Egarernents de la Raifon . Dit
zal beter aen den inhoud van 't Boek beantwoorden . Het tegenwoordige opfchrift leid ons om to denken , dat wy 'er itt
zullen vinden, de hoortgangen welken de Reden gemaektheeft
in 't onderzoeken der Waerheid ; en de inhoud toont ons integendeel de flfdwalingen der Reden, by mangel van een behoorlyk gebruik, van 't fpoor der Waerheid .
Alles, zo
men hier leert, buiten bet Opperfte Vertland, is werktuiglyk ;
en werkt, door 't Opperile Vertland , dat alles bezielt, nood-
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zaaklyk ; de Mensch ;Weu enkel floflyk Wezen, fl:aat bier id
gelyk met alle ~ander&m f}oflyke beftaanlykheden . Hy is door
ten zamenloop .,van werktuiglyke oorzaken voortgekomen, cu
blyft met alle andere 1} oflyke beftaanlykheden, onderworpen,
aan alle de menigvuldige veranderingen, die in eeuwigheid door
werktuiglyke oorzaken, onder de, beftierin-van't Opperfte
Verftand, zullen ontftaan . - De Stof is event' eeuwig met bet
Opperfte Verftand, en bet ]even, mitsgaders de beweeging is
haar eigen ; maar zy word door 't Opperfte Verftand beftierd ;
en dan werkt voorts alles wat-'er beftaat werktuiglyk, veroorzaakende, door alle eeuwen been, de veranderingen, die 'er
natuurlyk uit voortvloeien . Deze en foortgelyke daer mede
verknochte denkbeelden, die, fcWoon ze her beftacu der Godheid, en her heftier der Voorzienigheid vastftellen, echter bet
Wezen van den Godsdienst ondermynen, of Never denzelven
geheel verniedgen, worden ons bier voorgedragen als uitfpra$en der Reden . Men ftelt dit Stukje op den naem van Helveti(es ; dock 't komt voor als een Ouvrage postbuine, als zynde
na deszelfs dood in 't licht gegeven ; hoedanig ene handelwyze
itleermaals niet tot eer van den Overledenen flrekte . 't Blykt
niet dat Helvetius ; vastgefteld zynde dat her een echt Gefchrift van hem is, her zelve ter drukperfe gefchikt heeft ; en 't
zou dus veelligt wel kunnen zyn, dat Helvetius her zelve, in
zyt)e afdwalingen gefchreven, maer, op ecn beter inzien der
Fake, ter zyde gelegd heeft . Wat bier van zy ; bet uitgeven
van Schriften van die natuur openbaert den fmaek der Wysgeren van dat flag ; en ze worden daer door min gevaerlyk.
Men ziet hoe hun voorname doelwit zy, de menlchen 0 ware
't mogelyk, in den waen to brengen, dat ze niets anders zyn,
dan kunftig bezintuigde Werktuigen ; dat ze evolglyk fchuldloos zyn in hunne bedryven, en dus geen Godlyke ftraf is of
na dit leven hebben to wagten , hoe ze zig ook gedragen.
Zulke buitenfporige denkbeelden, wier haetlyke gevolgeu zo
duidelyk doorftralen, zyn niet gefchikt om zeer veel invloeds
to hebben ; en 'sMenfehen inwendige overtuiging van zyne
Vrybeid zal een ieder, op her minfle nadenken, Heeds genoeg
wapenen, tegen alle willekeurige ftellingen , of drogredenen 9
die men in 't werk zou flellen, om hem diets to maken i dat
by een Konstwerktuig is , terwyl by onbetwistbaer voelt, en 't
nnvoorkomelyk berouw over verkeerde handelingen hem geftadig verzekert, dat by een Vry- een Zelfwerkend Wezen is ,
werkende met die vermogens, welken zyn Schepper en Onderhouder hem gunftig verleent,

ce.
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Geneeskundige Verhandelingen aan de Koninglyke Sweedfcbe
Academic medegedeeld, nit derzelver Werken by een verza.
meld, verraald en uitgegeeven, doer JAN BERNARD SANDIFORT, M. I). &c . &c. Eerfe Deel. 507. Tweede Deel 577
bladz . Met Plaaten . Te Leiden,, by P. van der Eyk en D.
Vygh, 1775- In •groot octavo.
E KONINGLY&E SWBEIOSCHE AGADEMIE beefs, federt 't
Jaar 1739 tot op deezen tyd.• toe, haare_ Verhandelingen
aan 't Gemeen medegedeeld $ ,vaar onder veele Geneeskundige
Verhandelingen, die van gust belang en nut zyn, gevonden
worden ; dog onze Landsgeuooten waren meest al van derzelver gebruik verftgoken,, door dien ze in de Zweedfche Taal,
welke niet zeer gemeen it, waren uitgegeeven . De Heer J. B .
SANDIFORT heeft derhalven, on.zen Vaderlandfche Genees- en
Heelkundigen, groot nut en dienst gedaan, met dezelve in
onze Taal over to brengen . „ Was men van oude tyden af,
(zegt de Vertaaler, mpt recht, in de Voorreden) reeds in een
begrip , en ftemden het de Geleerden van laater tyd ook gaarne
toe, dat getrouwe Waarnemingen, ter bevordering der Weten(chappen het meeste toebrengen, zoo is her dan ook nit
to verwonderen, dat men veele gevonden heeft , die, nit mensehlievende oogmerken, hunne Waarneemingen hebben bekend
gemaakt, en anderen oak vrugten hebben doen plukken van
de moeite, die zy hadden aangewend. Maar, hoe veel zulke,
:Ifzouderlyk uitgegeeven , Waarneemingen ook mogten toe .
brengen, tot bevordering van Geleerdheid en nutte Weetenfchappen , zeeker is het , dat deeze in het gemeen , en de
Genees- en Heelkunde in het byzonder, veel sneer toegenomen
hebben, na dat 'er in verfcheide Landen, en op onderfcheide
Plaatfen, geleerde Genootfchappen en Academien zyn opge .
rigt ; want hier door kreeg een ieder gelegenheid, om zyne
Waarneemingen, hoe weinig die ook mogten zyn in getal, en
hoe klein in uitvoering, aan de geleerde Waereld mede to dee .
len, en voor de vergetelheid to bewaaren . Dan, daar in de
meeste Landen, de Verhandelingen der geleerde Genootfchappen gefchreven worden in de Taal, die aan dat Land, waarin
zy zyn opgerigt, eigen is ; en veele dus in andere Landen ,
onkundig zynde van die Taal, ook moeten ontbeeren het nut,
dat uit dezelve to trekken was ; ja deeze werken ook doorgaans zeer hoog in prys zyn, en dus ook, nit dien hoofde ,
door een ieder niet kunnen verkregen worden ; om• niet to
zeggen , dat zy , verfcheide Wetenfchappen behandelende ,
dik-
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dikwyls in elk deel +uiig bevatten , dat tot de Genees- of
Heelkunde behoprd ". Dit vondt ook plaats by de Verhandelingen der Sweedfche • Academie . 't Eerf1e Deel van deeze
Verzameling, 't welk uit 62 Genees-en Heclkundige Verhandelingen en Waarneemingen beftaat, begirt met 't jaar 1 739,
en etndigt met 't jaat z7q . 't Tweede Deel eindigt met 't
jaar 1760, en bevat 51 • Verhandelingen en Waarneemingen :
Ons beflcek laat niet we bier tot een Proef, een uit ;ebreide
Verhandeling onzen Leezers mede to deelen ; maar wy zullen
daarom de eerff;e voorkomende Waarneeming, die wegens zyn
kortheid voor dit Werk gepastis, uitkiezen ; zynde een berigt
van eenen Stommen ; die zingen .kan, medegedeeld van Olbf
Dahlin . „JON PERSSON, een Boerenzoon van Ofwankihl, in her
Kerfpel .7uleta, in SUrmanland, gebVren in het jaar 1703, en
opgevoed op eene gewoone en eenvoddige wyze , zoo dat by namentlyk den Christelyken Godsdienst, en her lezen,in een Boek,
geleerd had, kreeg in het jaar 1736, toen by drie jaaren was
getrouwd geweest, eene heete Koorts, in welke zyne geheele
regterzyde beroerd wierd, en by de fpraak ten eenenmaal verloor. Na dat by byna een half jaar to bed gelegen had, begon
by zich weder een weinig to kunnen beweegen ; maar den regter arm moest by in een band dragen . Twee jaaren daar na
bediende'hy zich van de Gezondbron, die by de woning van
den Predikant van Yuleta gelegen is , en by veelen een goede
werking gedaan had ; maar zy bragt by hem geen meer beterfchap to weeg, dan dat by een weinig zeekerder kon gaan, en
her kleine ; dog, in veele gelegenheden , gewigtige woord 7a
vlot kon uitfpreken . Daarenboven had by 'er nog een voordeel van, dat men naderhand opmerkte, en dat de oorzaak is
waar van by nu beroemd word . Hy kan eenige Pfalmen, die
by geleerd heeft, eer by ziek wierd, zingen , en deeze zings
by zoo zuiver en verftaanbaar, als een ander Mensch ; maar
]her verdient opmerking, dat by-by het begin van een' Palm,
nodig heeft de hulp van een ander, die gelyk met hem zings .
Daarenboven kan by eenige gebeeden, met dezelfde hulp , duidelyk opzeggen ; maar even als op de maat, met eene harde en
fchreeuwende ftem. Ondertusfchen is deeze Man in de dagelykfche omgang ftom, en moet, om zyne gedagten to uiten ,
teekenen met de hand maaken, en by kan geen woord fpreeken, als ja . Hy heeft altoos wel een klein verfl :and gehad, en
is wat onnozel geweest ; maar voor her overige is zyn gehoor
en verfi:and tegenwoordig op zyn wyze onbefchadigt . Hy is
Godvrugtig, flat, en ordentelyk in zyn leeven . De Heer m. J
I EitTlG, Predikaift in ,7uleia, uit wiens eigeullandig en onder
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derteekend Berigt ik dit mededeele , (behalven dat ik den
Man zelfs gezien, en zyn zingen gehoord heb), heeft hem nu
reeds agt jaaren in zyn huis gehad,en alle . moeite aangewend,
om to ontdekken, of 'er eenig bedrog by deezen Man agter
fchuile, om beter to kunnen leeven ; maar by heeft de zaak
volkomen waar bevonden . Alle de Inwoonders,zoo wel voornaame als gemeene, die tot bet Kerfpel gnleta behooren, berigten dit ook . Veelvuldige en wonderb4are uitwerkingen van
de beroerte, die men aangetekend vinc}, zyn bekend . By dit
Berigt zal ik alleen voegen deeze aanu erking, dat famerende
Menfchen, al kunnen zy naauwlyks`tien woorden agter den
anderen , zonder ophouden , fprepken, egter, zonder dit onge.
malt zeer vaardig kunnen zingen ".
De nieuw uitgevonden Palisfaden, als suede een nieuw uitgevonden Machine, on; Canon in den Bedekten weg to kunnen
gebruiken . Gegraveerd op drie koperen Plaaten . Uitgevonden, befchreven, afgebeelcl en in bet licbt gebragt, door c.
REDELYKHEID. In 's Gravenhage by H. C . Gutteling, en to
4mfl. by Yntema en Tieboel 1775. Bebalven bet Poorwerk .,
76 b ladz . in groot octavo .

En werkzaame geest houdt den Heer Redelykheid onver-

moeid bezig , om den Lande door tuute uitvindingen
E
dienflig to zyn ; en 't geen by heilzaam oordeelt, door deszelfs
gemeenmaaking, aan den toets van deskundigen blaot to flel .
len . Poogingen van die natuur ; fchonn ze al ceps niet altoos
gelukkig mogten flaagen, zyn egter lofwaardig ; daar ze eene
zugt voor 's Lands welweezen aanduiden, en anderen aanleiding geeven, om hunne gedagten tot die of deeze onderwerpen, ten oirbaer van 't Gemeenebest, to wenden . Het tegenwoordige Gefchrift van dien Heer bovengemeld is wederom
van lien aart, dat het deer toe lrekke ; en verdient wel byzonder de overweeging der Hecren Ingenicurs en Artillcristen, ten
einde na to gaan, in hoe verre deeze bier voorgedraagen uitvindingen gefchikt zyn , om aan 't bedoelde oogmerk to beans .
woorden . Op dat ze hier over to beter zouden kunnen oordeelen, geeft de Autheur een naauwkeurig vcifbg van 't geen
daar toe betrekking heeft, met eene juiste befchryving en afbeelding van zyne, zo by agt, zeer heilzaame uitvinding .
Hy vangt ten then einde aan, met eene overweeging van de
gewoone plaatfing der Palisfaden, derzelver inrigting, nuttig •
held in eene vesting en dienst by eene Arm~e .
De voorV. DEEL . H . LETT. N O. I .
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en nadeelen van 't'gewoone gebruik aanwyzende geeft by to
kennen , hoe by al van overlarge bedagt is geweest, op eene
betere Palisfadeering, en zig vleit met eene rieuwe uitvinding
van een uitfleekgndgn dienst, deswegens aan den dag to kunnen brengen . Zuiks heeft hero , gelyk by vervolgens meldt,
gevrymoedigk~ orrr cen Request met eenc nevensgaande Me •
rnorie, aan Hun Ed . Gr . Mog . over to gecven ;ten einde hem
vergund mogte worden, by eene, zo 't hem voorkwam, gunilige gelegenheid, eeiie procticaale Proeve van zyne nieuw uiti
gevonden Palisfaden to neemen . Dog de Souverein beeft goed •
gevonden en verflaan, dat in des Suppliants Verzoek Diet getreeden kon worden ; waar door deeze Proefneeming agter
gebleeven is . Onze Authei r gaat, na 't vootllellen van dit
apes, over, tot eene uirvoerige befchryving zyner nieuwe Palisfiden , van twee onderfcheiden foorten, die op twee koperen
Piaaten afgebeeld zyn ; des men derzelver fchikking en verwagte uitwerking geinaklyk kunue begrypen.' De Heer Redelykbcid boezemt den L,eezcr de gimiligfle gedagten van deeze
zyne uitvinding in ; don by bezeft edgier tevens zeer wel, dat
dezelve cenige tegenbedeukirgen ona?crhevig kan zvn , en
zulks beweegt hem ter beantwoordiiige vaii eenige bedenkingen, die by zelf tegen zyne uitl, ;nding gemaakt heeft ; waar
op by dezelve vourts aan de beoordeeling van anderen over
laat .
By deeze uitvinding van nieuwe Palisfaden, voegt de Autheur Dog een berigt van eene nieuwe uitgevonden Machine,
om Canon in den Bedektenweg to kunnen gebruiken. Men
voegt, naamlyk, verfchillende gedagten over het inrigten van
den Bedektenweg, of deszelfs Borstweering a] of Diet met een
Glacis voorzien behoort to zyn ; de Heer Redelykheid brengt
de wederzydlche reden to berde ; en houdt bet, zonder zig
bepaaldlyk voor de eene of andere zyde to verklaaren , voor
beweezen ; „ dat bet gebruik van Canon in den Bedektenweg
ten uiterfle noodzakelyk is, en dat in den Bedektenweg,welks
Borstwering met een Glacis voorzien is, tot heden geen Cavon gebruikt kan worden" . Dit zo zynde, valt de vraag,
zegt by, of 'er, (daar de laatfle inrigting in ons Gemeenbest
de voorkeur fchynt to hebben,) geen middel is, om zulk een
heilzaam oogmerk to bereiken , welks uitkomst alleszins aan de
verwagting beantwcordt ? Herhaalde poogingen , gelyk de
Autlieur to kennen geeft, zyn bier in to kort gefchooten ; dan
't komt hem voor, dat by eene Machine uitgevonden heeft ,
waer van men zig in dit geval, met vertrouwen op een gewenschten uitflag, zou kunnen bedienen . Van bet door hem
daay

IWER DE OAL1SSAbEN, ENZ;

19

dattr toe geIchikte Werktuig geeft by voorts eene gezette be-

fchryving, met eene nevensgaande Plaat, war door deszelfs
toeflel en befliering zeer duidelyk onder't oog gebragtwordta
Hy heeft de Machine in 't klein op de proef goedgevonden,
en maakt zig zeer flerk, dat ze ook in 't groot voldoende bevonden zal worden . „ De manier van werken, zegt by,heb
ik reeds op een vierde der grootte geprob pert, en heeft my
wonderwel voldaan . En 'er is Been twyrf,:l, of de manier,
in bet groot geprobeert , zal aan de verwagting ten vollen
beantwoorden, alzo 'er geen fouten to voorichyn konnen komen , welke zig niet reeds in, het gemaakte Model, op con
vierde
'de der waarc grootte gemakt, zouden ontdekt hebben .
al'zoo de Uitvindin~ is aliereenvoudigst, en rust
op de eertte grondregelen der 4Veeg- of Beweegkunde ." ---y
In dug verre heeft - de Autheur het zy ne gedaen, en verwagt
iiu voorts dat men zynen arbeid zal toetfen . „ Men onderzoeke, betuigt by ten then opzigtc, met alle naauwkeaarigheid ; men beoordeele met alle onzydigheid en rypieid van
oordeel ; men verbetere met de vereischte kundi held ; inert
verwerpe volgens gegronde regeien ; en men lecre my met
gezond veriland, bezadigdheid en beicheidenlieid . Gus doende ftaat'er nuttigheid en ivezenlyk voordeel uit gcboor,.at to
worden .

V

Natuurkundige Iterbandelingen of Ve ; -zarneling van Stukken,

de Natuurkunde, Geneeskunde, Occonomte , Natuurlyke
Historie &c. betrefende . V Deal 11 Strrk . Te Arn/lardatr
by A . v. d . Kroe 1775- La grout octavo 16o bladz.
Y de Waarneemingen, nopens het gain van Venusvoor-

B by de Zon, in 'tjaar 1769, in 'cvoorige Stukjegemeld,

komt in bet tegenwoordige, met den aanvang, eerie Verhandeling over bet Verfchilzigt der Zon, afgeleid nit de Obfer .
vatien, omtrent bet bovengenoemde verfchynzel, in de Zuidzee, in bet Koningryk Astrakan en in China gedaan . De
Sterrekundige de la Lande geeft in dezelve een naauwkeurig
berigt van die Waarneemingen, met eene oplettende vergelyking derzelver ; om daar door tot eene nadere bepaaling van
't Verfchilzigt der Zonne, bet byzondere doelwit dier Obfer.
vatien, to komen ; waar mode by den Liefhebberen deezer
Oefening zeer in de hand werkt, 't welk bun zyne Verhandeling, ten keurigfle uitgevoerd, gevallig maakt . Otn derv
fl a
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zelver nuttiglxeid to vermeerderen, heeft by 'er can't einde
bygevoegd eenige "Aardrykskundige Waarneemingen, welken
dienen om de lengte en breedte van verfcheiden plaatfen , volgens de Wairne iITgen , by die gelegenheid gedaan , met
meet juistheid,&,f4oorheenen to bepaalen . En ten h0fluite
leert by ODS,%6'inen nit de gedaane Waarneemingen kan
afleiden, dat ifet Verfchilzigt der Zon, op haaren gemidclelden afftand, nagenoeg gefleld mag worden , in een rend getal, op 3/1, 6 ; zynde bet zelve bepaald tusfchen 3!/, 55,
en 81/, 63 . Volgens deeze hepaaling, flelle,ide bet Verfchilzigt •d er Zon op 3//, 6 , geeft by verder een berekend Tafeltje, waar in men met eeu2n opflag kan zien, de fchynbaare
Middellynen der Planeeten, gezien op den middelafftand der
Zonne van de Aarde, benevens derzelver waare Middellynen, mitsgaders de grootheid, digtheid, inhoud en affl:anden der Planeeten van de Aarde, volgcps-de :bekende Sterrakundige mar_ier van rekenen, op de bepaling van 't Verfchilzigt der Zon .
Op dit wel doorwerkte verflag deezer Waarneemingen, met
de daar uit afgeleide gevolgen, draagt men ons voor cone derde Verhandeling, over bet bekende Voorftel van den Heer
Molyneux, omtrent Blindgeboorenen ; waar in de Heer Merian zyne twee voorige Verhandelingen over dit onderwerp,
vroeger medegedeeld , agtervolgt , met eene beoordeelende
overweeging van de Proeve eener nieuwe Be/piegeling van de
Ziening, door Dr. Berkeley, welke vervolgens no,, nadernagegaan zdl worden . ---- Voorts verleent men ons een Onderzoek, betreffende de middelen, om door Proeven to ontdekken, hoe de voortgang van bet Licht gefchiede ; to weeten, of men zulks hebbe toe to fchryven aan eene uitvloeijing,
of aan cone golvende beweeging van bet Licht? Beide de gevoelens hebben, gelyk bekend is, ,aanzienlyke voorltanders ;
en 't Stuk, dat op verre na Diet bef]ist is, verdient nog wel
cen nader onderzoek, waar toe deskundigen in deezen aangezet worden, - Eene volgende Verhandeling is zeer gefchikt om denzulken van dienst to zyn, die zig toeleggeu op
bet verzamelen van Natuurlyke Zeldzaamheden,byzonder uit
het Ryk der Dieren ; als hun voordraagende do manier, orn
zig van de verfchillende foorten van Dieren to voorzien , hen
to bereiden, en dezelven nit verafgelegen Landen to verzenden De Heer IhIauduit geeft 'er, met opzigt tot de eene en
andere foort, eene duidelyke ontvouwing van, die de zodanigen, welken, bet zy voor zigzelven, het zy voor anderen,
bun
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bun werk maaken van deeze en geene Dieren to vangen en
ter bewaaringe to fchikken, met vrugt zullen kunnen nagaan .
Verder worden de onderzoekers der 1`7 gtuurlyke Historie genoopt tot bet neemen van nieuwe Prpeven,op de zogenaam le Bloedholletjes, daar de Heer .ezewfon zyne gedagten, over de gedaante en zamenftelling vale de ;roode deeltjes
van 't Bloed, gemeenlyk de roode bolletjes genaamd, ter beBroevinge vooritelt .
Vnlgens de algemeene gedagten heeft men aan deeze roode
deeltjes van 't Bloed eene klootfcbe gedaante toe to fclnyven ;
dan de Heer Hewfon beweert, dat ze oneigenlyk bolletjes
genoemd worden ; nadien ze integendeel platte lichaamules
zyn . Desaa$gaande hc'udt by zig verzekerd, door herhaalde
Proeven, van yelken by ~in dit berigt vei flag geeft ; en die,
fchoon ze niei'beflisl'eud :1n gen voorkomen, egter niet geheel verwerpelyk zyn,„tnaar de Liefhebbers tot het neemen
van nieuwe Proeven aanmoedigen ; door then we- in teflaan,
welken by bun aauwyst.
,, NVanneer wy, zegt hy, in aanmerking nemen, hoe vele verflandige Mannen hun werk gemaakt hebben, van bet
Bloed met de beste Vergrootglazen to onderzoeken , zal bet
verwonderlyk toefchynen , dat men zig in de gedaante dezer
deeltjes zou bedrogen hebben ; dog ooze verwoudering zal
ver-minderen, Wanneer wy in aanmerking nemen hoe vele klare taken voorbygeaien worden , tot dat onze aandagt op eene
zeer byzondere wyze tot dezelven getrokken word ; daarenboven , is bet Bloed in Menfchen en in Dieren zodanig met
deze deeltjes vervuld, dat dezelven zeer bezwaarlyk afgezonderd kunnen gezien worden, ten zy wy cene manier uitvinden om bet Bloed to verdunnen . Aan zodanig eene uitvinding fchryf ik _den goeden uitllag dezer onderzoeking toe ;
want, bet Bloed-, zo als bet nit de vaten des menfchelyken
lighaams was uirgevloeid, onderzoekende, vertoonde bet
zelve zig als cene verwarde 117asfit , niettegenflaande ik bet
zelve over een dun glas had uitgelVeid . Het gelukte my dan
bet zelve re verdunnen, dog niet met water, want ik wist
dat daar door de deeltjes zouden outbonden worden, maar
met Serum, waar in zy onontbonden blyven . Door bet Serum kon ik het zelve naar welgevallen verdunnen, en derhalven kon it; de deeltjes van elkander onderlcheiden zien ; en in
deze Proeven beyond ik, dat deze deeltjes van bet Bloed zo
plat waren als een guinic .'
Hy heeft, naar dit berigt, Proeven genomen op veelerleie
13 3
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foorten van Dieren, en deeze deeltjes in alien, zelfs in Infe 5Ien
niet grooter dan een fpeldeknop, gevonden ; bet welk hem doet
denken, dat ze, genoegzaam algemeen door bet geheele Ryk
der Dieren beftaatt •, en van groote nuttigheid in derzelver
huishouditig wn wdeten . Men vindt ze, in onderfcheiden
foorten van 1 `rrn, vtn verfchillende grootte, doch niet in
vergelyking in Ve grootte der Dieren ; ze zyn, by voorbeeld,
in een Os zo groot niOals in den 1\lensch, ja niet als in eene
Muis ; des het verfchil homer grootte van andere omitandigheden moeten afhangen : Dan, bet zy grooter bet zy kleiner,
ze zyn, zegt by, in ally Dieren, en zelfs in de Menfchen ,
niet klootsch , maar plat. Wel byzonder heeft liy tevens opgemrkt,datdndezrdeltjes,vandeoverigenafgechei,
den, en op deszelfs platte zyde gelegd zynde ; in 't •m iddert
eene donkere vlek fchynt te-hebbeh . „ Men heeft, fchryft
by, gemeend, dat deze donkere vlek tt n doorboring was, of
men heeft onderffeld, gelyk de geleerde Vader DE LA TORZE, dat bet deeltje een holle ring was . Dog ik heb dooreen
groot aantal van Proeven bevonden, fiat de donkere vlek een
vast deeltje is, welk in een plat blaasje bevat is, welks midden het zelve alleenlyk vervuld, en wiens randen hol zyn ,
bet zy ledig, of met eene fyne vloeiftof vervuld . -- Ik
heb deze biaasjes zo wel in de kieine als in de grooter Dieren gevonden ; eenige Pfoeven gedaan, door deeze deeltjes
met eene verfcheidenheid van andere Vloetftoflen to vermengen, dezelven in vele verfchillende Dieren onderzogt, en de
uitkomst dezer Proeven was, dat hunne gedaantens in verfchillende Dieren onderfcheiden zyn." Het eene en 't
andere wordt der nadere onderzoekinge van deskundigen aan.
bevolen .
Verder beheist dit Stukje nog, eene Waarneeming wegens
¢en Zodiacaal .Licht, als mede van een fchoon Noorder•L icht,
en de Vertaaler geeft to kennen, dat by, misfchien in 't kort,
eenige ophelderin gen nopens deeze Verfchynfels zal geeven .
Men laat 'er wyders op volgen de befchryving eener wanfchapen Vru t ; en eindelyk een berigt van een beproefd middel
om den Lintworm, ten minfte die met korte geledingen, uit
to dryven ; welk berigt vergezeld gaat van eenige oordeelkundige aanmerkingen over dit onderwerp . Hier by komen dan
nog, naar gewoonte, de Meteorologifche Waarneemingen van
den Heer Holm, to Breda, geduurende de maanden January,
L°ebruary en Maart, 1775 .
Th .
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Tafereel van Natuur en h'onst. Grootdeels naar bet Engef(Z'he
gevolgrl. Dertientle Deel. Te Amferdarta by P . M cijer
1775 . Li otavo 30 .E bladz .

M En leidt ons in dit Deel, ter befchouwinge van 't ge&n
Natutir en Konst ons voor ooLm'en ftelt in onze Nederlanden ; welken, niet minder dan andere Gewesten, cen
aantal van opmerkenswaardige Tafereelen uitleveren, die ons
in eene voe zaame orde vertoond -%vorden . Vooraf verleent
men een algemeen berigt of eene Landbefchryving van onze
zo Vereenigd'e' als dus genoemde Oastenrykfchc Nederlanden,
met een never sgaand verflag van den loop der Hoofdrivieren,
en 't geen verder omtrent den aart van 't Land, en der Lugtsgetleldheid onzer Provincien in aanmerking koint . Op dit
algemeenc volgt eene ontvouwing van de merkwaardi (t- : by .
zonderheden , welken deeze Gewesten in 't Ryk der I)ieren,
der Planten en der Delffloffen bezitten ; een b.a.nopt vei flag
van 's Lands algemeene Rampen, en een breedvoeriger berigt van de uitvindingen en ontdekkingen, die men aan de
Nederlanders verfchuldigd is ; byzonder van de Telcscooncti
en Microscoopen, met aantooning van derzelver nuttig . ebruik ; mitsgaders van de Thermometers . Hier by ko mt nom
eene befchryving van 't papiermaaken, om dat bet papier,
fchoon van geene Nederlandfche nitvinding , eater bier to
Lande by uitfhek goed gemaakt wordt ; en deeze befchryving
geeft, ten laatfte in dit Deel, aanleiding tot een berigt v an.
d e zeldzaame wyze , op welke men gewoon is gemarmerd
papier to maaken . - Leesgierigen vinden des in dit Doe] ,
niet minder dan in de vroegere Stukken, eenegroote verlcheideuheid ; en om'er ten voorbeelde iets uit to kiezen , zullen wy bet nangetekende, wegens de getleltenis van lugt en
grond, in ieder der zeven vereenigde Provincien , plaatfe
geeven .
„ In Zeeland word de lugt ongezond geoordeeld, doch de
inboorelingen fpreeken zulks tegen, en bet kan zeer wel zyn,
dat deeze ongezondheid alleen ten aanzien van de vreemdelingen, en nict van geboorene Zeeuwen plants heeft . De
ondervinding leert zekerlyk dat luiden, die gezond in deeze
Provincie gekotnen zyn, terftond in de zoogenaamde Zecuw .
fche koortten vervallen ; bet geen door fommigen aan de uit .
waasfemingen van bet brakke water word toegcfchreeven ;
terwyl anderen de oorzaak zoeken in de veranderlykheid der
P 4
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lugtsgefteltenisfe, zynde het bier des morgens en des avonds
dikwyls koud, en,inidden op den dag heet, gelyk meermaalen het geval , je in landen, die aan de zee gelegen zyn . °--De getIelten}'s van grond is 'er zeer voordeelig, en men heeft
'er de bests ;viugtetl in eenen ryken overvloed . ---, Het-voornaamtte dal
-ontbteeht is turf, die van elders aan gebragt
en duur be
moet worden ; welk gebrek egter eenigzins
vergoed wor
door de fteenkoolen, die tit Eugeland overkomen .
„ In Holland veroorzaakt de laagheid van grond op de meeste plaatfen eene koudq en ciogtige lugt, die mist zeer dienftig
is voor de gezondheid', fchoon~'zy, die aan dezelve gewoon
zyn, derzelver nadeeligheid ,weimg Igcwaar worden .
Deeze Provincie heeft zeer fchoone Weilanden,ydie eene meenigte van melkkoeijen voedfel verfchaffen . In het zuidelykst
gedeelte, daar zy naast aan Zeeland srenst, alssop de Eilan •
den Overflacquee, Voorn, Putten, Bb4erland en elders, gelyk ook in her zoogenoemde Wesdand, brengt de grand zeer
fchoone graanen voort. Doch in de middelfte deelen, langs
de beide boorden van den Rhyn, ziet men fchier niets dan
Veenlanden, uit welken de beste foort van turf gebaggert
word .
,, In de Provincie Utregt is de gefteldheid van lugt zeer voor.
deelig, en de grond op de meesre plaatfen ongemeen vrugt .
baar. Het is aanmerkelyk dat in dit Landfchap, fchoon klein
van omtrek, eene groote verfcheidenheid in de gefteltenisfe
van den grond piaats heeft ; want aan den oostkant naar de
grenzen van de Veluwe, is bet hoog en dor, en beftaat meest
nit zandige bergen, die egter niet zeer hoog zyn, en welker heiagtige uppervlakte alleenlyk dient ow eenig vee to voe .
den, en houtgewas voort to teelen . flan den zuidkant, tusichen dit bergagtige gedeelte en den Lekftroom, vind men
vrugtbaare bouwlanden, die, zelden of nooit ongemak van water hebbende, vroeg in het voorjaar kunnen bezaaid worden,
en genoegzaam altyd eenen rvken oogst uitleveren . Ten westen, daar de Provincie aan Holland grenst, is de grond met
den Hollandfchen overeenkomitig,en beflaat meest uit welige
weilanden, en ook voor een gedeelte uit veenen, to weeten
mast ann Gooiland en Amftelland .
„Gelderland is , ten aanzien zyner lugtgefIeltenisfe, zekerlyk de gezondfte van alle de Provincien . De grond is gefchikt om alles voort to brengen, uitgezonderd her middelfte
gedeelte van de Vein we, dat nit zandige bergen, heijen en
bosfchen betlaat ; ook zyn 'cr cenige ftreeken in het Graaffchap
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fchap Zutfen , waar de grond veen- en brakagtig is . - Men
vind 'er een genoegzaam aantal van boomgaardgn, die de andere Provincien eenen ruimen voorraad van"'.appelen, peeren
en kersfen verfchailen . Voor bet overige zyn 1 rNeele bouwen weilanden . Men moet egter aanmerken,,,d4'de bczitters
der binnenlanden meer voordeelen van - dezelvet ;zduden kunnen trekken, zoo bet water, by hooge Rivieren, geene ooraaak was, dat fommige landeryen vry laat in bet jaar bruikbaar worden .
,, Overysfel is zoo veel niet bevolkt als de andere Provincien,
en de grond is ook niet gefchikt, btn •joo veele inwooners to
vQeden ; dewyl by op de meeste~plaatfen broek- of moerasagtig is, en hiets dan turf nit kan leveren . Men vindt egter
in bet westelyke gedeelte, aan den oever van den Ysfel, ook
zeer goed bouwland, en men heeft 'er geen gebrek aan weilanden, fcho6n dezelven doorgaans vry fchraal zyn .
Alleenlyk hehoeven de Mastenbroeker weilanden voor geene
in de overige Provincien to wyken .
Eindelyk is de
grond hier op de meeste plaatfen laag en effen , en hat is alleenlyk omtrent in bet midden van de Provincie, waar een gebergte, dat egter niet zeer hoog is, zig van bet zuiden naar
De jagt is in deeze Provincie
bet noorden wend .
zeer goed, en dezelve verfchaft eene aangenaame uitfpanning aan veele edelluiden , die in dezelve hun verblyf
houden .
„Ten aanzien van lugt en grond heeft de Provincie Friesland
zeer veel overeenkomst met Holland , voornaamlyk in bet
zuidwestlykffe gedeelte, naar Leeuwaarden gerekend . Men
vind in bet zelve voortreflyke weilanden ; ook wast 'er overvloed van hooi,waar van veel naar Holland word overgezonden . In andere deelen vind men zeer fchoone en vrugtbaare
bouwlanden, en ook zand- en veengronden . In dezelvenzyn
opk veele goede weilanden, fommige heivelden en veele voordeelige houtgewasfen en bosichen .
In Groningerland komt de geffeldheid van lugt en grond
zeer wel overeen met die van Friesland . Men heeft hier meest
lang land, dat fchoone weilanden uitlevert, tot voedfel voor
allerlei tam vee, op welks voortfokking de inwooners zich
meest toeleggen . Ook zyn 'er verfcheidene akkers, die goed
koorn voortbrengen . Het veenland is 'er zoo overvloedig en
zoo goed niet als in Friesland . Naar den kant van bet Drentfche word de grond hei . en zandagtiger, en is best gefchikt
voor houtgewas ."
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Om by did berigt Dog een flaal van eene andere natuur to
geeven, zullen wy ons bepaalen tot de befchryving van bet
aondetlinge kA& Elphemero;i, zo veel als Dagdiertje, geheeten, v,
men ons bet veigende zneldt .
„ E, deli1 nd van de Rivier de Ma •g s, en in de Lek, de
Waal en 11~"* idere takken van den Rhyn, vindt men jaarlyks eene onIem erte foort van iniekt , Ephemeron genaamd (*), xnerkwaardig nit hoofde van de kortheid van des*
ze1Ls leeven, gef k de naam z ii aa .uduid .
Het is eene foort
van vlieg, tic veer vlepgels, i;es pooten, en twee lange hairige ftaarten heeft . Het midden van den zomer is de gewoo
ne tyd van deszclfs verlehyning, en het leeft maar vyf of zes
uuren , wordende des avonds om zes uuren gebgoren, en fter . :
vende des nagts omtrent elf uuren . Doclr wy moeten aaumerken, dat dit diertje, eer bet de gedaahte van vlieg agnreemt, zich
wel Brie jaaren onder die van worn, ir ; een celletje of kluisje
van klei, onthoud . Het begint zyne verandering of zyne gedaantewisfeling, met zyndn rck to fchudden, en dirgettaan
zynde word bet vlug en ligt ; bet beilreed de weinige uuren
van zyn leeven met over de wateren to zweeven , waar op
bet wyfje haare eijeren, en bet mannetjr zyn zaad laat vallen, zoo dat zy daar bezwangerd worden (t) .
Deeze eitjcs zakken door hunne zwaarte timer den grnod , en worden door de warmte der zonne uitgebroed, waar na 'er kleii
ne wormpjes uitkomen, die zig celletjes in de klei maaken,
en
(*) , Aristoteles is de eertte, die berigt wegens dit Bier gegeeven heeft . Het is ook in aanmerking genomen door Aldrovandus,
Johnfl:on en Clulius, waar inzonderheid door Swammerdarn, die
'er eene verhandeling over gefchreeven heeft, welke door Dr . Tyfot vertaald is :'
(t) Naar luid van dit berigt zouden de Ephemerons niet paaren,
waar op eene foortgelyke wyze als de Visfen voortteelen . Dan zo
men ftaat mag maaken op de waarneemiug van den oplettenden Rvfed, zou men tot andere gedagten deswegens geleid worden . Hy
naamlyk getuigt, in zyne Natuoriyke Historie de ;- Infecten, II D.
bi. e31 . aithans eene foort van Ephemerons gepaard gezien to hebben . „ 1k zag, zegt by, eens twee dezer fchepzelen to zamenop
een fteen zitten, terwyl ze juist teelende verbonden waren . Zybleeven Diet lang to zamen ; en toen zy van elkander fcheidden, zag
1k, dat hunne hairfpitzen, die to veoren als in elkander gewikkeld
fcheenen, zich oraentlyk uit'preidden ; to daarop vloog bet Nlannetje dezen, en 't Wyfje geneu weg ."
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en op dezelve aazen tot den tyd hunner herfcheppinge . De
wyze Schepper heeft hen van de r>'oodige werktuigen voor,
zien, tot her graaven van deeze celletjes ; Imntle voorpoohunne
ten zyn genoegzaam als die van een mol gevornid,,
tandagtige kaaken , wel gelykende naar de fchaarert gan kreeftFn, dienen bun om de klei door to booren, feeze wormen
zyn van verfchillende grootte van een tot drie dtlimen Lang,
riaar maate van hunnen ouderdom . Zy lfebhen alien veertien
ringen, welker eerfte aan den kop is, de Brie volgende zyn
aan de borst , en de Lien overigen aan den buik en den ftaart.
Ten opzigte van de kleur ftaat aan to merken , dat de klein.
fte blaauwagtig zyn , war naar den geelen trekkende ; hunne oogen zyn bruin , maar wt hen door den tyd zwart,
en eindelyk word de • geheele worm bleek geel. In deezen
zynde, word by in een
flag omtrent rdrie I= pen,
gevleugeld diertje herfchapen, veriaat zyne celle, en ryst uit
her water, om in de 'zomerfche avonden op deszelfs opper .
vlakte to zweeven en to fpelen, cities to leggen, en na verloop van weinige uuren (gelyk wy reeds gezegd hebben,) to
fterven . Geduurende dit korte leeven eet de Ephemeron wets,
en is ook niet voorzien van deelen, die tot her nuttigen en
verteeren van voedfel vereischt worden ; zoo dat bet eenigfte
oogmerk van zyne vormverandering fchynt to zyn, de voortplanting en vermenigvuldiging van zyn geflagt :
Disfertations fur la Con,,pofition des Loix Crimiraelles,par J . H . de
ROUSSEL de la BERARDIBRE, Confeiller honoraire au Prefidial
Profesfeur dra Droit Franfois, en l'Univesjiid de Caen &c . fI
Leyde, chez Heyligert & Hoogenftraaten & C . de Pecker, C . Fils,
1775 . do o2avo gr, p. 116 pp.

Lyf.

Et onderwerp deezer Verhandelingen , de Crinsineete of
flraflyke lhetten , is een onderwerp van 't uirerfte gewigc voor
H
alle Staaten ; de goede orde, benevens de algerneene veiligheid, vor-

de'rt, dat ze gemaakt en gehandhaafd worden ; en de menschlykheid,
mitsgaders bet algemeene weiweezen, eischt datze regtmaatig opgefteld,en met billykheid ter uitvoeringe gebragt worden . Ware 't mogelyk to wege to brengen, dat hieromtrent juister denkbeelden ge.
vormd wierden, dan dikwerf onder de Wetgeevers en Handhaavers
van derzelver gezag plaats hebben , zuiks zou ongetwyfeld eene
wenfchelyke zaak zyn ; en men voelt zig uit then hoofde gedrongen,
om de ernflige poogingen der zodasigen, die zig daar op toeleggen,
van ganfcher harte to begunftigen . Under een leevendig gevoel hier
van

AR

d- 11. D, LA BERARDIE_*.Z

van hebben wy deeze Verhandelingen van den Franfchen Hoogleer
ear met veel genoegen geleezen; De Zugt voor de veiligheid des
Volk~ vervoert eau nict tot flrafheid ; en zyne Menschliefde doet
hem aan d
Ire zyde niet overflaan tot lafheid ; maar een wet.
el: befliert hem in 't eene en 't andere opzigt indier
wikkend
voege,
s denkbeelden inboezeme, welken toonen, hoe de
veitigheid
ks,w ondet hillyke Srrafwetten, met inagtneeming
behoAd des Misdaadigers, to befchermen zy .
van t moge
's Mans eerfle Wrbatdeling is gefchreeven by gelegenheid van ee*
V©orflel der Acad -tinie van Mantua, verzoekende, onder toezegging
van een dear op gef}elden Prys, (wear mede de Hoogl'eeraar de la
Berardiere ook begift d is geworden,) eene aanwyzing van de
oorzaak der misdaaden, als .mede van de gefchiktfle mio'delen orn
dezelven` uit to rooien, of tealminfle de ttitwerkingen voor to ko-'
men ; ten einde de flrafoefeningen zeldzaarner plaats rnogten beb.
ben, buiten eenig gevaar vats de dlgemeene veiligheid .
De
Hoogleeraar, dit voorftel z,ullende be7ntwoorden,'bepaalt zig, na
eene vooraffaande aanmerking, ter nadere sanduidinge'van zyn be .
doelde, in de eerfle plaatfe, ter ontvouwinge van 't geen men eene
1Viisdaad, un Crime , (verfta eene crimineele of Lyffiraflyke Mis .
daad, •g elyk wy gewoon zyn to fpreeken, ) noemt. Onder deeze
benaaming betrekt by alle utterlyke gruwelyke bedryven , die aanloopen tegen den Godsdienst, de goede zeden, en de rust of de veilig •
heid der Medeburgeren (*).- Na 'c ontvouwen deezer hepaalinge van de Misdaaden, gnat by over ter nafpooringe van derzelver
oorzaak, om vervolgens de middels aan to wyzen, welken men tegen
dezelven behoort aan to wenden .
0 er 't algemeen is 's Menfchen verdorven fiaat, na den Val, zegt
by, de hoofdbronwel alter Misdaaden ; dan deeze is niet to fioppen .,
en kotnt bier niet zo zeer in aanmerking . Man meet bier de men
fchen befchouwen zo als ze zyn , en nagaan welke beweegredenen hen ,
als zodanigen in den fiaat hunner onvolmaaktheid, gewoonlyk , tot
bet bedryven, niet flegts van allerlei zedelyk kwaad of miaflagen,
mast wet byzonder van Misdaaden , brengen . De hoofdoorzaaken
bier van zyn, volgens den Hoogleeraar, inzonderheid tot zeven to
l)epaalen , welken by indeezervoege opteir . t . De zugt tot eene
toomelooze Vryheid . s . De Wraakgieri„heid . 3 . Het bederf der
Zeden , wear uit ontfiaat cene ougeregelde verknogtheid aan de ver.
mar(*)

[Totae ai}ion exterieure, atroce, contraire a r'nne de ces quatre clofes.]

Ve woorden Crime en Delu worden wel eens door elkander gebrutkt ; doch 't
is beter dezelven behoot elyk to onderfcheidcn ; gelyk ook gemeenlyk gefchicdt.
Alen gebruikt n2aml\k hct woord Caime meestal van grutvelyke en verfoetlelyke, en Delit van mindere Misdaaden . Volgens eene regtskundige onderfcheiding vetflaat men door Deht eene ovcrtreedmg der Burgerlyke Wet, en
door Crime eene fchending van de Natuurlvke Wet, die ook aanloopt tegen
de Burgerlyke Wet, des era Crimtnei eigenlyk aan beiden fchuldig zy
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manken . 4 . De Ledigheid ; 5: De Begeerte near fchatten : 6. De By.
geloovigheid, en eindelyk 7 . de Strafl , )osheid, of hoop op dezelve.
leder deezer heerfchende oorzaaken, nit :lvelken alle de andere mindere oorzaaken fchynen voort to vloeierl ';W ,,r door de
1Yenfchen gewoonlyk bewoogen worden tot hot pleegen •, it Misdaaden; gaat onze Schryver afzonderlyk na, met aanrgc~p$ng van den •
zelver uitwerkingen of gevolgen. En dit leid , hero xecder ter overweeginge van de middelen, welken dienen ktl`hnen, zo^ niet-om deeze
Oorzaaken geh8el uit to rooien, dat met regeondpenlyk geagt nag
warden, ten minfle om derzelver uitwerkingen in zo ver voor ce komen , dat de irafoefeningen zeldzaamer plaats hebben, buiten eenig
gevaar van de algemeene veiliglieid . --- :De Hoogleeraar (felt ten
deezen opzichte zyne beredeneerde gedagten voor ; en brengt vertier de aaegewe'ezen hulpmiddelen tot de navolgende hooidpunten .
z . Liefde voor den Godsdienst'en de Wetcen in to boezemen .
2 . De Misdaaden naauwkeurig to bepaalen ; orn deezen haatlyken
naam niet ce geeven aan hot Been denzelven niet verdient, en dus
geen Misdaaden to fcheppen .
3 . De Straffen, welker uitertte geftrengheid de menfchen alleen
tot een denkbeeld van Eerlykheid en niet tot dat der Deugd brengt,
to verzagten ; ftellende in derzelver plaars zagter maar langduuriger
ftraffen, beflaande in eon gedwongen en meeilyken arbeid .
4. De Misdaadigers hunne ftraf en fchande openlyk voor de oogea
van 't Gemeen to doer draagen , zo niet ter eigenfler plaatfe , tea
minfie in dat zelfde Regtsgebied, daar de Misdaad bedreeven is.
5. Zorg to draagen voor de zekerheid, of, om zo re fpreeken,
onfeilbaarheid der itraffe, [zo dat niemand zig met de hoop van ttrafloosheid kunne vleien .] En daarom wel toe to zien op de verkiezing
van oprechte Msgittraatsperfoonen ; vooral op de aanilelling van een
onbuigbaar en waakzaam openbaar Regis-Bewind ; dat men ter plaatfe , daar 't gevestigd is, kragtdaadig in deszelfs verrigtingen behoort
to onderlleunen .
6 . Zo veel 't mogelyk zy de Zeden van 't Volk to hervormen ;
voor al in dat opzigt, het welk in 't Gewest, daar zulk een hulpmiddel vereischt wordt, den grootlten invloed heeft op het pleegen diet
misdaaden, weilten daar inzonderheid in zwang zyn .
7 . Bepaalingen to maaken op de Weelde , die den welftand der
byzondere Burgeren, en by wederomttuiting het algemeene welweezen, ondermynr.
8 . De openbaare Hazirdfp°len to verbieden, of dezelven althans
dermaace to beperken , dat ze niet meer gevaarlyk zyn .
9 Belooningen voor deugdzaame Huisvaders vast ce flellen , gelyk
men ttraffen voor de Misdaadigers bepaalt .
io . Hot Gemeen bezig to houden ; en ten dien einde op to rigten,
Werkhuizen en Godshuizen ; zo ter onderwyzinge als ter arbeidzaautheid ; en zo ter tlrafoefeninge als ten becoon van liefdaadigheid .
i i . De

3®

J.

H.ALA IIERARt8ER2

11 . De Bedelaary volftrekt to weeren . Deeze twee laatfle artykels zyn van 't allergrootlle belang .
Deeze middelen ; of eenigen van dezelven, zegt de Hoogleeraar ;
naar verei
,.der omftandigheden in 't werk gefteld, komen my voor
=te,zyn, om de menigvuldigheid der Misdaaden, en gezeer die
volglyk : f Strafoefeningen to verminderen, zonder dat de alg weene veitigh44•~eenig gevaar loope .
e ° tsver) ndeling komt nog een drietal van Verhande .
By det~
lingen, ge tEt cer b#'ntwoordinge van eenige Vraagen, nopens de
Crimineele of I lraflyke Wetten, voorgefteld door de Magiftraat
van Moskow ; met verzoek am 't gewigt van 't onderwerp wel ga
de to flaan ; inzonderbe*d agt to geeven op bet Natuurlyke Regt ; en
vooral in 't oog to
den de Menschlievendheid, welke de meeste
Wetgeevers niet genoeg geraadpleegd fchynen to hebben . De Vraal*
gen luiden aldus .
i . Welke is de broil der lichaamlyke traffen , en op welken grand Bag fteunt het refit van ftraffen?
2, Welke zyn de beste middels, die men aanwenden kan , am
eene misdaad to ontdekken, en den daader to overtuigen?
3 . Komt men, met bet gebruiken van de Pynbank of Pyniging,
de voorregten van een gevangen Burger niet to na ; en beantwoord ,
die Pyniging wel aan 't oogmerk am to voldoen aan Wetten, die ge .
grand zyn op de allerflrengfte regtvaardigheid?
4 . Indien de Strafoefening der Misdaadigers evenmaatig behoore
to zyn, hoe moet men zig dan gedraagen, am die evenmaatigheid
in agt to neemen?
5 . Naar welke regelmaat zal men de grootheid der Misdaaden
fchacten?
6. Vooral in doodtlraffen, ter bewaaringe zo van de veiligheid
als van de goede orde der Maatfchappy ?
7 . Hoedanige Straffen zyn regt gepast voor iedere foort van Misdaaden ?
g . Welke zyn de beste en kragtigfte middelen, am bet pleegen
van Misdaaden voor to komen?
De Hoogleeraar beantwoordt deeze Vraagen met de uirerile oplet .
tendheid ; zig, daar 't noodig is, op zyne voorgemelde Verhandeling beroepende, am bet zelfde Tier to herhaalen ; en men vindt in
de eene en andere dier Verhandelingen verfcbeiden bedenkingen, welken ter ophelderinge van dit gewigtige onderwerp dienen . Wy ver.
wagten eerstdaags eene Nederduitfche Vertaaling van dit nuttige Gefchrifc ; wanneer we op nieuw wet gelegenheid zullen hebben, ont
'er deeze of geene byzonderheid wat breeder nit mede to deelen ,
dan ons tegenwoordig vrytlaat, willen wy dit Artykel niet to uitvoerig maaken. Om 'er egter nog lets nit to melden, zullen wy korrelyk
opgeeven , des Autheurs gevoelen, wegens de Pyniging, ter beantwoordinge van de derde dervoorgemelde Vraagen .
Man

M
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Men mag Uit het bygebragte genoegzaam afneelnen , dat de Hoog,
ieeraar let niet wel gunflig over lean oordeelen ; en 't is 'er inderdaad ook zo mede gelegen . Hy ziet de Pyniging, ftrekkende om
iemand tot eigen fchuldbekentenis to brengen, aan als ;eon middel dat
ten hoogfle to wraaken is . Men kan, zegt l . y, g4n `vollen flaat
ma kcn op eene bekentenis , die door pyn r rtwrongen werd ; en
m is niCt verzekerd van de onfchuld der gr .cr,e' ,die-de pyn door
flaan . lemand to rvni gen is een middel aanwenden, otf een flerken
fchuldigen to behou. :en, en een onfchuldigp~ van tedeter gelleltenis
Daare, .boven word n de wysfte Wet'rerlooren to doen pan .
ten,dat men zig ook op die fcbuiah-kentenis niet zal verlaaten ; men
moet den befchrtl •l i dcnl t uiten pyn en bandeta van yzer naderonder .
vraagen, en op die vrye bekevtenis verder'inet hem handelen . Dit
toont, dat mer, 'er geen flaat op maakt, en 't ook niet mag doen .
Iemand to pyn ; gen is dus eene nutlooze wreedheid, die dikwerf gevaarlylt kan zyn, en 't is dear benevens ten uiterfle onbiilyk, iemand
in 't hachlyk geval to flellen van de pyniging door to than of nieti
en zekerlyk to moeten flerven, zo by dezelve niet doorflaat
De Hoogleeraar twyfelt des niet van dit middel volflrekt onregtvaar .
dig to noemen ; en` aan to zien, als iets, dat niec alleen een gevangen Burger , die in de Gevangenis dezelfde voorregten heefc
als in zyn Huis, (uitgenomen 't gemis van zyne vryheid,) in zyne voorregten benadeelt, maar ook als lets dat her defdge character van een Regt r onwaardig is . Hy neemt, zett hy, het character Van een baatlyk perfonaadje nan ; van iemand, die, in koelen bloede, near zyn welgevallen, zyn Evenmensch min of meer .
der pynigt ; en gebruilkt een middell dat de Wet zelve, terwyl zy
't voorfchryft, wantrouwt . Uit then hoofde veroordeelt by ook de
Wet, die de pyniging toelaat, als 'er gewigtige bewyzen tegen dert
befchuldigden zyn , zonder to bepaalen van hoeveel gewigts die bewyzen moeten weezen ; laatende dus het geval , waar in niet of a[
to pynigen , in 't onzekere . - Dus oordeeit de Hoogleeraar over
de Pyniging ter eigen fchuldbekentenisfe ; msar tevens that by egter
het gebruik der Pyniging toe, als ze, na dat het doodvonnis geflaagen is, aangewend wordt, ter ortdekkinge van medepligtigen,
in gevallen, dear z'tlks noodzaaklyk geuordeeld mogt warden . Men
kan, zegt by , op die bekentenis van den verweezen beter flaat
maaken , en ze kan voor hem geen kwaade gevolgen hebben ; zyn
vonnis is opgemaakt, en blyft onveranderlyk, 't zy by al of niec
bekenne. Hy bevindt zig in een toefland , d aar by in 'c kort v eor
den Hemellehen Regter that to verfchynen, die hem natuurlyk gefchikt maakt, om de waarheid to zeggen . Het eenige belang dathy
nu nog heeft, is her mogelyk rninfle lyden to ondergaan, in ce .vci'
nige oogenbilkken, die by nog flaat to beleeven, en zig in c'a gunfie van zy®en Opperregter aan to beveelen, door der waarheid de
vereischte hulde to doen, en alle menschlyke inzigten aan Bezel.
ven

Et een aanhoudend genoegen vermaaken zig veele Leezers van
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ven op to offeren . 'Er is dus , vervolgt de Hoogleeraar , weir
flaat to maaken op deeze , dan op de voorgemelde pyniging ; ja ,
alles we1,pverwoogen zynde, mag men op deeze bekentenis meer
vertrouwetl ,dan op die van een gewoon getuigen , welke den
Regterfloei~van God, den wreeker aller loogentani, niet zo naby
voor zig, ifchouwt. Men vindt, 't is wear, overgegeeven Sclkrken, die, zelfi in hunne Iaatfle oogenblikken , niet ernflig dEn •
ken op de ; otgen vap hun gedrag ; maar de Wet, die hen plegtig onder den )red gebrIgt beeft, moet niet vooraf vastfiellen, dat',
zy met Monflers doen heeft ; en buiten dien hebben de Regters
nog genoegzaame gelggenheid om de gegrondheid of ongegrondheid
der daar nit voortfpruit de befchuldiginge na to gaan . De
Pyniging, die men pre aratoire of voorbercidende noemt,, als gefchikt ter voorbereidinge tot het opmaaken van 't vonnis , is des
volflrekt of to keuren ; mast de zogenoemde prealable of vooraf.
gaande Pyniging, die v66r de uitvgering van 't reedsgevelde Vonnis gefchiedt, kan, als de omflaudigheden zuiks vereifchen,, regtmaatig aangewend worden .
De Menscb in aangenaame Spectatoriaale Pertoogen befcbonwd .
Zesde Deel . Te Bnifl. by de Wed . P . J. Entrop . In groot octavo
272 bladzyden .
Spet`latoriaale Vertoogen , in 't doorbladeren van dit Werk ,
waar in men her nuttige es 't aangenaame vry wel vereenigd vindt,
door eene mengeling van jok en ernst in verfchillende Vertoogen ;
des de Leezers, naar onderfcheiden fmaak of humeur op dien tyd,
als zy 't Boek in handen neemen, 'er ligtlyk iets in ontmoeten , dat
bun gevalt .- Om 'er, gelyk wy gemeenlyk gedaau hebben, op
nieuw een voorbeeld uit to berde to brergen, is ons oog gevallen op
een onderwerp , dat de overweeging der geheele Waereld genoegzaam tot zig trekt . 't Raakt de groote Kurst, om zig in dit leven
gelukkig to maaken . Zie bier dezelve onfeilbaar aangeweezen .
„ PLATO, den der grootfle Wysgeeren van Griekenland, zegt met
veel reden, dat de konst van waarlyk ryk to worden, pier beflaat in
zyne goederen to vermeerderen ; maar zyne hebzucht en onverzadelykheid to verminderen . Met even zo veel grond kan men zeggen
dat in 't algemeen de kunst ow zich in dit lever gelukkig re maaken,
niet daar in beflaat, dat men zich benaarIlige om fleeds meet en Meer
tydelyke goederen to verkrygen , maar dat men zyne begeerte naar
dezelven vermindere, en altoos met die maate to vreden zy, waar
mede zy ons worden toegemeeren . De tydelyke goederen maaken
ons flechts gelukkig, voor zo ver men ze met een vergenoegd gemoed geniet. Laaten wy van dezelven nog zo rykelyk bedeeld zyn,
M
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bet is nochtans altoos mogelyk , dat men 'er nog overvloedlger van
zou kunnen hebben . Stellen wy nu onze begeenen naar dezelven
geen paal of perk, dan zullen wy altoos een verlangen koesreren naar
goederen, die wy niet bezitten . En zulk een verlangen ntaaktons
onrWtig ; want terwyl bet ons ons gebrek doer gevoelen, kwelt bet
ons met ongenoegen, en wy zyn als dan midden In den rykdotT
behoeftig . De vergenoegde heeft altoos getrneg, Her is derhalve
c$ne zeer elendige geneigdheid en ongelaltkige geazoedsgefleldheid
der meeste menfchen, welke daar door ontflaac, dat ze hunne onverzadelyke hebzucht niet verminderen, en binnen de behoorlyke
paalen der maatigheid influiten .
„ Hier van daan dat de eergierigheid haar cigen bent is . De kunst
om een beroemd en geleerd man to worden beflaat geenzins daarin,
dat men Heeds van den eenen eertrap tot den anderen opklimme , maar
dat men de zucht naar de eer vermindere en maattge . Ons voorneemen is bier niet am van die eergierigheid to fpreeken , welke
door allerlei flingfe widdelen en wegen,naar bet uiterlyk aanzien,
verzadigd word ; mair wy willen eenen eergierigen befchouwen,
die enkel en alleen door den weg van waare verdienile, doch op
eene onmaatige wyze , naar de wezenlyke eer tracht. Zulk een
eergierige heeft veelal de zotte zucht , am zyne verdlentlen aan
site menfchen bekend to maaken ; by, wit dat atle menfchen , die
hem kennen, hem zullen eeren , ja, by zou wel wenfchen , by
niemand onbekend to zyn . Hoe gemakkelyk kan men derhalve
begrypen, Jut men, by zulk eene geneigdheid nooit dat vergenoegen noch geluk kan genieten, am welks wit men alleen verftandigerwyze eer en lof begeeren kan . Een mensch mag zo veel eerhiedigers hebben als by wit, daar zyn nochtans altoos oneindigveelmeer
menfchen , die hem zelfs'niet eens in naam kennen, die of in 't ge .
heel niets van hem weeten,of ten minflen zyne vefdienflen niet kennen, Wie nu zo eergierig is, dat by van ieder wit geeerd zyn, die
poogt getladig am bet getal zyner bekenden to vergrooten, vleijende zich daarby met de hoop, dat by aan elk eenen eerbiediger
ontmoeten zal . Intusfchen most by bet verdriet ondervinden, dat
by aan meer menfchen onbekend dan bekend is . Dit veroorzaakt
hem niet alleen eene kweltende ergernis,en eene onvergenoegdbeid
by bet until zyner eerbiedigers, its welk naar zyne gedachten nog
altoos to klein is ; maar hem foltert ook de geduurige begeerte, ons
bet getal zyner eerbiedigers onophoudelyk ce ' ermeerderen . Daar
by du geduurig bevind dat zyne wenfchen niet vervuld worden, zo
heeft by naar zyne gedachten altoos minder eer din by verdient . Deeze gedachte kwelt hem recht gevoelig, weshalve by zyne eer pooit
gerust kan genieten, en in plaats dat dezelve zyn geluk zou vergroo .
ten, zo word bet zelve daar door verhinderd eu vertninderd .
,, Zulk een eergierige ontdekt altoos nog lets dat hem nog meet
verontrust . Een mensch mag namelyknog zo eerwaardig zyn , zo doen
V. DBEL . A. LETT. N O. 1 .
C
'er

34

DE MENSCH.

'er zicW gltoos dezullcen op, die zyne verdienflen nit dombeid, on .
weeteAeid , heat , nyd en boosheid, tegenfpreeken , belagchelyk
en ve*htelyk maaken, ja, die hem juist om zulke dingen verfmaaden, oIn 'welken by verdient geeerd re worden . Alle waare eer in
deeze Cvaereti is altoos met veel , dat fchande fchynt , gemIngd .
De eergierjge , welhe op eene onmaatige wyze zyne eerbiedigers
uitvorscht ;, ojrtdekt Otoos zeer veel menfchen , die hem verachten,
lasteren en h
n . Deeze ontdeltking verontrust hem eindely4 ;
en by vergeet e rby fchier dat by eerbiedigers heeft . Hy ergert
zich over zyne vy"an,`en , en deeze verdrietige gewaarwording is
veeltyds zo geweld'ig ., dat ze alle flreelende alle aangenaarne kitteling der daadelyke eere onderdrukt , en aisdan is zodanig- een
mensch by all' zyne eer, erger dear aan toe, dan iemand, die vati
de ee
niemand geacht word . Men voege hier nog by , dat rgiedge
zelden to vtede is, wanneer by verneernt , dat by geeerd word ; want
by kwelt zich aisdan nog veeltyds met bet onderzoeken of bet wet
genoeg naar verdienfle gefchied, en bier ondervind by dikwerf,
dat zyne vrienden en bekenden meer zyne vlcijers dan zyne eer . .
biedigers zyn . Geen eer genoeg voor zyn eerzuchtig hart . Hy
ergert'zich deswegen, wyl de wereld zo blind is, dat ze zyne verdientlen niet naar waarde weet to fchatten ; by rnag derhalven
werkelyk ncg zo veel eer hebben,ze zal nochtans niet toereikende zyn, om zyn wezenlyk geluk en waare gemoedsrust indetdaad
to bevorderen .
„ Waarin beflaat alzo de kunst om waarachtig beroemd en daardoor
gelukkig to worden ? Zeker niet in de konstgreepen om bet aantal
zyner eerbiedigers to verneemen, en haare beoordeeling naauwkeurig to wikken en to weegen ; maar wanneer men, zo veel mogelyk
is, tracht tot den trap der volmaaktheid op to klilnmen, weldoet en
zyne eerzucht op allerlei wvze beteugelt ;wanneer men zo min ver.
langt om van elk geeerd, als %an ietnand veraeht , befpot eta gelasterd to worden . Dus doende zal een verdienltelyk man altoos, naar
zyn eigen oordeel, eer en eerbiedigers genoeg hebben , ja by zai
meer vergenoegen over zyne cer gevoelen, dan een eergierige zich
ooit in zyne hoope ken vooiflellen ; tetwyl deeze naar eene eer trachr,
die by noott zal verkrygen , en uit hootde van zyne geneigdheid niet
eer to vreden is, voor dat by dezelve eer heeft verkregen, en dit
gebeurt nooit ."
Even zo is bet, gelyk de Schryver verder toont, met den rykdom
en den wellust geleg n ; drt op de eigentle tinnier op alle tydlyke
genietingen toegepast kan worden : en een ieder die deeze deakwywyze nagaat, kan dezelve op alle andere omttandigbeaen overbren •
gen . By zal zig, dit doende „ volkomen van de waarheid overtnigen, dat de wcg to , ons uiteriyk geluk niec daar in beftaat,wanneer men het bezit der niterlylce goederen zoekt uit to breiden en to
vergrooten, maar wanneer men, zyne begePrten naar dezelven maa'
tip.
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tigi. Zeker is her derhalven dat de bron van al ons gelitk in de h£.
toorlyke ge(leldht •i d van ons gemoed to zoeken iz . De deugdaaame
is, under de Godlyke voorzienigheid, altoos met ziC~`hzelve to vre
de :' ---- Een(lemmiggbier mede is een vdloe,.d Vcrtoog over do
Rust des gemoeds, en de dwaaze wenfchen der Stervellnges, ter
aantot singe, hoe in derzelver genot des lt-ienfchdn waar geluk beflaat, en bet zelve voor den men9ch verkr7gbatgr is, indien by zig
niet toegeeve in dwaaze wenfehen, en zyne' begeerte verflandig m2atigA
„ Do meeste menfcben, zegt de Opfleli!4* van dat Ver .
tong, verwachten de rust des gemoeds uit de vctkryging van butt
geluk', en zy gelooven als dan gelukkig to wordo, wanneer zy bet
doelvlit hunner ~ renfchen bereilten kunnen . Indien deezen altoos
rerhtmaatig en biayk Waen, dan ton bet waarfi :hynlyk zyn,dat ten
ntiniten bet grootfte gedeehe van hen con gerust gemoed verkrygen
kon. Zo Lrng zy eehter de bevrediging hu :;ner harrst©chten tot bet
eenige voorwerp hnner wcnfcheen maaken, en zo tang zy hunne
hartstochtzn nict iieteugzten, zn tang is bet onnaog°lyk dat zy eeti
wetenlyk geluit gemeten kunnen: Het voot5eeld van Celfusflreltke bier ter waerfchou,vinge.
„ Waarom is Celfiis zo otigerust en misnoegd y Ily beefs ittlmerg
een voordeelij
pt ,- dat hem weinig zorg en -moeite host . Dat it
waar, en evenwel denkt by nook zoader misnoegen aan 't zelvex
ja alle zyne bezigheden neeint by m ~t verdriet waar . fly word op
zyn woonplaats geeerd ; maar by ham dQ eerbetuigiegen zyner mettebtirgers, en vlied htnne minzlame ortmo°tfngen. Ely beefs braaa
ve en aangenaame vrienden ; tnaar zy poogen hem to vergeefs tot
den omgang aan to moedigen ; hunne bereidwifligheii, hu-ne vriendelyke diensthetooningen zyn hem zelfs onverdraagclyk. Dyne gade
is beminnens .vaardig , en site haare zorgen pan op dat geese wac
item aangenaatn zyn kan : humt by to huis , zy ontfangt hem mct
opene armen , en zyne kind-ren tagchen heir met eeae nanminnige
tederheid toe . Celfus ontwikkelt zich met eeae fpraakclooze zucht
uit de armen zyner gade, en Nat flechts een duister gezicht op zyne
onnozele telgeu . Zy fchliikken en l mien nit vrees, van hunnen Va .
der be'.edigd re hebben . Ely ziet dit tve1, by pat, als of by zuiks niec
werkce, heenen , en fluit zich op zyne karter, om in de eenzaamheid
zvn ongeluk to betreuren . 11';aar waarin bethat dan zyn ongeluk'
enkel bier in . De plaats die de Voorzienighei ; tot zyn verblyf ge .
fihikt heeft is hem to klein ; by meent voor de grdote waereld gefchapen to zyn , en by wil van geen andcr geluk hooren,dan van een, zotianig, waarby by de aanzienlyken der aarde tot getuigen heb'Aen kin .
Vermits hem dit nu outbreel .t, 7Jn n:urmureert by over bet daadlylc ge=
luk, dat de Voorzienigheid hem had toegelegd . Zyn ongeluk en dd
onrust van zyn gemoed zyn derhalven gevolgen zynet dwaaslneid ."
Zo vergallen veele menfehen her vetgenoeren van hula geheei!e
leeven, door bun geInk in de verkryging vats d~it t.epaaldeu wetrsc~T
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to zoeken, en juist groot to willen worden, kings wegen, dive de GodlykesVoorzieeigheid voor bun niet gebaand heefr . En niet minder
dwa*F, (om'er nog een (taal by tevoegen,) gaan zy te werk, die
am bnne weufebeu paal noch perk ftellen, en in hunne begeertets
gefta4ig omzwerven . Dezulken zoeken bun geluk in 'c geen zy niet
bezitteu ; zo' dra zy 't gewenschte verktygen is 't hun niets . Z 1anige
atenfchqh hebben n~nmer rust, zo lang zy gelooven dat hun geluk
bun nog .entbreekt ; enzykunnen niet gelukkig worden, wyl zy ieder
voorwerp flrtdats zo hang hoogagten , als bet bun onEbreekt . Van.
lien aart is Clitoq,
„ Cliten leide 4ich eerst op de Godgeteerdheid toe ; loch weihaast
gon by zich in dien ftaat voor ongelukkig to bouden ; wylfhy in
denzelven to ingetoogen leeven moest,tvesbalven by op de Rechts .
geieerdheid viet . Maar,,nieuwe oorzaaken rot klaagen! Jiy kon het
niet uirftaan, als by overdacbc, hoe verdrietig bet zyn moest, zya
leven enkel met twistgedingen door to brengen . Hy wierd dan ein.
delyk een Arts,, en is bet nog . Maar, hoe kltagt by niet over zynen ftand? De patienten zyn hens onvecdraagelyk. Hoe gaarne wilde
by daar voor liefst den Krygsdienst kiezen I -- Cliton tveet zelf niet,
Waar over by klaagt . Fly kon dus alle ftaaten doorloopen, en nocht;rns Wet gerust worden'; want by acht Wets voor geluk, dan wat by
diet bezit ".
be

Papleren, rakende bet gevoelen van den Eerw . xrEarnrr over de
Qrde des Heils.
.
client, zeer verfchillend beoordeeld word, zo is her getal der
Papieren, daer toe betreklyk, geftadig toegenomen . Dir heeft ons,
na reeds van enige Gefchriften afzonderlyk gewag gemaekt to hehben,doen belluiten,(ten einde het aental van Artykelen nietteiterk
to vermenigvuldigen,) om, gelyk we in zodanige gevallen meermaels
gedsen hebben, de voornaemfkn, die ons tot nog ter hand geko .
men zyn , onder een algemeen Artykel to betrekken .
Hier toe behooren, in de eerfte plaetfe, Bedenkingen over die gevoelen , voorgefleld in eenige Brieven ,door E . n . P . welken ingerigt
zyn om dat gevoelen , als kon bet zelve gevaerlyke gevolgen hebben , en als ware 'c niet overeen to brengen met onze Formulieren
van Eenigbeid , to wederleggen . De afgifte van 't eerfte Stukje dezer Bedenkingen is al voor enigen tyd in handen geweest, en- wy
bebben 't uitgetteld 'er melding van to doen , om dat wy ftaet meekten, dat die GeCchrifc eerlang door een tweede of derde Stukje vol .
tooid zou worden . Maer 'er zien thans reeds vier Srukjes bet licht,
eh 'er werden nog vyf verwacht ; des wy, in ftedq van 't verder uit
to ftellen , beter gaoordeeld hebben, den Lezer , by deze gelegen.
N
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genheid, kordyk voor to dragen, naer welken leiddraed de Schryver
deze zyne Bedenkingen inricht. Hy Melt zich twee hoof i1£ttktaen
afzonderlyk voor ; eerst de Orde des Heils, en dan de Leer van de
Ten aenzien
aigemene aenbieding der genade op zich zelve .
van her eerile,zegt hy, is zyn doelwit, (t .) bet gevoelen van den
Eerw4Klcnaan, wegens de Orde des heils,te befahouwen,zy'lte bedenkingen doer tegen op to geven, en 't Gereformeerde begrip daar
tegen over to flellen . (2.) De gronden, waer by dat gevoelen gebQtlwd is, to overwegen . (3 .) De bewyzen voor 't zsive to roetfen.
(4 .) De oplosfing der tegenwerpingen na to gaen ; ,An eindelylc (s.)
to handelen over den invloed,welke die . Orde de,-, heils heeft, ---in de verkondiging van 't Euangehe -- an de'beftiering der menDe vier eerstgemelde hoofdzsken zyn afgehandeld in
fchen
de drie eerfle Stttkjes ;metbvird,apkteSchryvnag
yang van 't vyfde Artykel, en deszelfs oncvouwing flaet verder verNa dic apes zal in overweging komen, de
volgd to worden.
gelykheid 'of ongelykheid van 't Stelfel van den Eerw . Kleman, met
bet gevoelen van hun,die voorbereidingen tot de bekeering flellen ;
wyders de elgemene aenbieding van 't Euangelie ; en daer op is - 't
oogmerk deze Bedenkingen to eindigen met een Slothrief , behelIn deze Briezende enige bedenkingen over 2 Tim . I :13 .
yen, zo ver ze tot nog uitgegeven zyn, flraelt ten duidelyklle door
een yverig Voorftander voor 't meest openbaer aengenomen gevolen wegens de bier betwiste onderwerpen ; en remand , die 'er dermate merle ingenomen is, dat by niec wel gefchikc fehyne, tot een
bezadigd onderzoek. Met zulk eene geestgefleldheid is 't bezwaer.
lyk hec gevoelen van dengenen, then men zig ten Party ftelt, in de
vereischce juistheid voor to draget~ ;men befchouwt bet met afkeer ;
en de oprechdle zelfs loopt daer door gevaer van 't gevoelen van
Party in to flerken licht to plaetfen . 't Is ons voorgekomen,dal men
dezen Schryver, (hoe eerwaerdig en van hoe veel yerdienfle by ook
anders zy, volgens 't geen ons in de Voorreden to kennen gegeven
word,) deswegens niet wel kan vryfpreken ; en 'c is den Lezer, die
lust heeft om deze Bedenkingen na to gaen, to raden, dat by zig
naer verhaeste, maer telkens met bet Gefchrift van Klenaan zelven
raedplege, om to zien hoe zyn Eerwaerde zig in den Zamenhang
uitdrukke . Zulks is genoegzaem altoos noodig in 't lezen van T wistfchriften , maer bovenal, indien 'er een veroordeelende yver in be .
fpeurd word ; wit men anders over 'c verfchil onpartydig oordeelen .
Toen enigen dezer Brieven bet licht zagen, kwamen wet dra to
voorfchyn, lanmerkingen op de Bedenkingen in die l3rieven,voor .
geteld door G. S. o . D . I'. Dan van deze lanmerkingen mag men
wel zeggen , dat ze in 't wezenlyke niets afdoen , en to algemeen
zyn, om in dit geval nadere overweging to verdienen .
Met
meet recht vordert zulks een ander Gefchrift, dal ten tycel heeft : De
Staat des Gefebils tusfcben E . D . P. en den Eer4v . Kieman, door
C 3
Ire.
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Irenmus Philadeiphus voor?ef eld . Het zelve toont al zeer duidelyk
dat diet gefctii , tuafchen Klemaa do deszelfs Party, door den Brief,
fchr ver vedl~er verduisterd dan opgehelderd is geworden ; en dat
Klefttan in de hoofdzaken , welken de liricffibryver betwist geheel
anders denkt, .Yian by befireden word , ja dat , alles wel ingezien
zynde, Kleliaan gn do Brieffchryver, in 't wezenlyke Bier betwiste
hoofdf~!Ilingen, denflemmig zyn , fchoon ze verfchilleq in de'Leere
van de Orde des lieils . Ter betere ontvoutviue, hi-r van , toont Ire .
v,eus onder4 idenlyk aen , wacr in 'r gefchil tusfchen die beiden
niet, en waei' 't al beflact, welk laetfle, gdyk hy, vry overtui .
Bend, doer zieikk;,hier op uukomt . „ Of 'er, naamlyk, eene Orde
des Hells zy, ui&llfeikor voorftel de mensch kunne verflaan, welke
de weg zij, in diets [of liever waar in, of in welken] hij zig to
flellen heeft, vie zekea en Paat se kuOar2cn makes, op de verkrijging
van Gods geesrelijk levendigmaitende Genade , 6f 't Been bet zelfde
is, de bovennartutrlijke inw'erkirfg des geesodijken Levens"? Deeze
vraeg beantwoord Klenian met Ja ;`en de Brieffchryver erkent gene
Orde des Veils, dan die buiten gefchil is, met verwerpinge van zodanig one Orde des Hems, als Kleman beweert plaets to hebben ;
welke de Brieffchryver ooh „ volllrekt niet erkcnnen kan , bebou.
dens zijn heerfchend en in deszelfs Brieven overal doorfiralend begrip van de Godlijke daad der fchenking van bet beginfel des geestelijken leevens". By de lezing van dir Stukje mag men pier oneigen
voegen een antler Brad, 't well, ten opfchrifte heeft : De 0 ;- de det
,Hells in ecn ander oogpunt beJii/ouwt, door- c . P . Dtze Schryver
brengt bet gevoelen van Kle;uau tot Stellingen , in welken bet zelve
in ene andere orde, en ten deete met andere bewoordingcn voorge .
dragen word ; doch waer in bet op zodanig ene wyze voorkonrt, dat
bet echter in 't wezenlyke even hct zelfd{e gevoelen zy . By 't mee .
rendeel dier Arrykelen, dacr't byzonder op aenkom, beef! by tel .
kens ooze Formulieren vats Enigheid aengehaeld,ten eiode een ieder
,gereeder gelegeoheid to geven, orn to zien, dat dezelveu deer niet
made flryden . Zulit cue manier van voorflelling bevestigt bet desk .
beeld , dat ee Brieffchryver en Kleraan veel minder verfchillen, dan
then nit de Bedenkingen zou opmaken ; ~n 't ware, onzes oordeels,
to wenfchett , dat c. P , op seder Artykel tevens de plaetfen nit Kle .
vans Gefchrift, daer tee behoorende, had aeogewezen, wanneer een
ieder , des begeerig , deze overeenkomsr met weinig moeite zou
hebben kunnrn raeaen . Voorts kunnen wy niet nalaten bier nog to
.tnelden,dat de Schryver her gevoelen van den Eetwaerden Klernan,
in zyn Voorbericht, ars in 'r wezen der zake bier op uitkomende,
beknoptlyk aldus opgeefr . „ Dat cen naensch , die ecn goed ge .prlitk maakt van de voorbereidende middelcn der genade : door bet
woord des Euangeliumr to horen en to onderzoeken : door de over.
ivigingeu des Geestes in zijn gemoed nier to wederflaan : en door
Cod in den gebede etc lib cm genade aan to ruepen , waar doo:
des.
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deszelfs nataarvermogens verbetert worden : dat zulk een mensch
dalirop.gewis, nit vrije genade, van God ontfangt, door de krachtdadige en onwederftaanlilke w2rking des H . Geestgs, 'bet zaligma.
kend geloof, wedergeboorte &rc ." .-- Dit is die Orde des Hells,
welke zyn Eerwaerde verdeedigt ; en waeromtrent, of'er zulk ene
Orde at of niet plaets hebbe, zyn Eerwaerde, luzonderheid, met
zyne Tegenflanders fchynt to verfchillen .
Op ene dergelyke wyze denkt''er ook een adder Schryver over ,
die type Vrymoedige en Onpartydige Cedacbfen over tut betwiste
gevoelen door de Dcukpers gemeen gemaekt heeft . Daze, verwonderd, over bet tegenwoordige flilzwygen vau vvlen , die voorheen
genoeg to kennen gaven , dat zy bet gevoelen van Kleynan begunfligder, verklaert zich hier made openlyk roor ket zelve . Hy neenlc
wel niec op zich alle byzondere fpreekwyzen van zyn Eerwaerden
good to noemen ; daer zyn 'er, zegt'by, onder, (en wie ftruiiteit
niet'in woorden !`) die by wel wenschte`, dat zyn Eerwaerden niet
ontvallen waxen : dan wat hat zaeklyke van 's Mans gevoelen betreft,
aen deszelfs gegrondheid heeft by geen de mintte twyfel. En die
verzekering beweegt hem ter verdeediginge van 't zelve. Ten then
erode tlacht by (i .) dit gevoelen op to helderen en to bewyzen ;(2 .)
to toonen,dat her niet alleen volkomen overeenftemt met den Bybel,
inaer oak met de flet ktle uitdrukkingen , omtrent den geestlyken doodflaet, die in onze Synrboiifche Boeken voorkotnen ; en ten ]aetfle
(3 .) to doen zien, dat bet zelve voor Leeraren en Toehoorderen
zeer noodzaeklyk en nuuig is, otn zich bet hell, door Chriscus verworven, toe to pa;fen . In dit Stultje word dit gevoelen, als des
Schryvers eigen gedachten, in een kort beaek . duidelyk ontvout'd,
verdeedigd en van alle onrechtzinnigheid vrygefproken ; en de Schryver is, gelyk wy boven aenduidden, bet met de voorigen eens, over
den wezenlyken flaet des gefchils . Men leze deswegens zyne eigen
woorden,daer by zich indezervoege uitdrukr. „ Indt.:n men my nu
vraagc, wac'er tog nieuws of byzonders in dit gevoelen is, dat niet
in 't aigemeen geteerd words in onze Kerk? 1k antwoord dit alleen,
en dat is by my een zeer gewigtig flak, dat hum, die zig in den weg
van plicht ftelt, zoo veel 't als een redelyk fchepfel door de kraehten der natuur doenlyk is, en onder hoop op den Goddelyken by .
stand ails: hinderpaelen van zyne bekeering zoekt weg to ruimen, en
de middelen orn die to bevorderen to gebruikm , de Goddelyke ge .
trade niet ontbreeken zal, gelyk by, die (lit geheel en at verzuimt,
geene fchaduwe van verichooning hebben zal voor God, nademael
by zyne eigene Zali,heit vcronacbtzaemt, tleb. II : ; . en zig des
eeuwigen levens onwaerdig ve .rklaert, Hind . XI11 . 46 ."
Benevens de boven ;emelden is ons nog ter hand gekomen , Rapport aangaande de V 1 deediging der Recbtzinnigheid van b . KLEAIAN.
Op de Clasfis van 's Graavenhaage, den 6 Nov . 1775 . inge$racbt, door Yifitatores Librorw.u, uitgegcven door ;fustus AletboC 4
'Phi .
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De flfttatores Librorurn Ordinarii geven in dit
Rapport der Wel Eerwaerde Vergaderinge to kennen, dat zy,'s Mans
ingeleverd Yer*digfehrift , nopens zyne Verhandeling, over de Orde
des Hens, meti'ene daer by gevoegde Voorreden, naeuwkeurig gelezen bebbende, bet volgende desaengaende oordeelen to moeten
lnelden.
(i .) „ Dat zy dpar in, tot bun genoegen,veele duidelyke blyken
vinden van des Schryvers aankleeving aan de gezonde Gelaovsleere,
overeenkomflig Gods H . Woord, in onze Formulieren van Eenig
bed vastgeft
(2 •) „ Dac %,`aofchoon zich met 's Mans gevoelen niet kunnende vereenigen , ejqilter den ken , dat Hy Let zelve , door nadere verklaariug , va s alle onrechtzinnigheid volkoomen gezuivera
bebbe.
(s .) ,,, Dat zy overzolks, vertrouwen, dat voornoemde Gefchrift
en Voorrederl zeer nuuig zullen zyn, tot wegneeming van den e1gwaan by zommigen tegen onzen Class Broeder opgevat .
(4) „ Dar zy daarom met fchuldige ec .bied aan deeze Wel Eer .
waarde Vergaderirlg in ernllige overweegtng geeven, of eene fpoedige uirgaaf van gemelde Stukkeu, niet behoorde aangepreefen, en
quovis meliori mode (op de beste wyze) bevorderd to worden ."
leder deter Artykelen word met kracbt van reden ten ernfliglle
aengedrongen ; en de hifttatores Librorum Ordinarii toonen wei
inzonderbeid in 't Iaettle Artykel, dat de billykheid ten flerkl'e ene
fpoedige uitgave vordert ; fchoon de Wel Eerwaerde Medebroeders,
welken him, ter vile van KlemansYerdeediging toegevoegd zyn , niec
in alles met bun van bet zeltde begrip zyn . Dezen naetnlyk , erkennen ,
volgens dit Rapport, dat dezelve met befcheiderheid is opgefleld ;
ook fchynen zy 'er geen onrechtzinnigheid bepaeldiyk in aengeweZen, maer alieen geoordeeld to bebben, dat de Verdeediging niet
volledig is, en dat alle bezwaren, tegen's Mans rechtzinnigheid ingeMen ver •
bracht, daer in no- n iet ten voile zyn weggenomen .
wacht dat het Rapport dier Heren ook eerstdaags bet licht zal zien ;
wanneer men daar over bepaelder zal kunnen oordeelena .
nit Rapport is, buiten kennis en roeftemming der opgemeide hi .
uirgegeven ; waer toe de Uitgever bewogen is, om een ietatores
D to fpoediger
to waerfchuwen, tegen zo vele lrefdelooze verdender
ltingen, waer onder de Eerw . Kleman door zommigen gebragt is .
in 'c Nabericht, waer in ons dit gemeld word, geeft ons de Uitgever to gelyk to kennen, dat de bovengemelde i7rfitatores zyn, de
Wel Eerwaarde en zeer Geleerde fleren H. N. Scbregardus en ;j` .
Heringa, refpeEtive Predikanten to Wateringen en's Hage, als mede
dat de laetfte gehouden word voor den voornamen Opfieller van dit
Rapport. Wyders bericht by ons nog, dat men de Orde des fleils
in een ander oogpwst befcbouwd, door c. a'., verfchuldigd is, aen
enen der Oudften, der Eerwaerdigfte eu der Geleerdlle Ettangelie
Diie .
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Venaren in ons Nederland. En even zo kunnen coy, (hier door
tot dit flag van berichten geleid zynde ,) op zeer goeddn grond melden,
dat de Vryrnoedige en Onpartyp'ige Cedachten lnsgelyks gofchreven
zyn, door een onzer geachtfle Nederlandfche Leeraren, en wel, (zyn
Eerwaerde neetne 't ons pier ten kwade, dat wy 2)nen naem noemenl) door den Wel Eerwaerden en Zeer Geleerden Neer Tako Sibelius
Prgdikant to Gouda . Wy gebruiken to eerderdezevrymoedigheid,
om dat sv in 't zekere onderricht zyn , hoe zyn Eerwaerde dit Ge.
I'chrift ., 't welk, afgedrukt zynde, den g December reeds aen de
.Tfitatores Librorum nornixe ClasfisCroudane verzonden was, onder
zyn eigen Naem uitgegeven zou hebben ; zo ntec iige belemmerin .
gen daeromtrent onttlaen waten ;over welkep wty ons tegenwoordig
diet wet kunnen uktlaten .

Avis doer ?onkbeer j . D. v. p., c. tot n. P. ter Staatsvergade.
ringe, van Overys[el. 11lox to bekomen.
It Advis is betrekkelyk tot een verzoek van zyne Maj. den
Koaing van Groot - Brittanie ; w elk verzoek men , naar 't
oordeel van then Heer, niet behoort in to volgen ; dat hem be.
woogen heeft zyn Advis deswegens aan Hun Ed . Mog. fchrifclyk
mede to deelen , en door reden can to dringen 't welk by op eene
ntanlyke wyze voorftelr .
Troupes to geeven, zegt by, is bier Party kiezen,datgevaarlyke
gevolgen met zig kan deepen. - Onze vervallen Koophandel en
Lsndbouw is, zo herftelbaar, alleen to herftellen, door eene ftipte
Neutraliteit in de oneenigheden van Europa . Words zyneBrit.
tannifche Majefteit huip aangebooden, men zal 'er ook vinden , die
zulks den Amerikaanen niet weigeren ; wy zullen ons des inwikke,
len in onlusten met een Vorst, met wien wy in eensgezindheid behooren to blyven.
Her gedrag der Engelfchen ten ouzen opzigte is op verre na zo guntbg pier, dat her ons to hunwaards verpligte ; wy zouden regt hebben, om eerst vergoeding van 'c voor .
leeden to eifchen , eer wy in di'liberatie namen om cngehouden
dienften to doen . - De thans verzogtc Troupes zouden, zo niet
regtftreeks, ten mintte van ter zyde,gebruikc worden, cot bet dempen, van 'c geen fommigen een Rebdilie der Colonisten in Amerike
gelieven to noemen ; wear toe deeze advifeerende fleer liever Janitzaarea, dan Troupes van een Vryen Staat, zag buuren . Dit laatfle denk.
beeld komt hem ten ouzen opzigte to haadyker voor, dear ivy ook eerst
flaafs geweest zyn, en, den naam van Reellen draagende, ons vrygevogten hebberi. En 't wordt hem to haadyker, nadien by oordeele
dat de Colonisten eene regtmaatige zaak voorbebben. - Bier b&
neveas is by van oordeel, dat deeze Ceslie van Troupes aanielding
kan geeven tot ee$e verdere Augmentatie,en de, naar zyn inzien,
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bier nit voortvioeiende of mode gepaard gaande nadeelige gevol .
gen voor 't Geieenebest . Om dit alles vindt zig deeze
Heer, (die 't zwygen eene misdaad rekent, daar 't fpreeken een pligt
is,) ,, genoodzaakt voor zyn advis in deezen uit to brengen ; dat,
bet belang van onze Repuhlicq in 't gemeen , en van de Provincie
Overysfei in 't byzonder, deeze C .,,fie van Troupes noch v orderen.
de
den . zonder eene haidigheid to doen aan Lieden,die ons t3tooitbobt ben misdaan, bet verzoek van zyne Alajel}eit van Groot-Brittanuiett
voor als nog"

behoort to worden geaccordeerd,"

.ne Kruiskerk en eetr3 e 11'engeldichten ; door PIETFR t .EUTER . Te
Dor•dreebt by A . Pusfc en Zoon 1776. Bebalven bet d'oo,bea-icht, 368 b lldz. in .
in de ooren, dan 't woord Geweetensdwang ;ja ieder,dievan
der Jeugd of niet gewoon is zig blindlings aan een Geestlyk Gezag
to onderwerpen, fchriltt natuurlyk voor do overheerfching van zyn
Geweeten, zo dra by 'er eenigen toeleg op bemerkt ; en 't pleitgeding voor de Vryheid van 't Geweeten vindc zo veele Voorilanders als 'er Mcnfchen zyn , die geen belang hebben in eons
anders Geweeten to dwingen , of die door dezulken niet geblit ddoekt zyn . Van daar is' dit Stult hot onderwerp veeler pennon go
weest ; menig vroeger Schryver heeft het in een onderfcheiden l cht
geplaatst ; en loatere Schryvers hebben die Stof niet uitgeput gevon,
den , of ten minfle geoordeeld , dat bet wel der mocha waardig ware, hunne aandagt 'er op nieuw op to. vestigen ; en hot hunne toe
to brengen, om den afkoer van den Ge,veetensdwang, en do zugt
voor de Vryheid van'c Geweeten , recht leevendig to houden . Hier
toe flrekt ook, nevens andere Gcfchriften, bet bovengenoemde Dicht'
fluk van den Hear Leuter, getyteld , De Kruiskerk of Spiegel van
Ceweeterzsdwang' ; war in by ons voor oogen brengc, hoe jammerlyk de Christen K rk dikwerf onder denzelven heeft moeten zugten ,
hoe haatlyk de gevolgen van den Geweetensdwang, en hoe heuchlyk, integendeel , de vrugcen der Vryheid van 't Geweetcn zyn .-De Dichter maah ons bet een en 't ander in drie Taf reelen, met een
manlyk pinceel, en leevenlige verwen ; die over 't geheel zo wel
gefchakeerd, en door cvelker behulp de diepzels en hoogzels zo wel
geplaatst zyn, dat Kunsuninnaars zig, in 't befchouwen diet fchilderflukken , mogen vermaaken.
In 't eerfle Tafereel kvmt ons de Kerk voor, als klaagende over
Mar ongelukkig lot, in 't doorflaan van felle vervolgingen ; waarop
de Vryheid van 't Geweeten verfchynt otn haar to vertroosten, en
kaar moed to geeven, in 't vooruitzigt op gelukkiger dagen . Ire
Kerb
R
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Kerk deelt 'er ook eerlang bier en daar in, met den voortgang det'
Hervorminge ; maar Geweetensdwang fpeelt wel dra op nieuw,
zelfs onder de Hervormde Christenen, haare rol (#') zo jammerlyk , dat de Vryheid van 't Geweeten in bittere kiagten deswegens
uitbartle ; daar't zo ver gekomen zy, dat zy zig gedrongen vinde
pm to zeggen :
Wt onderfcheid kan iemand toch bemerken
In 't Joodsch gedrag, in 's Eleidens woest gebaer,
In '~ fnood bedrijf der Paufelijke kerken,
En 't dwaes vergrijp van dees'Hervdrmt#o fchaer?
By die gelegenhei 1 ontvouwt zy kordyk de deerniswaardige rampen,
welke Geweetensdwang, van de eertle tyden der Christen-Kerke tot
in de dagen der Hervorminge, der Kerke berokkend heeft .
r [let twee de Tafereel fchildert ons bepaalder den gelakitaat
der Christen Kerke)n Nedeilatad .,, van de Spainfche Inquifrrie verlosr. -Ben Aartsengel da'lt uit den hooge,om de bedrukte Kerken
droeve Vryheid to troosten : by voorfpelt haar, wel byzonder in Nederlatad, het verdryven van de Geweetensdwang, en 't berftellen der
Godsdienf' ige Vryheid , tot heil der Kerke . Dit doer haar vol moeds
der Geweetensdwang tegenftand bieden, en na't doorfisan eeniger
moeifykheden zegenpraalen . In 't voorflellen bier van maalt de
Dichter de affchnwelyke Geweetensdwang, ten leevendigfle, met
haatlyke koleuren ; fchetst onsderzelver heillooze aanflagen,zodoor
de Ingnifi .ie in de Nederlanden, als door Verraad in Frankryk ; en
cyst ons aan, hoe de perk, op 't uiterfte gebragt, haare Erfvyan .
din befpringt, en met de Vryheid van 't geweeten eene volkolnera
overwinniug behaa!t .
Geweetensdwang, in kluistcren gefmeten,
Sort 1}rafts in 't ftof, met Karen zetel' near.
Haer`hjfltaffiers, bekneld in vaste banden,
Die, grimmende met hunn' verwo;;den mail',
Da Vrijheid zeif nog poogen aen to randen,
Vervullen 't hol met een verbaesd gehuil,
Met vloeken, die de afgrijslijkheid vergrooten .
Da bloedbculin is nu bedroefd to mod.
De Vrijheid iluit, met duizend grendeifloten,
De gruwelpoort des naren kerkers toe .
tier op bevindt zig de Kerk in een gewenschten iland,
Ztj ziet zich nn in toile rust' gezeten,
En words bcituurd naer J :zus vine leer,
Daer ijder , naer de item van zijn geweten ,
Zijn' pligt voldoet, tot lof van zijnen fleer.
DA
('} Dc Dichter de Geweetensdwang,by perreonsverheelding,a1s eeneVrouw

voorftellende,fpreekt van haar,oveieenkomfug bier mede, attoosix'tVroutylyke, chat ivy in deezen, als best voegende, volgeu .
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De leeraers, die baer heiliglijk beflteren ,
Beroonen aich geheel van twist' vervreemd,
Men ziet de deugd sea beer geweiffel zwieren .
De Vrijheid, die nu plaets en zetel neemt
In 't hart der Kerk', dringc op geen menfchenfchriften,
Maer wijst elk flecbrs op de infpraek van 't gemoed,
Terwiil zij, om bet weer van 't valsch to fchiften,
De onfeirbre tael van 't heilboek fpreken doer.
On ze Dichter tens verder then geeukftaat der Kerke breeder voor ;
met aanwyzing d`er)heilryke uitwQrkingen van de Vryheid van 'i Geweeten, in regen(tef111'tg der rampzalige gevolgen van derzelver geniis, wa .rneer Geweetensdwang weder ter Kerke inlreedt . En zulks
doer hem wyders, ondar de aanpryzmg der Vryheid, eQnigen van
derzelver loflyke Voorfianders roemrugttg afmaalen .
Op dit volgt ten laatfle her c3erdu Tafereel, waar in de vcrfchillende lotgevallen der Kerke, nu in Vryheid juichende, den onder
Geweev,nsdwang zugtende, voorgedraagen worden, ter leerzaamer
befchouwinge van 't nutte gebrutk, dat de Kerk bier van kan maaken . De Vryheid fpoort haar verder aan, om Reeds op haare hoe.
de re zyn , tegen alien Geweetensdwang, en zegt tot de Chris-.
tenfchaer
Laet zachter geest in uwe zielen wonen ;
Toont deernis zelfs met hem, die enkel dwaelr,
En tracht, om hem op 't regte fpoor to troonen,
Dar ge uwe kerk niet al to naeuw bepaelt .
Zoo treedt gij nooit, to fpoorloos en vermetel ,
In 't ampt,der God voor zich behouden heeft,
Noch zet uw voet op zijn' gewijden zetel,
Waer't englenheir, met diep ontzag, voor becft,
Daer't ongedekt then nimmer durft genaken .
Zoo zal, door dit zachtmoedige beleid,
De Christen kerk in lfefde en vrede blaken,
Tot eer en roeni der Oppermajefleit .
Maar deeze flem der Vryheid heeft , gelyk de Dichter vervolgt, geen
Ingeng ; 'erontflaat in Neerlands Kerk een hevige twist, wear van de
gevolgen nog heden volduuren ; een twist,
Die Nedrlands Kerk zoo wijd van cdu deed fcheuren,
Dat hare breuk misfchien nooit wordt herfteld .
De Diebter fchildert dic gedeelte van zyn Tafereel boven al met veel
vuars, en ftelt dezulken, die in deezen twist ten beste fpreeken, op
't loftykfte voor . Wyders tragc hy, zonder verder nit to weiden over
lea.
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laatere Kerktwisten bier to Lande, de Christenen order 't oog to bren,
gen, hoe zy alles hebben to fchuwen , war naar Geweetensdwang
zweemt, en de Vrede recht ernilig to behartigen .
By deeze Tafereelen, die door eenige door mede verknogte Aante .
keningen opgehelderd worden,kotnen voortsnogetlykeMengeldichs ten van denzelfden Auteur
; die meerendeels nit Verjaar- Huwelyks en
I kzan4en beflaan, doch waar nevens oo'k eenigen over andere aloffen gevonden warden . In ieder devzelver kowt ors een deftig Dichter voor, die zich een manlyken flyl heeft eigen gewaakt, en denzelven vlogibaar oan de wetter van What en Ikytn wee to onderwerpen .
Tot een byzonder Ilaal, uit deeze Mengeldichtea, boore men onzen
Schryyer, door by den lof van's Lands VaderejX,~ over 't bewaaren der
Onzydigheid,td t midden der nabuurige -Oorlogsonlusten,it] den jaare
1758, vermeldt .
Ha pngelukkige lot' der Landeu, die aan de
woede des `Oorlogs bloot getleld warea*, befchreeven hebbende, vervolgt by aldus.
Zyn andre ryken dus geplaegd,
Door 't gruwlyk krygsgedrocht, dat alle hell verjaegt ;
Me scan zyn vreugd bepalen,
Nu wy bet vredelicht gansch Neerland zien begraleo ;
Na alle velden flaen bezaeid,
Tot ijders lust, met ryp en goudgeel koren ,
En Bouwman , juichende, van zyn beploegde voren,
Ecn' oogst van vruchten meeit ;
Terwyl alum de zilverbianke vloeden .
Nog onbefinet van bleed, zich welig zeelvwaerds fpoeden
Dit hell fchenkt ors de vrede atleen ;
Doer 't oorlog in een poel van note angstvalligheea
Ons vaderland zou domplen,
En, met geweld en moord, als eertijds, overroniplen .
Ei laet den vrede dan uw hart,
o Nedrland! tot onzijdigheid bewegen .
Geen godsdienst is bet, die befchermd wordc met den degen :
o Neen ; pea leed of fiuert
Des Christendoms kan 't hart der vorllen taken,
Wailneer de heerscblust hen, door 't vorlogsvuur, duet blaken .
De voile ftaetzucht, loos bedekt,
Gebruikt dit masker, dot eerbiedigheid verwekt,
Voor haer vernielend wapen ;
Maer"t zyn onnoozelen, die zich bier aen vergapen .
De onzijdigheid kan flechts de vlam
Des oorlogsvuur van onze daken keeren :
Dies roemen wij 'c beleid der wakkre Burgerheeren
Van 't fcheeprijke Amlleldam,
Die, door een zucht tot hell van 't lanJ gedreven,
,ken Hollands Vaders thans hun vredelesfen geven .
Wat
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Wit eerkrans vlecht men u dan best,
o Vredevaders! die 't alomberoemd ~gewest
Der vrijgevochten Landen,
Door uwe onzijdigheid, bevrijdt van flaeffche bandeny
Laet andren, op der feden puin,
Een lauerkroon op hunnen fchedel hechten,
Wy zullen u een' krans van groene olijven vlechten,
Om this uw achtbre kruin,
Tot uwen roem, met vreJeblaen to freren,
Veel grooter q, waerdij' dan bloedige eerlaurieren .
Dt s zien wij Hollands Vrederaed ,
Met de eerkroone op bet hoofd, in 'c midden van den faet
Des Vrijen Lands gezeren,
Her bell van 't Vaderlancl naer geen belangeti nleten,
MQaer wegeft in de juisteJchacl'
Der faetkunde , om alle od&val to weren ,
En 't alvernielend zwaerd , van onzen muur', to keeren,
Hoe hevig de afgunst fmae!',
En dringe op hulp aen onze boudgenooren :
Men merkt war trouw in 'c hart' van velen ligt beforen .

De vertnake4yke Slaa .tuintjes . Ad fidem veterum membranaruni
ledulo casugati, curis traesn. Trajeeti ad Rhenum apud Y. C.
ten,Bosch, 1775 . Absque pra;eedd. i i z p p. i n octavo f. nr .
Oe gelukkig is een Dichter ; wiens Werk den oordeelkundigen
Eibefius in handen valt ! Dic fchrandere brein weer her f aaie
H
van een Dichtfuk, dot men verfinaadlyk aanzag, in een helder licht
to ftellen. Onvermoeid door!'buffelt by de oude 'Hand fch -riften, bm
de echte leezing no to fpeuren, raadpleegt met Geleerden, die zig
in vroeger tyd benaarfligd hebben, om her zelve van de feilen der
ultfchryveren to zuiveren ; voegt zyne gisfingeu by de•h unuen ; eti
felc dus alles in 't werk, om den Gefchrift, dot door onagtzaambeid, onkuude, zo ook nfet door kwaadaartigheid, deerlyk geha .
vend, verininkt en verlapt khynt, in 2yne eerfe zuiverheid te herilellen . Hier mede is zyn arheidzaame geest nog niet to vrede ; by
maakt 'er daarenboveu zyn werk van, om to toonen , hoe des Dicho
ters taal en fpreekwyzen overeenkomen met die van andere Dichteren, niet flegrs van Nederlanders moor ook van Romeinen en Grieken,aan weliier beroemde Schrifren dit Scukje in zo verre evenaart,
dot de oordeelkundige Eibciiis bet vooral,niet minder fehatte, nit
by 't naauwkeurig gezuiverd heeft , dan de Lierzangen van Novatins . Men ziet ten klaarfe, dot by zeer met zynen Dichter ingenomen is, en alle zyne Geleerdheid ce werk geftcld heefc, om hem

met
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met luister to voorfchyn to doen komen ; zelfs in ko verre, dat by

den Dichter na zyn dood wel eens keuriger doe fcbryven dan by
ooit in zyn leeven gedaan heeft ; en hem fraaiheden toeeigene, die
nimmer in den geest des Dichiers opgekoinen zyn . Zuiks , 't Ia
waar, fchynt war fleck ; doch wat doer men pier, al`s men met ie .
mand ingenomen is ? En , in alle gevallen, Eibefus is de eerfle niet,
die een 1Tchter op zodanig eene wyze behandelt ; futnmigen hebben
-punnen Dicliter, door hem hunne denkbeelden toe re eigenen,wel
cells oneere aangcdaan , en E :befius vereert 'er zynen Dichter mede
dit fchaadt alrhans niet .
Maar veeliigt vraagt ietnand wie is die Dichter,x, hoedanig een
Dichtitukje is't, daar zo veel arbeids aan to kost geleid wordt?--Wat het eerfte betreft , dic is tot nog een onnafpoorelyk geheitn,
Eibefiiis heeft, 41; nit het Vovrwcrk bly~t, site poogingen aangetvend, om 't geheim nit re v. fchtn, en de deswegens getnaakte
gisfmgen to beoordeelen . ma*`t is moeite en tyJ verlooren ; doch
dit getroost zich zodanig eett oordeelkundige l , gtlyk ; by weet dat
dic meermaals de uitilag is van foortgelyke onderzoekingen ; en mo .
gelyk is &befaos 'er to minder in gellaagd, otn dat by op geen losfe
giefngen, daar anderen zig wet in toegeeveu, wit bouwen . Wat
bier van ook zy, des Dichters nram, gtiboorteplaats en leeftyd, at .
les is onzeker ; dan dic benadeett rte voortreflykheid van 't Werk
niet, naar werks cart en inhoud in de tweede plants gevraagdwordr .
Desaaugaande hebben wy den Leezer re m_°lden , dat bet
nit Minnezaugen beflaat, en wet uit een negental van Zangen, van
verfchillenden inhoud, doch den betrekkelyk tot de Min . Een
ernflig Leezer floor zig bier mogelyk aan, en zegt ; zal men van
Minnezangen zo veel werks maaken? Maar by weete, dat foorrge .
tyke Schrifien, ter beoefeninge van de raal en denkwyze derOuclen,
ter voottzertinge van de Geleerdheid , niet minder dan andere
Schriften , van de Oordceikundigen naauwkeurig onderzogt wor.
den ; la zelfs dat men ze der Jeugd in handen geest , als men hurl
de eerfle gronden der Geteerdheid inboezemt . Voldoet dit
nict, is men 'er evenwel aan geerjerd, men leeze dan dir Arty .
kel niet vender ; bet volgeuda mogt no , nicer kwetfen . Andere
Leezers willen tog meer van den mhoud weeten, en wy dienen 'er
wet lets van aan de hand re geeven .. Men hoore dan bet begin van
den eerflen Zang ; wy kunnen den Leezer verzekerea, oat 'er de vol .
gende inhoud aan beanlwoordt, en even zo voortr,flyk zy ; blyvende de Uchter zig zeiven, (dat veelen stet gelukt,) van hot begin
tot aan bet erode gelyk . Het begint dan indezervoege .
Vrienden vol genugten ,
Hoort ecn fork ;vfe .sj zugten,
Atom haer /,erviteur,
Zo raekt zy in 't getreur,
Zy
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Zy is vol Minnelusten .
Al door Vrouw Venus flreken
At in dat minnevier ontfteeken,
Al in dat minnevier :
Zoo neemt zy haer plyzier.
Dat zoete Venus dier enz .
Veelen zullen dit, op 't leezen van dat begin, naastdenkelyk houden voor e% Straatliedje ; en hun denkbeeld fchynt nieo ongegrond ;
maar een ooi4eetkundtge Eibeflus ziet her, door zyne fchranderheid, 21s een' ni`tWntend pichtffuk aan ; en zy, die der Letynfche
taale magtig zyn ,,k*nnen,uir 's Mans geleerde Latynfche santekeningen, welken by, f +rophelderinge van 't Stuk, et ter verbeteringe
van misflagen der Ui hryyereh,'er in eene ruime gate bygevoegd
heefc, verder over deeze Zangen o*eelen . Wy mogen hoc meek
rendeel onzer Leezeren met zo veelm, atyn en Grieksch niet lastig
vallen , dat wy eene proeve van 's 1tIans uitgebreide beleezenheid en
taalkunde mededeelen ; waarom tvy de deskundigen en zulksbegeerenden tot dit geleerde Werk zelve verzenden, met nanpryzing ota
bet to doorbladeren . Zy zullen 'er de verfchillende leezingen , wel
luzonderheid van drie Handfchrifcen, to Leiden, to Amflerdam en
to Groningen bewaard, in vinden ; de gisfingen en gewaagde ver .
beteringen der Geleerden in ontmoeten ; 'er zullen hun opmerkenswaardige aanmerkingen over de Nederduitfche Taal, en de misflagen veeler onoplettende Schryveren in voorkomen ; eene reeks van
aanhaalingen uit Nederlandfche, Romeinfche en Griekfche Dichters
zullen ze 'er in aantreffen ; en Elbefus zal hen nu en dan op eeni
ge vrugcen van zyn eigen akker , die hem wel behaagen, onthaaZyt gy , na't doorbiaderen van dit alles, nog niet overtuigd
ion,
van de voortreffelykheid dier Minnezangen ; oordeelt gy met een
ftroef gelaat , dar hier beleezendheii, geleerdheid en taalkunde verfpitd words, dat Eibefius zigzelven wat veel met zyn eigen lof kittelt,
en wat d{bsmeer zy, denkt dan, dat Eibefius at jokkende gedaan
heeft , 't geen fommige buitenfpoorige beoefenaars der Oordeel
kunde, die deezen tak van oefening belachlyk maaken, wel eens
ernffig fchynen to doen ; lach dan over do uitvoerirg, gelyk El .
be/lus order 't fcbryven wet meer dan eens gedaan zat hebben ; en
plaats hat Scukje voorts in uw Boekvertrek, zo 't wel fchikt, naast
Le Chef d'Oeuvre dun Inconnu par le Docteur Cb . Matanafius.

HEDENDAAGSCHI

VADERLANDSCHE
LETTER - OEFENINOEN.
Oude en- -Hedandaalrhe Algetn ene •Wereldlyke Gefchiedenis .,
gedolgd naar het Franscb van d&n . Peer Aht n7ILLOT, Lid
vary de Academien der'°Weetemfcb en to ions en Nanci.
Ee~'J1e Deal., Oude Gefcbiedenis . SP Aa{. by Yntema en
Tieboel t?7b: In gr . oftavd. &ehalve*'ode Yoorreden en de
Inleiding, j bladzyden.
Y de eerft6 aankondi,'~ig cens Werks van eenige Uitge .,
,B ftrektheid en van weezenlyk Aanbelang , oordeelen wy
unzen Leezeren. den meesten dietast to kunnen doen, met do
Opgave van den Aanleg, Aart en Schikking des Geheels, ten
einde hun dus in ftaat to ftellen, om 'er een reclit denkbeeld
van to vormen, en 't zelve op de weezenlyke waarde to fchatu
ten . Zomtyds Is zuiks niet mogelyk, door mangel ann genoegzaam befcheid van den Schryver of Uitgeever ; dan, in
bet tegenwoordige geval,zyn wy'er toe in fiaat gefteld,eensdeels door de kennis, die wy aan't Oorfpronglyke Werk des
Abt Mtt.LOTs hebben, Waar van deeze Oude en Hedendaagfehe Alge'neene Wereldlyke Gefchiedenis eene Naavolging is ;
en anderdeels door de Vo®rreden van den Vertaaler of Naavolger, die ons, zo van zyns Voorgangers, als van zyn eigen
oogmerk, een breedvoerig verlag geeft .
De Vertaaler is de zelfde, aan 'welke wy de Nedet- daitfel.e
Oude en Hedendaagfche Kerklyke Gefchiedenis , van nios-o
Hziat, on de Noodige Ophelderiatgen • diens Werks, verfchulo
digd zyn ; by betuigt, met den aanvang zyner Voorreden„
zynen £,andsgenooten dank over bet gun(ibg onthaal deczera
2rbeid bejegend, en zyne hoope, •d at een dergelvk lot hct
tegen)0voordig Werk mope wederviaren. Onder het vervaar.
digeq' der Kerklyke Gefchiedenis , bekroop hem de lust tot
hrlt'dpi I1en eener Wereldlyke Gefchiedenis, die tot een weder~
ga zou kunnen ftrekken . „ Dan eenn eigen Werk van zo long
een adem" ; gelyk by zelve verklaarf, „ op to zetten,'t welk
verdiende by,dat van w)sxzru geplaatst to worden, widen
wy,in opregtheid, .bekennen,digconz eenverneeeten beftaan,
't Been , - door den, uitflag, ons, veelligt, zou befchaamen ".
I as veel vrugtloos om-, en uitziens na eeu Latynscb, Engelsch,
V. DEEL. H, LETT, NO . 2,
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of Franscb Werk, voldeedt, eindelyk de Elemetas d'Histoire
Generale, par 1V. l'.1bbd MILLOT, aan zyn oogtnerk ; „ orn
eerie Gefchiedenis op to leveren, net beftaande in een droog
en dor verhaal van ,Voorvallen ; in eene verdrietige opgave v
;maar die een Tafereel may.
Naamen, JaarttrDagtekeningen
..
de van ,de onderfcheide Volken, de verfchillende Regeeringsvormen, waar in groote Tydperken worden vastgefteld, van
welke men', als op zo veele hoogten geplaatst , eene lange
reeks van Gebeurtenisfen, aan elkander verbonden •, overziet .
Dit Werk vao IVIILLOT is oorfpronglyk verordend, om ten
onderwys des Adels in Parma to dienen, en de Schryver geeft' er
de volgendednver~ e~~rlykeSchets van ; wy dutvendszelpe deem
zen naam geeven, ott i datwy bet oorfprongly1 WWerk geleezen,
en daar aan beantwoordende , gevd4den hebben.' „ Bet beftek
onzer 11gemeene Gefcbiedenisfen~ egt 'by, zat zo kort zyn
als mogelyk is, zonder ons op to houden met .netelige Gefchilfiukken, waar over de Geleerden twisten,-of met kleinigP
heden, die alleen bet geheugen onnutlyk overlaaden . --- Uit
eenen zo onuitputlyken voorraad van Stoffe, zullen wy alleen
bet hoofdzaaklyke kiezen . Tydrekenkundige zwaarigheden,
riiets beduidende Naavorfchingen, Naamen en Gevallen , die
weinig betekenen, daar laatende, zullen wy ons bevlytigen,
om een rechtmaatig denkbeeld to geeven , van al bet weetenswaardige .
„ De Gewyde Gef hiedenis behoort, ftrikt gefprooken, tot
den Godsdienst, en is de grondflag der Christlyke Opvoeding.
Wy veronderftellen dezelve als bekend . Van bet f oodfche
Volk, zo beroemd , door de Wontleren der Voorziemgheid ,
en op eene bovennatuurlyke wyze beftuurd, zullen wy eenige
hoofdtrfl ken opgeeven, en de Gebeurtenisfen aanwyzen, waar
in zy betrekking hebben tot andere groote Volken .
,, De oude Gefchiedenis levert zeer aangelegene byzonderheden op , met betrekking tot de Zeden , de Wetten , bet
Staatsbetitzur, de Kunften en Weetenfchappen der vroegfte
Volken. Wy zullen deeze onderwerpen breedvoerig genoeg
verhandelen, om erkundigheden uit op to zamelen, en met
de noodige Oordeelkunde daar omtrent to work gaan, om de
dwaalingen van eenige al to ligtgeloovige Gefchiedfchryvers to
vermyden .
,, Schande, in de daad, zou bet weezen, de Grieken en
Romeinen, onze Leermeesters en Voorbeelden, in veele gewigtige ftukken , niet byzonderder to kennen . Zo verre de
paalen van ons beftek toelaaten, zullen wy de groote Gebeurtenisfen dier Volken ontvouwen, en ons meer toeleggen, ora
do

ne fchets dier Volken bevat, in een kort beltek, de begin-
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de uitwerkzels hunner Staatkunde en Geaartheid na to gaan ,
dan om in een breed verflag to ireeden van hunne Oorlogen ,
en wat meer van dien aart in hunne jaarboeken voorkomt .
s eener menigte van de weezenlykfte kutidigheden .
„ De Ifedendaagfcbe Gefcbiedenfs, die wy eenen aahvang
does neemen, met de Groudvesting des tranfcben Ryks, is,
buiten twyfel I noodzaaklyker dan de Oude Gefcbiedems ; dock
ook met-meer zwaarigheden omzet ; onthaande uit de barbaarschheid der Eeuwen en der Volken, als Cede uit de me .
nigte, en het onderfcheid, der Staaten . icy vordert . eene byzondere fchikking om de herhaalingen to
uwen, waar toe
wy onvermydelyk zouden vO,vallenj,a(s * het ondernamenr
elk gedeelte afzonderlyk te :~¢ehande~len, I-Iet dagt ons noodig,
de Algemeenre Gefcbiedenis, ~pdaniger wyze voor to draagen,
dat alles aan an hing ; door een onafgebrooken draad van
uitfteekcnde Gebeurtenisfen , die den geest teffens tot een leiddraad diende in de veelvuldige bogten' en wendingen van
deezen wyduitgeftrekten en kronkeligen doolhof.
„ Veelvuldige, en wee van elkander onderfcheide, `t°ydpet .,
ken, zullen ftrekken om de orde to bepaalcn, en de aane .:n .
fchakeling van de floffe der Gefchiedenisfe aan to wyzen . Wy
zullen doorgaans, onder elk Tydperk, eenigo flukken, tot de
algemeene keten nict behoorende, of die eeu dikp2ronderzoek1
ecn 4vydluftiger ontvouwing eifchen, afiondcrlyk behandeleu,
,, De Wetgeeving, het Staatsbeftuur, de Zeden, de beer .
fchende Volksbegrippen , de oorzaaken der voornaamlte Otn .
wentelingen, de grondflagen van het Wereldlyk Regt, maat'
al to weinig bekend , de vorderingen en afdwaalingen van
'sMenfchen verfband, de uitvinding der Kunften i de nieuwe
Ontdekkingen, zullen wy met alle zorgvuldi,heid voordraai
gen ; het altoos in 't oog houdende, ont de beste begiaazels
vast to ftellen, en het oordeel to bepaalen tot alles, waar by
bet Menschdont waarlyk belang heeft . -- «Ty zullen gewaa .
gen van beroemde Mannen, die, door hunne daaden of wera
ken , zich eenen onflerfl, ;ken Naam vertivorvcn hebben i en
ook de gelegenheid waarneemen , om , ttk minften eenigermaac
to , zodanige Volken to doen kennen , die, zbnder tot hit
Stelzel van Europa to behooren, ftbf : van nutte waarneemin .
gen opleveren.
„ De Kerklyke Gefcbiedenis, tints den tyd van CONSTANrIIiUS DEN GKOOTEN , bykans Reeds vermeng .I zynde met de
Wereldlyke Gefchiedenis, kan'er niet van afgefcheiden biyYen ; zy gaan band aan hand . En deeze zal ons den Waaren
D 2
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Godsdienst leeren onderfcheiden, van de misbruiken des By .
geldofs en de buitenfpoorigheden der Geestdryverye .
„ In deezer voege zal onze Algemeene Gefcbiedenis, eigenlyk gefprooken, eene beoefening des Verliands weezen, gefchikt om de waare Wysheid to verkrygen, die, door de kennis van den Men9eb, en der Menschlyke zaaken , ons leert, over
alles een regmaatig oordeel to ftryken, en in alle omftandigheden vodnigtig t4 handelen ".
Verders mogen wy aanmerken,dat de Abt MILLOT tusfchen
de kortiteid air , Algemeene Historie van BOSSUI,T , en de uit ;
gebreidheid V1n ROLLIN , een juisten middenweg gehouden
heeft . Een enke~ opflag, is genoeg om to toonen, hoe zeer
bet Werk, 't well vy thans aankondigen, van dat des laatstgenoemden, verfchilt, zelf zo als bet door de bekwaame hand
van den Heer TAIL HIE ingekort ee,,,in orde gebragt is,en ,in 't
Nederduitscb vertaald, wordt uitgegetven . Dezelfde voorwerpen, door onderfcheide oogen, of uit een ander , gezigtpunt
.befchouwd, maaken een geheel ander vertoon ; en verfchillende
Oordeelen, zegt elders de groote VONDEL, febieten ver fcbillenrle flraalen , en is dit, in veele opzigten, bet is althans , waar,
met betrekking tot de Befchouwing der Gefchiedenisfen . Inzonderheid heeft de Abt M1LLOT, meer dan een der g enoem.
de Schryveren , ftil geflaan op de buitenfpoorigheden der
Ligtgeloovigheid en van her Bygeloof, en brengt ter verdee .
diging van dit zyn gedrag, zo bet anders verdeediging behoeve , deeze by ; „ dat Ligtgeloovigheid de Moeder van
Dwaaling, en Bygeloovigheid eene Vyandin is van dien Hemelfchen Godsdienst, dien de Christenen voor den Regel van
hun gedrag erkennen, en voor het onderpand van hun hoogfe geluk houden ".
De Nederduitfcbe Yertaaler, wiens ftyl en fchryfwyze, uit
de Vertaaling van MOSHEIMS Kerklyke Gefcbiedenisfe , reeds
bekend is aan onze Leezers, heeft, dien zelfden onbedwongen trant in de Vertaalinge van dit Werk gehouden, en zich
nog meer ruimte gegeeven, door dit als eene 1Vaavolginge to
doen verfchynen . Dit ontheft hem, gelyk by zegt, „ van
de verpligting om bet Werk met niet weinig aantekeningen to
bezwaaren . Die 'er nu in gevonden worden, zo van bnLLOT
als van ons, zyn zeer kort, en dienen meerendeels tot aanwyzing van UUukken, voor welke eenig byzonder gezag moest
bygebragt worden, of die een' breed voeriger verflag vorderden , dan ons tegenwoordig Werk kon infchikken ". Naa
eene loflyke aanpryzing der Algemeene Historie, befcbreeven
door een Genootfcbap van Geleerde Manner in Engeland, ver .
volgt
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volgt by : „ Weinig hebben wy van onzen Voorgatiger cater
wege gelaaten , bier en daar iets bygevoegd. . En wy a;ten
bet onnoodig van elke byzonderheid rede to geevt .n. Wien
elust onze Naavolging met htt Oorfpronglyke to vergelyken,
A terflond zien vat ons , op de meeste plaatzen, tot die
veranderingen bewoog. De grootfle, en in I oogloopendtle,
in bet Eerle Deel, is de Gefchiedenrs ,]as ?ooafcben Yolks,
welke,,onzes inziens, de Abt M1LLOT, As elk bekend, to
kort, en in zeer weinig bladzyden afhanOelde . Wy hebben
daar aan, zo wy vertrouwen een yoeglyker grodtte, en eene
gedaante gegeeven, meer overeenkomende diet de Sclietzen
der overige Vlken" . By MILLOT beffaat deeze Gefcbiedenis
ilegts acht bladzyden, en in dit Werki*r dan vyftig .
Ten Slot words ors beyrjgt, ,, Dat het Franfebe Werk nit
Negen Deelen beflaat : Viey de Oude en Vyf de Hedendaagfcbe Gefchiedenis betregende ; bier mede zal ons Werk volkomen zyn, behalven, dat wy een Blgemeene Bladwyzer, over
't geheel Werk, zullen vervaardigen , die een Tiende Deel zal
uitmaaken. -- Verwagt agter bet Tweede Deed, een Tafel
van de Oude Aardryksbefchryving, die kort is ; doch al bet
noodige behelst tot een beter vertland van 't geen in dit Werk
voorkomt. Desgelyks zal aan bet Slot van het Vierde Deel,
of bet laattle der Oude Gefchiedenisfe, eene Tydrekenkundige
Tafel geplaatst worden, gefchikt, om, met eenen optlag van
bet oog , de Tydperken der voornaamfle Gebeurtenisfen to
ontdekken . Dusdanig een Tydtafel der aanmerklykfte voorvallen in de Hedendaagfche Gefchiedenisfe tot de Vyftiende Eeuwe, zal bet Eerfle Deel der Hedendaagfcbe Cefcbiedenisfen,
of bet Vyfde Deel van 't geheele Werk, befluiten ". --Deeze Tydtafels , dit mogen wy 'er vrylyk byvoegen, zyn
met veel juistheid en keurigheid opgefteld, en hoognoodig in
dit Werk, welks Schryver, zich tot bet nutte en waare bepaalende, de Tydrekenkundige Gefchillen, zo vol van zwaarigheden, daar laat, en, zonder zich aan eene Tydrekenkundige Orde to binden, zo onderfcheiden hem mogelyk is kortlyk opgeeft, 't welk by de Oude Yolken onze aandagt meest
verdient.
In bet Deel,'t welk wy thans voor ons hebben,ontmoeten
wy, behalven eenige Algemeene i1anrnerkirigen over de Oude
Yolken, - De Gefchiedenis der Egyptenaaren - Der
Chineefen --- Der .4sfyriers en Babyloniers - Der Phe.
viciers .- ._- Der Wooden -- Der Illeders en Perfen --- Der
Indiaanen en der Grieken tot aan de Regeering van PtULlrrtJs
van Macedonia.
D 3

De

$4

ALVEMEENE GESCHIEDENTS

De' onderafdeelingen , in dit Werk getnaakt, ftrekken om
a11es in bet klaarfte licht to zetten, en het geheugen to ge .
inoete to komen .
Ons Algemeen Berigt, 't welk wy, om bovengemelde redenen, noodzaaklyk oordeelden, zo verre uitgeloopen zynde,
kunnen wy .thana, voor onze Leezeren , geen Stuk ter voorbeelde uitkippen ; loch de volgende Deelen zullen ons bier
toe overvloedige gelegenheid verfchaffen . Alleen kunnen wy
niet nalaaten, eene korte aanmerking van H!LLOT, de Oude
Gefcbiedenis betreffende, hier plaats in to ruimcn . „ Eenige
Hedendaagfche beroemde Mannen, zegt hy, hebben de Oude
Gefcbiedenis al to zeer vcrttrsad . Huns agtens zou men dezelve bvkans to ee4maal, pir de Schoolen en Boekeryen der
befchaafde Wereld, moeten verbannen : dewyl zy, zo valsch
als onnut, daar eefte plaats overweldigt, die aan wcezenly .
ker Letteroefeningen toekomt .
„ Ongetwyfeld moot men min de Oude Gefcbiedenis , gelyk,
in vroegeren tyde, vaak gedaan is, den voorrang niet geeven
boven voorwerpen, by welke wy veel meer belangs hebben ;
of dezelve, ten algemeenen gebruike, overlaaden met kleinigheden, en een last van Schoolvosferye ; men behoort zorge to
draagen, dat ze niet ongerymd worde, door verdichtzelen, of
walchlyk door nutloosheden ; en eindelyk geen gewigt to han,
gen aan 't geen enkel zou dienen, oin bet geheugen to bezwaaren.
„ Maar de Oude Gefcbiedenis, binnen behoorelyke paalen
beperkt, is, behalven dat zy de rieuwsgieri ;heid kragtig uit,
lokt, een bron van kennisfe, waar uit wy, met wei .nig moeite, de allerdierbaarf'e kundigheden kunnen putten ; ja ook de
be lnzels van de noodzaaklykfle kundigheden haalen . Dezelve
uit dit oogpunt befchouwende, heb ik myn vlvt aangewend,
em 't weezenlyke byeen to brengen, in ecn kort en klaar Werk,
't geen de voornaamfte waarheden beheist, en zo treffend ,
;ny mogelyk was, voordraagt ",
De Heer TOUSSAINT geefc ons deeze treflyke Schets eens
Gefchiedfchryvers . Indien een IIistoriefcbryver bet fmaakloos
cbarac2er niet zal hebben van een keel en leevenloos 7aarboekeaker, moet by zicb op de kennis van bet iWenscblyk Hart
loeleggen ; de Roerzcis der daaden onderzoeken ; de Gebeurtenisfen met ele Cbarac'lers verdb igen, om licbt over beiden to
verfpreiden ; bedreeven zyn in de beginzels van bet Natuurlyk
Reg t, en de grouden van bet Burn erlyke ; de Pligten en Regten des Menscbdoms onderzoeken, en zicb verhejen hovea g
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tnnehe I>ooroordeelen en Volksddaalingen (*).

xtiet to veel als wy verklaaren, dat de Abt
beantwoordt.

(*) Hist . de l'Academ .

Roy. des

En wy zeggen
daar aan

MILLOT

Sciences &Mlles Lett.

a

Jerlin, 17 69-

I
Pneleffiones de Methodo Prophetica l quibus accedunt Sermones Academici quatuor . Leov, •spud A. Ferwerda 1775 . Absque Pr of 303 pagg . in quarto .

H. VENEMA

Y, die zich bevlytigen, in 'r beoefaen der Prophetifche
Schriften , kunnert in deze„ esfen'an den Hoogleeraer
Venema, over de Prophetifche Leer, ene oordeelkundige handleiding vinden ; waer van, ze zich, ter geregelder voortzettinge van bunne Stua'le, over dit onderwerp,met nut mogen
bedipnen .
Aenvanglyk verledigt zich bier in de Hoogleeraer, tot ene
duidelyke ontvouwing, van den aert en 't oogmerk der Pro .
phetifche bedieninge, onder den ouden dag, en met betrekking tot then tyd. Daer aen verknocht by verder ene voor.
drat van 't Prophetifche Samenflel, ftaende de Mozaifche
beveling, tot op de verwoesting van Jeruzalem . Dit afge.
hattdeld, en de Prophetien, tot dat tydverloop behoorende,
in orde aengewezen hebbende, fchikt by bet tweede deel zyner Lesfen tot ene foortgelyke befchouwing der Prophetien,
met betrekking tot de dagen onder 't Euangelie, of den tyd
des Nieuwen Testamentes. Zyn Hoogeerwaerde verleent hier
dus ene achtervolgende ontvouwing van 't Prophetifche Woord~
ter aenwyzinge van den tyd tot welken de Prophetien betrekking hebben ; ter aenduidinge van derzelver vervulling , en
ter nafpooringe van 't ,geen nog to wachten ftaet , voor de
vOleindiging der •E euwen ; omtrent welk laetfte de Hoogleeraer
zich echter met zeer veel omzichtigheid uitlaet .
Nademael nu het Boek der Openbaringe van Joannes in 't
Prophetifche, rakende de dagen des Nieuwen Testamentes,
door den Hoogleeraer bovenal in aenmerking genomen, en,
op,,zyne gronden, in den zamenhang voorgedragen is ; en
Overmits het tydperk van den Antichrist, naer uitwyzen diet'
ontvouwinge, bet grootile gedeelte van dat Boek beflaet ; zo
heft zyn Hoogeerwaerde goedgevonden, to gelyk met deze
Lesfen, zyne vier open bare Redenvoeringen over dat onderwerp in 't licht to geven.
D 4
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De eerfte Redenvoering betreft het charac}er van den Anti
christ,dien by voorftelt,als eenCIIristen-Kerkelyken Dwingeland .
In ene daer op volgende Redenvoering gaet de Hoogleeraer
na, op hoedanig ene wyze men het vraegftuk, of de Antif chrisf in de Roomsch Pauslyke Heerfchappy to vinden 'zy,
hebbo,te behandelen ; Kals mede omtrent welken tyd de aen .
yang van 't `Antichristifche tydperk to bepalen zy, en wat
men omtretit'c si~lfs voortgang en de tegenwoordige gefteldheid hebbe, aen to merken . Zulks leid hem vervolgens in ene
derde .Redenvoering ter ontvouwinge van 't haetlyke van den
Godsdiensr, op end listige en gewelddadige manier,' to willen befchermen .en voortplanten ; als zynde dit juist die bandelwyze, waer if4 character van den Satan ten duidelf ffe
doorftraelt . Eindely~t is hier aen nog gehecht ene vierde Redenvoering, welke ten onderwerp beef het gevaer, dat den
Protestantfchen Kerken, van wegen hem Pausdom, in zo verre als het Autichristisch is, over 't hoc, .,i bangr. De Hoop
leeraer naemlyk beweert, dat de Protestantfche Kerken, van
allerleie Gezindheden, ene zware, hoewel korte, en met een.
gelukkigen uitflag vergezelde vervolgiug hebben to wachten ;
en wel, dat het Antichristifche Pausdom, op nieuw, en voor
't laetst, een woedenden aenval zal doen op de Protestantfche Kerken ;doch dat dezelve van geen langen duurzalzyn,
en den geheelen ondergang van 't Antichristendom , of de
Christen-Kerklyke Dwinglandy, met zich zal flepen, waerop
de Christen-Kerk, onder 't voltooien der Hervorminge, in
Vrede en Vryheid ; in een overvloedig genot van geestlyke
gaven, zich wyd en zyd zal uitbreiden, dat de algemene be .
keering van Jooden en Heidenen, in de geloovige omhelzing
der Euangelieleere, ten gevolge zal hebben . --- Onder 't
verhandelen van dit geheele Stuk , nopens den Antichrist, legt
de Hoogleeraer 't 'er op toe, om den Protestanten ten nadruk .
lykfte in to boezemen, hoe onrechtmptig iii 't algemeen, en
hoe lynrechtftrydig met de Euangelieleere inzonderheid, het
is, enige Dwinglandy in den Godsdienst to gebruiken, om
bun' onder 't oog to brengen , dat zulks, waer 't ook plaets
niogte hebben, 't zy,onder 't Pausdom of onder de Piotes .
tanten, tot het Antichristifche behoort ; en geen vrucht is
van den Euangelifchen geest, maer van den geest desSatans .
In gevolge hier van fcherpt by zyne Toehoorders Heeds do
erntligfte leeringen in, om voor zich zelven den weg van
overtuiging to bewandelen ; en then met anderen, in alle bei,:heidenheid en zachtuioedigheid , in . to flaen ; zonder ooit
ent-
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cnigen gewetensdwang to begunfTigen, of zich daer door to
laten binden, in 't onderzoeken en beleven der Waerheid .
Voor 't overige is deze geheele behandeling van 't Prophetifche Samenftel, en der Prophetien rakende bet tydperk
van den Antichrist, benevens de_ gevolgen daer van, doorvlochten met ene Historiekundige ont~touwing' .van 't`voorgevallene, ter vervullinge van 't ProphetifcheWoord . Zulks
geeft den Hoogleeraer rnenigwerf aenleiding,l,ter .ophelderinge zp van 't Prophetifche als van 't Historifche ; en maekt
dit ganfche Stuk, tot ene achtervolgende Gefehiedenis der
Kerke, overeenkomftig met bet Prophetifche Woord ; waer
merle ook gepaerd gaen deze en gene gewigtige Waereldlyke
Gefc'hiedenisfen, die, min xof nieer m
bet Kerklyke verknocht, door de Ptopheten voorfpeld z n . --- Men zal zekerlyk, daer men in 't Prophetifche vele duisterheden ontmoet, in deze Bladei i niet alles even overtuigend bewezen
vinden ; de uatuur era, . 't onderwerp laet zulks niet toe ; vele
byzonderheden zyn niet boven bet Problematifche to brengen,
en komen wel eens iu als natuurlyke gevolgen van ene voorafaende [telling, met welker gegrondheid of ongegrondheid, naer
gt verfchillend oordeel der Uitleggeren, die gevolgen ftaen of
vallen . Dan met dit alles zal men den fchranderen T7enema'er
deeds in erkennen, en gewaer worden, dat by bet Prophetifche Samenftel, als een oordeelkundig Uitlegger,ervaren Gefchiedkundige, en dooroefend Godgeleerde, ontvouwd heeft .
Van 't een en 't ander zouden wy verfcheiden ftaelijes aen de
hand kunnen geven ; doch 's Mans charac terizerende befchryving , van den tegenwoordigen ftaet der Kerke, is ons to
merkwaerdig voorgekomen, ow 'er geen gebruik van to maken ; des wy ons liever daer toe zullen bepalen . -- Wy
leeven thans , volgens des Hoogleeraers ontvouwing van 't
Boek der Openbaringe , onder het geopende vyfde Zegel,
Openb . VI . 9 , io, i i ; of in then tyd, welke verloopen moet
tuslchen twee hevige Antichristifche vervolgingen ; die bet
vyfde Tydperk der Christlyke Kerke uitmaekt, dat zyn aenvang nam met de bevestiging der Hervorminge, in 't midden
der XVIde Eeuwe, nog voortloopt, en welks langer of korter duuring niet to bepalen is . De Hoogleeraer, dit Tydperk
ontvouwende, geeft , gelyk by ook met opzicht tot de vroeger Tydperken gedaen heeft, order anderen ene befchryving
van 't character der Kerke , in 't zelve, die hoofdzaeklyk
bier op uitkomt.
Met bet afloopen der Vervolginge , is de yver voor Waerheid en Deugd afgenomen ; de Kerk, uit verfchillende GeD 5
And.
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2indheden beflaende, en dezen gevestiod zynee, maekt melt
z6 zeer geen werk van Waerheid en I eurd , als wel van 't
't handhaven zyner byzondere Gezindheid . - De Hoog.
leeraer ontkent niet dat 'er nog Mannen onder gevonden worden,~die betgr inzichten hebben , en zich lofwaerdiger gedragefi ; verr8 is, bet van hem alle Leden der Kerke op zulk
ene wyze of to malen ; maer zodanig is, zegt by, bet cha .
racter der Kerl.t: overt geheel befchouwd . En hieromtrent
beroept by zich op de volgende doorftralende blyken , die
zulks aendulden ; zo ten opzichte van de Waerheid als vats
de Deugd .
I. Dat de Gezindheids •yver, zegt by, de overhand heeft
boven dien voor de Waerheid°,' is onder auderen hier nit
blykbaer : (r .) De Oefeningen worden beperkt binnen de bepalingen der Gezindheid, ze worded r dezelven ingericht,
en men wraekt de minfte afwyking :
flrekken daerenboven
om de Heilige Schriften en alle Weten chappen nae"r dien ree
get to behandelen ; duldende zomtyds zelfs geen gemaklyke
of ruimer verklaring der formulieren . (z' :) De beplingen der
Gezindheid worden gewoonlyk met geeih oprechte nafpooring
flier Waerheid onderzocht, is men flaet zelfs niet toe, datze
zonder gevaer onderzocht worden . (3 .) In ieder Gezindheid
oordeelt men gemeenlyk van de Rechtzinnigheid, naer die bepalingen . (4 .) Elk is van gedachten, dat alle waerheden onder
haer zo wel bekend en opgehelderd zyn, dat'er niets toege .
voegd of afgedaen kunne of behoore to worden . ($.) Zy oordeelen dat de ware Kerk alleen to vin den is, binnen de grenspalen barer belydenisfe. (6 .) leder verwerpt de gevoelens van
andere Gezindheden dermate , dat men dezelven niet recht
ernftig, met ene zuivere zucht, ten flrengfle onderzoeke ;
de gemoederen zyn zo van elkanderen vervreemd, dat ze 't
voor ene verzoeking des Satans houden , hier omtrent in
swyfelingen to vervallen . (7 .) Hier by komt, dat zeer velen , of in 't geheel gene , of flechts ene geringe pooging
aenwenden, oia de Waerheid to onderzoeken, die op te hetderen en met bondige reden to Raven . (3 .) Tevens mag men
wel gadeflaen, dat 'er onder de Christenen ene volflrekt verbazende onkunde heerscht, en dat 'er by zeer velen, of in 't
geheel gene, of ene gansch flauwe beoefening der Heilige
Schriften , en der zaligende waerheden, plaets heeft . (9 .) Voeg
hier eindelyk nog by, dal bet onder alle Gezindheden , indien
men 't gedrag over 't geheel neemt, zo gefteld zy, dat de
.Leden de gevoelens hunner Gezindheid openlyk belyden , niet
nit ene volle overtuiging der ziele, na een vereischt onderzoek,
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2oek, maer nit kracht der opvoedinge, of ingevolge van an.
dere vleeschlyke en waereldlyke begmfelen .. Ze zyn meer door
gewoonte, dan door inwendige overtuiging, gebecbt aen die
denkbeelden, welke hun, door de opvoeding on 'ronderwys,
van kindsbeen of ingeboezemd zyn ; om nu niet to ipreken
van and ere ftaetkundige of waereldlyke beweegredenen, otn
'er belydenis van to doen .
IL Zo itaet bet met de beoefening der Waizrheid, en nog
erger is 't gefteld met de behartiging der Deugd . Schoon de
ehristenen den uitwendigen vorm van den Godsdienst, zelfs
tot bygeloovigheid toe, vlytig handhavenen , nloet men echter
zeggen : (I .) Dat deze hunne waerneming van den Godsdienst meer ontftaet nit gewoonte en welvoegelykheid, of
noodzaeklykheid, 2ian nit liefde tot,God, en dat dezelve, zo
niet ene grove, tetr mlnfte ene fyner foort van huichelary is .
(a .) Dat hunne God dienstoefetiing veelal geen gemeenfchap
heeft, met ene beoefening der ware Deugd ; als die onder
alle Christlyke Gezindheden zeer veronachtzaemd word ; waer
van overvloedige blyken voor handen zyn .
(a) Men is onder de meeste Gezindheden to min overtuigd
van de noodzaeklykheid der Deugdsbetrachtinge ter verkry.
inge der zaligheid . Die van 't Pausdom vertrouwen op de
tuiterlyke
Plegtigheden hunner Gezindheid, op de Sacramen .
ten, de voorbidding der Heiligen en de Indulgentien , mits,aders op den naem van Katbolyk to zyn ; en flaen minder
acht op de plichten van een vroom en d ; ugdzaem Mensch.
Onder de Protestanten vergenoegen zich verre de meesten met
cen rechtzinnig Geloof , en ze hebben minder op met de
Deugdsbetracliting ; ze vrezen ook dikwyls, dat zy , door
$ich to fterk aen de oefening der Deugd over to geven, bet
\enkbeeld van eigen verdienite zuilen koesteren, Zeker is bet,
dirt zy veel meer werks waken van de oefenin der Rechtzitl .
nilgheid, dan van die der Deugd .
(b) De poogingeu der Christenen, om hunneGodsdienstpYichten to betrachten, zyn of gene ofzeer zwakke poogingen ;
n3en bond zulks voor een bywerk , en vergeuoegt zich met
de befpiegelende Leer. Zy, die ook nog op bet betrachtly.
ke , vallen, hebben meer op met bet waernemen van oefeningen van devotie dan van deugdzame plichten . Wyders zyn
de hulpmiddelen ,, ter beoefeninge van de Godzaligheid en
ter'bevorderinge van enen heiligen wandel, buiten bet waernenien van den uiterlyken Godsdienst , nauwlyks bekend
of i-n gebruik ; dewyl men niet werkzaem maer lydlyk heili ;
begeert to warden . En zy, die cue ltrenge Godsvrucht fchynen
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men to bejagen, weten van geen heilige overdenkingen, be .
weegredenep en, andere middelen, of verwaerlozen dezelven ;
ja zomtyds veracliten zy die alien, als onnut en krachtloos ;
daer zy van dt onmiddelyken invloed des Hei1igen Geestes
afhangen . Wit zeg ik? Zy die de middelen, derzelver gefchiktlieid om Gods cwervloediger genade to erlangen, derzelver behartiging, en de noodzaeldykheid van die met alle'
vlyt in 't werk to fiellen, wat ernftiger aendringen, worden
dikwils van enige kettery verdacht gehnuden,en gelasterd als
zulken, die de werking des Heiligen Geestes op 'smenfehen
gemoed beftryden.
(c) Het is derhalve Diet to verwonderen, dat 'er ere bykans ongelooflyke onkunde in de 1 erken heerscht, De Christen-en weten veelal niet, wat Gods Wet' en de Rede eischt ;
zy verwarren dikwils de Qndeugden mett de Deugden ; en
bouden voor geoorlofd, 't geen de uitfpraek van 't Geweten
veroordeelt ; als daer zyn de ondeugden van glerigheid, on .
rechtvaerdigheid, bitteren yver, haet, pracht en weelde . Daer
benevens houden zy ook vele wanbedryven voor goede daden .
Wanneer, by voorbeeld o de Gezindheden elkander tegenftreven ; als zy roeklooze oordeelen over anderen vellen ; de
verfchillend gevoelenden plagen ; hunnen goeden naem kwete
zen ; bun gweten geweld aendoen ; de harden aen hunne goederen flaen, enz . Deze en dergelyke daden, zo ze maer uit
een goed oogmerk , ter handhavinge van de gevoelens der
Gezindheid gefchieden, houd men voor goede werken, hoe
onbillyk en onrechtvaerdig ze ook mogen zyn .
(d) Slaen wy verder her oog op het gedrag en de zeden,
waer vind men de waerheid, de rechtvaerdigheid, de billyk+
heid, de onderlinge liefde? Men ontdekt veel eer het tegen r
l
deel van dit alles . -War bejagen de Chrastenen met zo veeg i
yvers, als zy in 't werk ftellen, om Rykdom en Eer to ek
langen, of hunnen lusten, latigs alle wegen, to voldoen, zo4nder acht to geven op 't geen recht of onrecht is? War is er
gemener onder de Christenen, dan twist, lastering, onder .
Tinge befchuldiging, haat, vyandfchap, onderdrukking, be .
drog ; en dat dikwils gevoclenshalve, alleenlyk om aen de
Eer- en Heerschzucht to voldoen . Waer is de zedigheid,en
gematigdheid? de Christlyke oprechtheid en eenvoudigheid?
de barmhartigheid? de zucht om zynen evenmensch , vvie
by ook zy, wel to doen , en hem in zyne nooden by to
flaen ? 'de onderlinge liefde en de liefde tot de vyanden ?
(e) Hoe zeldzaem zyn niet de beginfelen des geestlyl :en
levens, naemlyk, Eerbied voor en Liefde tot God in ChIris.
t us,
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tats, ene zucht om hem van ganfchen harte to behagen, eu
zich in,alles aen zynen wille to onderwerpen?
(f) Daer benevens mag men ene geestlyke hovaerdy en
v,leeschlyke gerustheid wel voor ene heerfchendk ondeugd der
Ohristenen houden . Zy hebben gemeenlyk goede g dachten van hunnen geestlyken Itaet ; z*fchatten zich elven
en hunne gaven hoog, waer door zy zich boven anderen
verheffen ; ja zy trachten zelfs over 't gewetp van anderen
to heerfchen, en kurlnen niet duldt:n, dat men van hun in
gevoelen verfchilt. Wat is 'er gemener? Hoe fterk roemen
zy , opdeblynisf utwedginrchedKr,
ken, als of die de alleen zuidereu en Gode behaeglyken warm? Hoe kwalyk netuerizy't, als dezelven tegengefproken,
ja als zy maer nier°fia°englyk en naeuwkeurig in acht genomen
worden? Hoe gerug gaen zy gemeenlyk uit dit leven, en hoe
gerust laet men hen in de eeuwigheid overgaen, als zy zich
maer wel vasthouden aen de leer der Gezindheid? vooral indien hunne verbeeldingskracht, waer dour zy zich gouden
Bergen belooven, maer levendig genoeg is ; zo zy maer enig
berouw over hunne zonden to kennen geven , en lout.
Iyk gelooven, dat hunne zonden hun in Christus vergeen zyn.
(g) Laet ik 'er eindelyk nog byvoegen , die doemenswaerdige Onverfchilligheid, welke in veler gemoederen , by
allerleie Gezindheden , huisvest . Die onverfchilligheid ter
zake van den Godsdienst en 't Geloof, waer door men, of
alien geopenbaerden Godsdienst verfmaedt ; of toont dat melt
'er geen belang in ftelt, op hoedanig ene wyze men den Godsdienst waerneemt ; of weinig moeite aenwend om den Christ
lyken Godsdienst, onder dwalenden, zondaers en ongeloovi*
gen, voort to planten ; of ten laetfle laeuw is, in 't betrach .
ten van den Godsdienst . Dat her getal derzulken in alle Kerken ongemeen groot is, loopt een ieder in 't oog .
,De Huis-UitleggerdeslVieuzvenTestaments door PH. DObDRII3,~
GE, Dr. en Prof. tier H. Godgeleerdheit to Northampton.
Uit bet Tngelsch in 't Neerlandsch° overgezet . Derde DeekDerde Stuk. Te Amfleld2rn by P. Meijer 1175- In grout
o6avo 296 bladz.
Et dit derde Stuk is des Hoogleeraers vertaling en onifchryving van de Handelingen der Apostelen, met nevensgaende oordeelkundige aenmerkingen en toepaslyke- gebrui.,
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bruik,en voltrokken . lit gedeelte behelst dtis, vodrnaemlyk,4
her wedervaren van Apostel Patalus, zedert zyn vertrek uiti
Athene, tot op zyne tweejarige gevangenis to Rome ; waer)
inede de Histqriefchryver Lucas dit zyn Gefchiedverliael eirv
.
digt. Vermoedelyk werd die Apostel, gelyk de Hoogleeraek
in 't dot aenmerkt, n ;'t afloopen, van then tyd, ontflagett ;
dan 't verhael van Lucas, 't zy dezelve voor 's Apostels ont .
flag overleden, 't zy dat bier omtrent lets anders to gisfea
zy, reikt niet vender ; en 't geen de Kerklyke Gelchiedenis
ons wyders aen de hand geeft, is to vol onzekerheden, om
'er f}aet op to maken . Edoch,fenivy'rdoenz
ker verflag, nopens de laetfte verrichtingen van dezen groo .
ten voortplanter der 1aangelieleere, misfen ; wy bezitten egter
in 't verhael, dat ons Lucas van 's Mans vroegere verrichtin .
gen heeft nagelaten,~overvloedige bewyzgzi van des Apostels
volfl:andigen yver in 't voorflaen van de Leere der Waerheid ;
waer van inzonderheid dit laetfl;e gedeelte van~'t Poek, ge .
naemd de Handelingen der Apostelen, ten onwraekbaren getuigen verfIrekt . De Hoogleeraer Doddridge behandelt bet
zelve, even als 't voorgaende, met zeer veel oordeels ; en
zyne uitbreidende manier van verlilaren is Met minder nutti
dan veeler Letterkundige ophelderingen ; to meer daer by
wanneer de uitbreiding alleen niet voldoende mogte fchynen,
of bet onderwerp nadere bedenkingen eifche, 'er zyne aen .
-nerkingen byvoegt . -- Tot een nieuw voorbeeld zyner
Tchryfwyze diene, bet geen by ons onder 't oog brengt, we .
gens den raad der Ouderlingen to jerufalem aen Paulus gege.
veu, en deszelfs opvolging bier van , naer de aentekening van
Lucas, Hand . XXL, i8 --26 ; dat by indezervoege ophel .
dert .
,, En des anderen daegs . [te weten na dat PAULUS met
zyn reisgezellen to Jerufalem gekomen was,] ging PMJLUS,
ons, die hem op de reize verzeld hadden, met zich nemen .
de, met ons in tot bet huis van den Apostel ,7akobus, ge.
meenlykJakobus de kleene, of de Broeder des HEER1:N ge .
noeind ; en alle de .Ouderlingen van de bloeijende Kerk in die
Stad waren daer tegenwoordig, om zoo cen dierbaar vriend to
ontfangen, van wiens aenkomst en boodfehap zy reeds ge .
hoord hadden .
,, En PAULUS, hen met groote genegenheit gegroet bebbende, leidde ons , die zyne Reisgezellen waren, mede by bun
in, en gaf daerna een naeuwkeurig bericht van al die dingen,
41ie GOD door zynen dienst onder de Heidenen gedaen bad, federd by de laetfle reis uit Jerufalem vertrokken was ; hun ver.
flag
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flag doende van den voorfpoed, then by to Philippi, Thesfalonica, Beroea, Athenen, Korinthen en Efezen gehad had ;
van de Kerken ? die by in alle dege, plaer t lefticht, en de
gelegenheit, die by gekregen had, om dew
oor de tweedemael to gaen zien, gelyk ook, om anger
An bezoek
te, geven aen die in Cilicien, . Paiuphylie , Lystren en hdere
Gewesten van Afien, wier ftichting by Ftun to wren vetbaeld
had (a) ; en by befloot met een vertlag van die liefdigaven,
die hy van de bekeerden flit de Heidenen , ten behoeve der
Breederen uit de befnydenis, die zieh to jerufalewbevonden,
onlfangGn had .
,,En, als zy (dit) boorde ;t, verbeerlykten zy den rr ttF
Jesus CHRISTUS, voor dit wouderbaer bewys zyner tegenwoordigheit en genade•mgt'dezen zyneu Dienaar , en toes
el geliefde en.geachte BroederI wy verwiden zy tot,bern ;
heugen ons in den Zeeg epraef-des Euangeiiums onder de Hei .
denen, maergel k wy niettwylfelon, of bet geheele lichaetn
der Christen ker is u zo wel als ons dierbaer, zoo houden
wy ons ook verzekerd, dat gy u ernftig zult willen vereeni
gen in alle voorzigtige poogingen ter weering van allerlei .
Vooroordeelen , die men uit zwakheit heeft ingezogen , te*r
Arftooring dier onderlinge Genegenheid, die wy zoo vuurig
x1angen to ftichten en op to bouwen ; kortotn, gy ziet hier
Y,elfs voor uwe oogen, boe veele duizenden geloovige 7ooden
'er zyn (b), die by gelegenheid van dit Feest van alle Gewesten to Jerufalem zyn vergaderd, en zy allen zyn in 't al.
gemeen bekend als menfchen, die zich als groote Tveraerf
ge(a) Hantk XV, 4(b) [Hoe veek duizenden geloovige Wooden 'er zyn . ]

Ik denk
niet, dat men bier nit met zekerbeit bewyzen kan , dat 'er thai4
meet dan dertig of zelfs twintig duizend foodfcbe Geloovigen to
germ alem waren ;want hat woord fw t Jes kan alleen in 'tgemeeu
,esat grout getaf betekenen . Ondertusichen is hat zeker, dat hat
grooter deal van dezen geen vaste inwoonders van .7erufalem , maer
sheen by dozen grooren Feesttyd derwaert gekoaten wares . (Verge.
gelykt vers 27 .) Dus dan kan ook bier uit Been zeker bewys ge .
trokken,worden omtrent de UitJlekende grootheid der kudde, die
men meent dat thans onder hat opzigt van den Jerufalemmer Bis .
fcbap flond ; iindien'er zelfs al zoo vroeg zoo een Christen-Dienaer
gewees ; ware, die dezen naem droeg, waer van men in de Sckrifruur geene blyk kan vinden. Het is daerom to verwonderen, du
de verfandige Mr. SLATER in dezen Tekst zoo veal gewigt ftek,in
zyn Original Draught of the Primitive Churches.
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voorg a waerneming der Mofaifche Wet, als onder .
1 e1lende, dk`dcze van` eene iteedsduurende verpligting is
voor ofs gxtthe Volk' ; zonder uitzondering van die geenen,
die stet FuaWpliuan omhelsd hebben .
,pezdn nu iyn d door de vooroordeelen en valschheit uwer
vyanden, (d#getwyUeld, zoo wy denken ; to onrecht) aenL
gaende u onderricbt dat gy overal waer gy komt, de Yoden 1,
die onder de' Ileidenfcbe Polken zyn, leert afvallen van de
Wet van Mozes (c), zeggende, dat zy bunne kinderen niet
moeten beftAyden, nocb volgens de andere plegtige gebruiken
en gewoontefz wendelert, die wy, als van Godlyke infellitig
zynde, van onze Voorvaders geleerd hebben .
„ Wat is bet dan, dat by deze omftandigheden niet wel to
vrezen ftaet? De meenigte, dus van u onderricht, moet gewis wel vergaderen , om • uW gedrag ten ftaeuw[ien na to gaen ;
want zy zullen ras bericht krygen,, dat gy hier zyt, en zullen noodzakelyk vernemen, dat~gy zyt aengekomen, en zy
zullen terfond een vonnis vellen over de Waerheit of valsch-heit der Onderrichting, die zy gekregen hebben , naer de
achting of onachtzaemheit, die zy in uw te ;enwoordig gedrag
odekken, voor de Mofaifche Plegtighe en .
„Daerom, op dat gy moogt toonen, at gy, hoe ver hit
ooh van u zy, dezelve als noodzakelyk ter zaligheid op to
dringen, of de menfchen hunne rechtvaerdiging daer in to
doen zoeken,ze nogtans geenszins als een wezendlykquaed
befchouwt , of het als een zaek van verpligting aenziet,
dat de geenen, die in CHRIsTUS gelooven, dezelve verach-

gedragen

ten
(c) Dat gy de Joden , die onder de Heidenfche Volken zyn,
leers afballen van Mofes . Her is eene ongegronde aenmerking van
then waenwyzen, en ongelukkigen Man Mr .' TOLAND, in zyn 1Vazarenus, die by voornaemlyk op dezen Tekst en gebeurtenis grand .
vest, dat bet Euavgelie nimmer ten doelwit had, om de Yoden in
vryheit to ftellen omtrent de Wet van Mofes, dan alleen ten aen .
zien der Oferanden ; of fchoon by toeflaet, dat her oogmerk niet
was, om'er de Heidenen aen to onderwerpen . (Zie Nazar. P. 35,
36 .) Maer bet is blykbaer, dat by tot dit zo gebeel dolend gevoelen,
(zoo regtflreeks flrydig tegen veele andere plaetfen derH . Scbrift,
gelyk by voorbeeld Rom. XIV. 14 . Efez. II .14,1S .Kol. 11- 1417 . i Tim . IV . ,f. . 2 Ker. III . g-11 . Heb . VIII. 13'- ) vervallen
is, door geen acht to flaen op den zekeren middelweg, tusfchen bet
aendringen daer van als noodzakelyk, en bet veroordeelen als on.
wettig ; welken middelweg ik in de Omfchryving van vets 23 en
sg kragtig heb zoeken uit to drukken .
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ten en verwerpen ; zoo doe dan dit 't geen wy u zeggen (d),
en ]act ons u raden, dit middel by de han4,te iaeemen, als
hat beste dat wy konnen uitdenken, om al
ndrukken on.
middelyk weg to nemen , die anderzins t~ - ifuAten ftaen .
Daer zyn vier mannen onder ons, die of hat Et angelie bekeerd zyn , en zicb eene gelofte van Nazircerfchap hebben
opgelegd .
Nu dan widen wy u raden : neem ben als uwe lnedgezellen
en deelgenooten by u, en reinig u met bun volgens de Jood .
fche plegtigheden, en doe alle de noodige onkosten met bun,
op dat zy bunne boofden mogen fcbeeren, en de olferanden
doen, die de wet in zoo een geval vordert (e) ; Dus zullen
Alen, die in den Tempel opkomen, en, u in die omffandig .
heden zien, door ejgen ondervindiug zveten, dat 'er niet de
minfte waerheil is aen die dingen, die zy aengaende ugehoord
bebben ; maer dat gy, in plaets van die waernemmben aen

an*
(d) [Doe dit, 't geen wy u zeggen . ] Doze Raed , Zen deft
grooten Apostel der Heidenen gegeven , door dit geheele lichaem
ddr Ouderlingen to verklaren als een gezachhebbend Bisfchoplyk
bevel, zou blykbaer ongerymd zyn, en nogtans is dir de eenige
uitasukking, in deze geheele gebeurdtenis , die hier eenigzins gun .
Rig voor die denkwyze fchynt to wezen .
(e) [Doe de onkosten met bun enz . ] JosEoHUS verhaelt ons Wet
legts in 't algemeen, dat hat gebruiklyk was by zulken , die is
4ziekte
of eenige verlegenheit waren , geloften to doen , en ten min.
Ae dertig dagen in buitengewoone Godsdienst-oeffeningen door to
brengen . (Bell. Yud. L . II, C. is . § . r .) Maer by zegt ook, dat
.dgrippa, to Jeruzalem komende, Dankoferanden offerde, en be .
zorgde dat een grout aental Nazireers getchoren kon worden . Antiq. L . XIX . C . 6. [al . 5 .] Eene fpreekwys, die bier volkomenmee
evenaert. Waer uit D . LARDNER [Credib . B . I. Ch . 9 . § 7.] zeer
elgenaertig beweert, dat de onkosten met de Nazareers to doen [of
to dragen] eene zeer gewoone zaek was, die dikwyls by de Joden
plaets had . De Geleerde wiTSrUS heeft ook al overlang een bier
zeer wel to pas komende plaets aengehaeld nit iWaimonides, waerin
deze regtflreeks verzekert, dat iemand, die zelf geen Nazireer
was, zich door gelofte kon verbinden, om met een Nazireer ill
zyne Olferande deal to nemen. (WITSIUS Melet . C. X . § . 3.) De
onkosten dezer vier Nazireers beftonden in de waerde van agt
Lammeren en vier Rammen , behalven Olie , Meelbloem enz.
Num. VI. rq, t5 .
V. DEEL . H. LETT. No . 2 .
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anderen gver `*,den, zelf genet wandelt (f) oslderhoudende
de wet, if vertnydende alle gelegenheit tot ergernis .
Maer omtretat de .Heidenen hebben wy, gelyk gy weet, eeni •
gen tyd geleden, reeds aen hun gefcbreven ; bepalende , dat
zy zich niet verplicht zouden achten , om eenige van deze
dingen waertenemen [of iets anders] zQUden onderbouden, dan
dat zy zich orlthielden van 't gees den Afgoden geof'erd is,
en van Aloed , en van lets , dat verffikt is, en van boerery (g). En, aer wy in dit befluit eenparig faemenftemmen,
konnen zy, in* bet geen gy gnu op onzen nu gegeven raed mogt
doen . niets oribet{aenbaers vind'en, met bet verdedigen hunner Vryheid, op die wyze als gy zoo beftendig doet . Ook
zal dit in 't geheel geen bewys geven, als of gy de waerneThing dezer Plegtigheden noodzakelyk achtte ter behoudenis
zelfs voor de geloovige Joden, hoewel pligt, voorzigtigheid
en liefde hun in fommige byzondere gevallen konnen aeiizetten, om u bier in na to volgen .
T oen nu, daar dit bet eenparig gevoelen van Jakobus en de
Broeders was , befloot de Apostel na ryp beraed zich naer dit
voorftel to fchikken ; en diesvolgens nam Paur,us de mannen,
die de Gelofte gedaen hadden, en terflond op den volgendan
dag met bun volgens de plegtigheden der wet gereinigd zynde , ging by met hun in den Tempel (b) verklarende aeir de
Pries.
(f) [Dat gy zelf genet wandelt .] Het is inderdaed bier nit zeeri
duidelyk, gelyk M. LOCKE to regt aenmerkt, (on the Epistles p. 4 .)
dat, wat ook bier over tusfchen Paulus en lakobus in 't byzonder
mag zyn voorgevallen, (verge]. Gal . II . 2 .) Yakobus en de Broede .
ren bet toch betamelykst en best oordeelden , dat de 3'oodfcbe pleg .
tigheden Reeds onderhouden wierden , by die uit de befnydenis,
the in citaisTUS geloofden . En als men aenmerkt, aen wat at onrdst de Kerk to f erufalem , anderzins van wege bet Sanbedrin
bloot gefleld zou zyn geweest, die ben ongetwyf'eld op bet hevig .
ile zou vervolgd bebben als flfvalligen ; gelyk ook hoe ras de
VC ORZIENIGHEIT voorhad, de Oefening van dit alles onmogelyk to
maken , en de geheele magt der 3'oden to vernietigen , door de ver .
zioesting van Stad, Folk en Tempel, zoo was bet zeker bet welvbeglykst en voorzigtigst gedrag, zich daer naer to fchikken ; of
fdhoon bet by bun, die de zaek wel begrepen, (die ondertusfchea
alien niet behoefden to begrypen) als verouderd en naby de ver •
dwyning werd aengezien . Heb . VIII. z3 .
(g) Kap. XV. 28 , 29 .
(h) Then nam Paulu~ de mannen enz . Indien'er iets meet, by
bet
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Priestefs, die daer in dienst waren , bet vpornemen dat by
genomen had, tot de vervulling der dagtn `fit reMiging, tot
dat 'er voor ieder van bun eene Oferande
go(ferd zyn ,
zoo als de Mofaifche Inflelling vorderde (if,~sp ilat dus alle
behoorlyke toebereidfels ten dien einde gebaaekt lnogten
worden ."
bet reeds gezegde, noodig mogt fchynen ter verdediging der Broeders, in bet geven, en van PAULUS, in bet volgen van dezen Raed ;
dat ik egter Met denke ; kan de Lezer bier oser-lraedplegen met
Calvinus Aentekening op dezen Tekst, en wnsius Metelem . C . X.
§. #-6. pag . 150-152.
(i) Nuns . VI, 13 . en vervolgenh

De vertoocbenitzg van eigen-Gerecbtigheid volflrekt noodig ter
betrachting v~n Euangelifcbe Deugd ; waar acbter gevoegd
is, des Christeiss zeegcpraal over Dood en Graf . Door A :
BOOTH, Dienaar van 't Evangelie binnen London . Uitbet
Engelsdb vertaald, door M . v. Werkhoven . Te Rotterdam
by Bennet en Hake 177 . In groot ot7avo 187 bladz .
It het geen wy, nopens de denk. en fchryfwyze van den
Eerwaerden Booth gezegd hebben, by gelegenheid der
Nederduitfche uitgave zyner Verhandelinge over de Heelfebappy
der,Genade (*),heeft men dien Godvruchtigen Autheur kurinen leeren kennen, als een ernflig tegenflander der Arminianen beiden en der f4ntinomianen . Even dit flraelt alleszins
door, in deze zyne Verhandeling, over het verloochenen def
eigen-gerechtigheid, als volflrekt noodig ter betrachtinge van
Euangelifche Deugd ; welke ten grondflage heeft des Apostels tael Gal. It. i9 . Ik ben door de wet der wet geflorven, op
dat ik Gode leven zoude . In dit voorflel verflaet zyn Eerwaerde, door 't woord Wet, de zedelyke Wet, naemlyk zo
als ze inkomt, als een herbond der IVerken , doch niet als
een Regel van onze bedryven .
Achtervolgens deze onderfcheiding komt het hoofdzaeklyke der Verhandelinge hier
op uit, dat zy, die hunne zaligheid zoeken door 't onder .
houden der Wet, als een Verbond der Werken , een weg
bewandelen, die niet beantwoord aen de Genadeleer van 't
Euangelie, en niemand ter zaligheid kan leiden . Dat hy, die
zalig wil warden, daer van moet afzien, en zyne hoop op
do
(#) Zie Hedend . had. Letter.Oef. III Deel, bl. 42s
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voorts ten gevolge bad, dat ook enigen der voornaemfte Bur .
geren zich mat, hem bemoeiden . Zyn verhael dus ver gebragt
hebbendefpoptltettcinnebeeldige genoegzaem ten einde, en
't overige van dit Cefchrift behelst een verflag van 't voorge .
vallene tusfcheq hem en den Kerkenraed als mede van de Clasfis van Amfterd ; waer nevens gevoegd is,ene Nadere Op .
heldering van eeg~ zaaken en uitdrukkingen, in het eerst
op noemde Gefchrlft voorkomende .
Kaer uitwyzen van dit Verhael heeft de Eerwaerde Kerken,
raed geoordeeld , dat des Autheurs Gefchrift onrechtzinnige
Stellingen behelsde ; en van hem gevorderd, dat by dezelven met berouw en leedwezen zou verwerpen, err zyn Gefchrift in zo verre herroepen . Zulks beeft aenleiding gegeven
tot etlyke zo algemene als byzondere onderhandelingen ; welken veelal niet vriendlyk afliepen, en waer in men elkander
niet heeft kunnen vinden . De Eerwaerde Vergadering flond
'er op pen, dat by alle de onrechtzinnigheden, die in zyn
Boekje flonden, zou herroepen ; by eischte dat men ene nadere bepaling van die onrechtzinnigheid zou opgeven ; en men
weigerde zulks aen de andere zyde :men vorderde van hem in
vier weken tyds een nadere verklaring ; dan by protesteerde
tegen then eisch ; en dit had ten gevolge, dat hem dePra fes
de Cenfure aenzei, waerop by daertegen protesteerde, en b'tuigde to zullen appelleren op de Clasfis . Na verloop v .)`h
weinig dagen flelde by zulks ook in 't werk ; en de Clasfis,
nam zyn iippel, en verdere bezwaren tegen den Eerwaerden
Kerkenraed, aan ; dan de uitflag bier , van, na enige onderhant
delingen , was hem geenzins gunflig ; aizo hem, enige maenden later, de volgende Refolutie werd aengekondigd . „ De
Kerkeraad van Amfterdam buiten ftaande , zoo heeft de
Clasfis de zaak van Frans Zwart ernf'ig overwoogen,en oor,
deelt, dat de Kerkenraad zeer voorzigtig is to werk gegaan,en billyke reden gehad heeft , om Frans Zwart wegens on-rechtzinnigheid to cenfjtreeren, en berust ten vollen in her,
geene de Kerkenraad heeft gedaan ." Na dit alles bleef hem
nog over to appelleeren op de Synode, dat by ook eerst in
den zin had ; doch by zag 'er vervolgens af ; en fchreef flechts
een Brief aen de kleine Vergadering, zynde zaeklyk van de •
zen inhoud .
,, Het geene my r:oodzaakt deeze Misfive UE eerwaardens
to zenden, is, dat ik de Rezolutie heb ontfangen, en daar uit
verflaan, dat de I . W. Clasfis hebbe kunnen goedkeuren de
pnrechtvaardige behandelinge van de E . W . Kerkenraad . Bejust nu de E . W. Clasfis in dezelve ; lk beruste ten voile
daar
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1aar in, dat ik gerechtvaerdigt ben door eerie onrechtmatige
ehandelinge, zoo van den Kerkenraad als van •de Clasfis : en
derhalven is myn verfoek,dat de E . \V.K4ikenrat an Frays
Zwart afziet, en de moeite fpaard, om herder_ zigtt over
hem to houden : gelyk ik ook ten'vollen afzie=vim U Eerwaaraanteekenen .
dens, en van het Appel, het wells ik heb l
at to veroordee.
Het zy verder voor uwe reekening een L'
rwaardens nog de
len als een onrechtzinnige,zonder dat U
Clasfis daar van iets hebben konnen to orde brengen '.
Dit is 't hoofdzaeklyke van 't voorgevallen, naer 't verhael
van Frans Zwart ; vermoedelyk zou bet zich in een geheel
ander licht vertoonen,wanneer men 't aen de andere zyde der
moeite waerdig oordeelde om -er naeuwkeurig bericht van to
geven .
Heelkundige Waarneemingen van JOH. LEl3ERECHT SCHMUC.ER, El erfle C~eneraal •Cbirurgyn, en Dire6leur van de hell.
r
Hospitaalen van bet Leger, van den Boning van Pruisfen,
enz. vertoald door JAN BERNARD SANDIFORT, Stads Med.
Dr. in 's Gravenhage &c. Eerfle Deel. Te Leiden, by P .
van der Eyk en D . Vygh 1775, 284 bladz . i n groot ot'tavo.
Et eerfte Deel van dit Werk bevat vyftig Waarneemin .
gen betreffende Wonden, en uitwendige gebreken van
bet Hoofd ; men vindt hier geene Waarneemingen die gemeen
zyn , en weinig opmerking verdienen , maar meest zulken,
die in 't eeu of ander opzicht iets kunnen toebrengen, tot verbetering der Heelkunde ; men kan meer vertrouwen in deeze
Waarneemingen ftellen, om dat ze door den Auteur zelven,
of ten miniten onder zyne oogen, genomen zyn : waar by nog
komt _ dat de Schryver zo wel die gevallen, welke ongelukkig
afliepen, opgeeft, als die gelukkig uitvielen . 't Zoude zeer diem.
Itig zyn dat dit in't alg_emeen, by't uitgeeven van Waarneemiu .
gen , meer in acht genomen werdt . In't volgende Deel, bepaalt de
Auteurzich tot de wonden van de Borst, den buik en de Leden .
Tot een Proef, nit dit Eerile Deel, zullen wy onze Leezers de
43fte Waarneeming,aangaande een zwarten Staar, die, door eene
verplaatfiug der f}offe, na eene Vlek-koorts, ontftont, mededeelen. „ Op den 13den Maart 1760, wierd een Husfaar van
bet Regiment van Zietben in bet Hospitaal to Torgau ge .
bragt, dewyl by een Vlek-koorts had . Hy lag dertien dagen
buiten kennis. Na dat men hem egter vier of zes Spaanlche
Vlieg •p leisters gelegt had , en hem ook andere middelen , welke
E 4
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de Geneesheer van het Leger hem aldaar had voorgefchreven;
lladgegeeven,.. kwam hy weI wedel" by zich zelven, maar hy
klaagde, dat hYniet weI meer zien kon. Men fchreef dit toe
nan zyne groote z}Vakheid, en meende, dat dit toeval, als hy
zynekragten wedel' had g~kregen, van zelfs zonde verdwynen. Maar het tegendeel ge1;leurde. Hy wierd blinder naal"
maate dat zynekragten meerder wierden, etl, na- verloop van
ngt dagen, kon hy hyna niets !neer zien. Dewyl my
dit gevql in onze dagelykfche byeenkomst verhaald wierd,
ging ik den Lyder teril:ondzien, en ik vond, dat zyne oogappden zeer wydopen, en hoe zeer men de oogen ook vreef,
onheweeglyk waren. Vo6r het overige klaagde de Lyqer n,og
over pyn, nag over geznis in h~t hoofd, gelyk andel's do'or..
gaans gefchied. Ik kon dit toeval nergens andel's van afleiden,
~ls van eene verplaatfingder Ziekteil:ofte op de. zennwen van
het gezigt, en eene drukking van dezelven. Uit dien hoofde,
deed ik myn best, om .voar eerstdceze fiolfe, eel" zy zich nog
vaster zette, en eene volkome verllopping veroorzaakte, of
door haare fcherpte de Zenuwen zelve vernietigde, door eene
nerke fclllldding in beweeging te brengen, en ze dan vervolgens door middel van de Pis, den afgang, of de uitwaasfeming, te ontJasten. - - Hierom gaf ik den Lyder, op den
vQlgenden morgen, teril:ond vier greinen van den Tartar-us
Emetieus, met Zuiker gevreven. Van dit middel braakte by
vier of vyfmaalen zeer iterk, en dus raakte hy veel ~aaije .)1,1ngtige Dym kwyr. Daarna liet ik in den nek, en agter beide
de o Drell , een groote Spaanfche Vlieg-pleister leggen. Op
den volgenden dag , gaf ik hem nog twee greinen van den
Tartarus Emetieus; en op den derden dag even veel , hebbcnde deeze gift telkens eene bchoorlyke werking. Maa~ de Lyder
braakte nn met meer moeite, als de cerltemaal. Op den vierden dag, kon hy reeds wedel' een \veinig zien; maar hy was
nog buiten il:aat, om de voorwerpen naar behooren te onderfcheiden; dog ik had egter groote hoop, dat de Lyder herfield zoucte worden; dewyl de oogappel een weinig bewogen
wierd. De fpaaniche Vlieg..pleisters hadden nerkgetrokken;
maar ik hieJd ze egrer nog drie weeken open, door onder het
UnlJuent. BaJilie. met het welk zy vei;bonden wieeden, een
wemig van het Poedervan fpaanfche Vliegen te doen: en , ten
~inde de il:illbande ftolfe nog meer te ombinden, en te doen
outlast worden, liet ik hem dagelyks driemaal twaalf van de
volgende Pillen gebruiken. ~. Gum. Ammon. Sap. Ven. iLl
~r.j. Pulv. Milleperi,. Dr. ij. ReJin. Jalapp. gr. XP"f. Reb.
lunip. q.[.f.pil.gr.ra.-Na dar de Lydcr dezelven vier da-
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. gen lang gebrtlikt had, kon f1.y een weinig betel' zien, en ook
nauwkeurigerde Klenren onderfcl1eide.n. Deoog. appelen wierden wei wat beter bewogell; maar nog niet na.behooren, en
de Lyder was nog niet in flam, omzonder Leidsman uif'zyn
Kamer te gaan. Dewyl ik nu in verfcheide gcvaBen van den
zelfden aan, het gebruik van verfche PisfebeddelLzeer kragtig
gevonden had·, liet ik'er dagelyks zestig van dezelven flooten,
en met twee Theekopjes Vleeschnat, her welk ongezouten
.was, en val1het welkal het Vet was afgcdaan, in een toegedekten pot op koolen kooken ,en vervolgens door cenen fchoo;pen doek drukken •.. Ditna:m hy's morgens nugter in; maar
des namiddags en des avonds, telkens t\~aalf van bovenge..
l10emde Pillen. Tor een·bitvyendig gebruik, fchreef ik hem
voor, dengeest van Livendel-bloemen "en den vluggen geest
van Ammoniakzom, van elk eene even groote quantiteit, om
daar mede de handen'te vryven, en ze daarna voor zyne opene oogen te houden; oak m'Qeste hy de' bovenfl:e Oog-leeden,
daar mede befl:ryken.-- Na verloop van vier weeken , was
de Lyder door deeze .middelen volkomen herfleld, zoo dat hy
met veel vergenoegen, wedel' nazynRegiment gaan kon. ---Ik moet nog aanmerken, dat de Lyder naauwlyks agt dagen
lang dePislebedden, met het Vleesch.nat gebruiln had, of de
Pis had een zetzel gekreegen, het welk zy in den geheelen
tyd, dat de Ziekte geduurd had, niet had gehad. - - In myne praktyk onder de Soldaaten, heb ik dikwyls gezien, dat
Soldaaten op f1:erke geforceerde togten, wanneer het zeer warm
Weer was, en zy eenen zwaaren last, al hun geweer , en romtyds nog daarenboven zoo veel brood t als voor zes dagcn
110dig was ,draagen moesten, op een ogenbJik volkomen blind
wierden, zoo dar zy van hunne Makkers, in het Leger moesten gebragt worden. In zulke gevallen waren de Vaten vaIl
de Choroidea, door de al tc groote toevloed van bloed na het
ho'ofd uitgezet, en de gezicht-zennwen gedrukt. De eerf1:e
OOl'zaak tragtte ik weg te 'neemen door Aderlaatingen, en om
de gedrukte Zenuwen wedel' in beweeging te brengen, liet ik
hem den volgcnden morgen inneemen, dde greinen van den
TartarusEmeticus met zuiker gcvreven. Nauwlyks hiel.
den ze op met braaken, of zy hadden doorgaans hun gezigt
ook weder gekregen. Na verloop vaneenige dagen gaf ik, nil
maate het de omltandigheden vereischten, een buikzuiverend
l1liddel, ook liet ik fomtyds den bovengenoemden Spiritus,
op de befchreve wyze, gebruiken. In fommige gevalleo,
kwam het gezicht na de eerne Aderlaating, en na het gebruilt
van het.braakmiddcl, niet wedel'. Aan dee~en liet ik de ve.n..4t
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jugulares oltenezl, en Spaanfche Viieg-pleisters leggen, na dit
wen hu .4a , na bet openen van deeze Aders, nog eenige
braakmiddef gegeeven had . Op deeze wyze ben ik
maalen
byna alty -2'0o gelukkig geweest, dat, na verloop van eenige
dagen, de,' Soldaaten in faat waren , om weder in bet Veld
hunnen dielis e doen .
Natuurlyke Historie, volgens bet Samenftel van den Heer LINN1EUS, Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede Deel,
Vyfde Stuk . Te Amf1. by de Erven van F. Houttuyn 1 775.
In grout octavo 576 bladzyden .
Et bet agtervolgen van de befchouwing derJHeesterge•
wasfen, befchryft de Heer Houttuyn in dit Stuk, daar
by 't in 't voorige tot de Achtmannigen,' gebragt had, nu verder de Tien-Twaalf-Tw%ntig .en Veelmannige Heesters, dus
geheeten, naar 't minder of _meerder getal der Meeldraadjes.
Verder gaat by over tot de Tweemagtige Heesters, zo genoemd, om dat zy, van de vier Meeldraadjes, twee langer,
twee korter hebben . En bier nevens voegt by wyders nog de
En'kel-de Dub4el-en de Veelbroederige Heesters, welken dien
naam voeren, m dat de Meeldraadjes uit een en twee Grondfukken voortkomen, of tot verfcheiden lichaamen famen gevoegd zyn, die als de Voetflukken daar van uitmaaker
Alle deezen leveren eene groote verfcheidenheid van in- en uktlandfche Gewasfen , welken ooze Kruidkundige Sehryver,
naar gewoonte, voordraagt, met aantekeninge van bet merkwaardige, dat by daar omtrent waargenomen, of by anderen
gemeld gevonden heeft . Om uit die verfcheidenheid, ter bybrenginge van een voorbeeld zyner befchryvinge, eene keuze
to doen, zullen wy ons bepaalen tot bet Been by ous wegens
de Thee -meldt ; to meer om dat dit Gewas, door deszelfs veelvuldige gebruik hier to Lande, wel eene byzondere opmerking verdient . Het hoofdzaaklyke van zyn berigt desaangaande luidt aldus .
• De Kenmerken van bet Geflagt der Theeboomen zyn,
ten zes-of negenbladige Bloem ; een vyf of zesbladige Kelk,
en een Zaadhuisje , dat uit drie Bolletjes is famengegrocid .
Van bet zelve zyn twee foorten bekend, naamelyk
• &i .) Theeboom met zesbladige Bloemen.
• eeze Soort is bet Gewas, door verfcheiden Autheuren
ufgebeeld en befchreeven, dat de gewoone Thee of Theeboe
tiitlevert . De eerhe leevende Theeboompjes werden den g
Ok-
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Oktober des jaars 1763, door den Sweedfchen K#pitein EKEBERG , in Sweeden gebragt, zynde uit Zaaderi, "pen by 't
vertrek van 't Schip nit China, on 't zelve in di gro
gefto.
ken hadt, opgegroeid, en aldaar in 't seven geho
, . Sedert
weinige jaaren heeft men ze thans ook in onze Pr4vlncien uit
Engeland bekomen,alwaar men ze duur verkoo r. atuurlyk
groeit dit Gewas in China en Japan, aan de kanten van Heuvels , en aan de Oevers der Rivieren, wild ; doch meestal worden 'er Plantagien van aangelegd . Men vindt bet van Canton
of tot aan Peking, den Keizerlyken Zetel,toe, die op gelyke
Hemelsbreedte byna als Rome legt, en waar bet niet to min,
volgens de Waarneemingen der Jefuiten, 's Winters dikwils
kouder is, date in de mtddelfte, deelen van Europa, ja zelfs
dan to Stokbolnt : za dat .men't m ooglyk .by ons wel houden
zou kunnen in den open grond .
„De gewoone naanris zekerlyk van den japanfchen Tbeh, of
van den Chineefchen Tsjaa afkomftig . Her is by PLUKENET1u&, onder den naam-van een Oosterfchen, naar bet Paapenhout gelykenden Boom, die Nootjes draagt, en cen Roosachtige Bloem beeft, taamelyk wel afgebeeld, als ook by B LEYNtus, wiens Afbeelding in her Natuur- en Konst-Kabinet van
Doktor RANOUW is nagevolgd ; doch een der besten vindt
men by KAEMPFER, in deszelfs Uitlandfche Vrsnaaklykbeden.
Gezegde •R ANouw heeft, wel , zo omftandig van de Thee in 't
Nederciuitsch gehandeld, dat bet genoeg zyn zou, den Leezer
derwaards to wyzen ; maar alzo by geen gebruik fchynt ge .
maakt to hebben van 't gezegde uitmuntende Latynfche Werk
van KAEAIPFER, die alles op de plaats zelve onderzogt heeft,
sialik daar van her zaakelyke hier plaatzen .
„` De Theeboom is een Heester , die meer dan zes voeten hoog
wordt, vertoonende zig als een Boompje, dat op de manier
der Elzen van onderen of Takken uitgeeft , hebbende een
zwartachtigen, houten, Wortel . De Starn is met een grys .
achttge fchors bekleed ; doch de Takken zyn Kastanje-brain,
en de jonge Lootjes groenachtig. Ilet Hour is hard en draa .
dig, met weinig Merg . De Bladen, naar die der Kerfenboomen, welken men Morellen noemt, volmaakt gelykende als zy
volwasfen zyn , en altyd groen blyvende, komen, jong zynde,
gelyk men ze plukt, misfchien meer met die van het Paapenhout, uitgenomen de Kleur, overeen . De Bloemen fpruiten
in den Herfst uit de Oxels der Bladen, van gedaante als do
Wilde of Duin-Roozen, een Duim en meer breed, wit, van
een flaauwe Reuk, uit zes holle Blaadjes bettaande, en gevuld
filet een nienigte witte Meeldraadjes, die geele Topjes hebben,
waat
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waar va
er' twee honderd en dertig in eene Bloem geteld
had . Z
pi op Steeltjes van een half Duim lang, en heb .
ben ee
lern Kelkje, dat vyf of zesbiadig is . Het Vrugtbe.
ginzel,
' en de Bloem , wordt een Vrugt, als gezegd en
bekend is; dewy] men ze zomtyds in de gedroogde Thee vindt .
Zy beflaan ;*'' amelyk, volkomen zynde, uit drie Zaadjes of
Nootjes, to n elkander aangevoegd, waar van de Pitten zeer
Olieachtig ;kyn : ; fchielyk runs worden, en dan een zeer on .
aangenaamen Smaak verwekken .
„ De Theebladen hebben , versch zynde, iets nadeeligs voor
de Herfenen in zig, als Duizeling en Beeving veroirzaakende ;
welke eigenfchap men , door eene roostering in Pannen of op
Yzeren Plaaten over 't Vuur ; terwyl men 't Kruid voor 't aanbranden gefladig met d; Handen roert, en dan' vender, door 't
zelve op cen Tafel of Mat flyf to rollers, zo dat eenig Sap daar_
uit gedrukt worde, aan 'tzelve beneetnf ; Ijoe langzaamer die
roostering gefchiede, en hoe meOr dezelve, herhaald worde, des
to beter. Vervolgens droogt men de Thee-Bladen op nieuw,
en pakt ze in. De Japanners zouden 'er geeee drinken , die
niet een Jaar belegen zyn . Vervolgens is de Thee van haare
nadeelige eigenfchap geheel ontdaan, en wordt zelfs Hartfter .
kende geacht to zyn , inzonderheid bekwaam om de Geestert
op to wekken door haaren aangenaamen Geur : want de Bloedzuiverende en Waterafzettende hoedanigheid, die men 'er ge .
ineeniyk aan toefchryft, zal meest of hanger van bet menigvuldige warme Water , waar mede men de Thee gebruikt .
Dezelfde nadeelen, die men daar van onder't Menfchelyk Geflagte plaats ziet hebben, zyn over den geheelen Aardkloot
gemeen . De beste dingen worden, to veel, of in tegen
dige omftandigheden , gebruikt zynde, fchadelyk . , De
neezen,die veel Varkens-Vleesch en Spek,en overrnaatig vet
by de Spyzen eeten,drinken den geheelen Dag zonder nadeel
Thee . De Europeaanen volgen dat gebruik daar to Lande, en
bevinden zig wel daar by . Het Gemeene Volk kookt , op
eenige plaatfen, de Ryst in Theewater, en dan is dezelve, zo
zy zig verbeelden,,veel voedzaamer . - De flegtfte of ver.
ouderde Thee dient tot het verwen van Zyden Stoffen met
eene bruine Kleur, wordende, ten then einde, eene groote
menigte daar van,byna jaarlyks, uit China naar Suratte, overgefcheept. - Voorts is de menigte van Thee , die jaarlyks in
ors Wereldsdeel overkomt, verbaazend groot, en tevens het
gebruik algemeen . Men kan ook niet zeggen , dat het geheel
of to keuren zy : want in veele Omftandigheden , en in veele
Menfchen, is zekerlyk de Thee nuttiger, dan Bier, Wyn of
der,
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dergelyke Dranken . Maar of zy in ons Klinlaat algemeenlyk
gezonder zy dan de Koffy, gelyk fommigen dig tans meer
en meer verbeelden, zou ik niet durven beflis
'
„Van de Thee zyn aanmerkelyke Verfcheid
in Indie
en ook alhier bekend, die zeer veel in Geur aak verfchillen : doch welk verfchil mooglyk alleen va Bier van
bereiding, of ook van de groeyplaats of hangt . et, -doet 'er
drie Inzamelingen van, waar van de eerfte, omtieng'I et begin van Maart, altemaal jonge Blaadjes uitlevert, en hier van
komt die overfyne Thee, ACe/zers Thee genaamd, en dus ,
door de geheele Wereld als de beste Thee-bae beroemd, wore
dende ook wel Bloem van Thee geheeten . De tweede Inza .
meling, omtrent bet begin van April, levert Thee van goede
hoedanightIed . " De dende, die een Maand laater gefchiedt,
geeft niet dan flegte Thee, ten gebruilfe van 't gemeene Volk.
Pus gefchiedt de Inzi4neling in Japan, maar in China plukt
men gemeenlyk de jonge en {nude Bladen ondereen, die dana
ult malkander gezogt, en in vierderleie foorten onderfcheiden
worden . Ook is 'er in Japan een Berg, by 't Steedje Udfi,
geheel begroeid met Thee-Boomen, ten dienfte van 't Keizerlyke Hof, alwaar dezelven, netjes geplant zynde , en ten
uitertle zinnelyk behandeld wordende, een foort van Thee uitleveren, zo uitmuntende, dat men ze ongemeen hoop waardeere ; zelfs tot honderd ponden zilvers bet Pond ."
Wyders heeft men ook hier en daar, gelyk de Fleer flout.
tuyn aantekent, in andere Gewesten, deeze en geene Gewas .
fen, waar van men zig insgelyks als van de Thee bedient
en de Heer ossECK, zegt by, die, nu vyf en twintig jaar
eleeden in China was, zegt dat de Thee aldaar zo veel ver .
-fchillende naatnen heeftt, als 'er Plaatfen zyn, waar ze van
7daau komt, en nog anderen , naar de verfchillende toebereiding. „ De Thee Kongo of Kongfa der Chineezen (zegt by)
heeft de laladen fyner dan de Thee-boe, en is wat daurder : de
Surfcbong, die de Chineezen Soatjang noemen, is de duurfte
onder de bruine Theeen, geevende het Water een geelachtig
Kleur, en een aangenaamen Smaak ; doch zy moet
ot
Diet clerk gezet worden . Onder deeze is Padre Sutcbang de
beste Thee, die men drinken kan, niet minder dan de beste
Rusfiiche Thee, welke met Karavaanen over Land in Mus .
kovie komt . De Bladen van deze Thee zyn groot,geelachtig,
Diet in een gerold,maar uitgebreid, en by halve Ponder, in pa .
pier, gelyk Kardoes-Tabak, ingepakt . Backhao of Packhao,
die wy Thee Pecko noemen , beltaat uit geftippelde Bladen .
Dezelve is zagt, wel f maakende , en, zoo men zegt, bet
minst
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minst vphittende . De Linkifaom, een foort van Thee met
fmalle ruige Bladen en Steelen, wordt zelden dan tot verbe .
tering ogn arldete Thee gebruikt . Hier mede kunnen de Chineezen Tee-Kongo tot Pecko maaken . Dit is eigenlyk geen
Thee, in r die foorC van Chineefche Roos, Safanqua genaamd, aaft welke de vermaarde KAEMYPFeR dat gebruik toefchryft .
„Voorts zegt de feer osBECx, dat 'er een flegte foort is,
omflreeks Kanton groeijende Haonam-Tbee of Kuli-Thee genaamd, die niet dan van de Chineezen'gedronken wordt .
Die Theeboompjes, die daar in Potten verkogt werden, be .
reikten naauwlyks de hoogte van een Elie , en derzelver Bloemen beflonden ineest nit zeven witte Blaadjes ., ~ waarvan de
drie onderflen kleinst waren. Men, maakt in China , zegt
by, ook Tbee-Koekeii,, die duur verogt vvorden, mooglyk
met den Theebol overeenkomftig, welkeh nnnouw of beeldt ,
en befchryft als een Medicinale-Thee, met verfcheide Gommen tot een Bol famengeftampt, of het moisten Koekjes zyn
van het verdikte Afkookzel van Thee, daar ik van heb, waar
van de grootte van een Erwt in een Trekpot gedaan,het Water kleurt en Thee uitlevert, die wel to drinker is, maar gansch
niet aangenaarn van Smaak .
„ (a .) Thee-Boom met negenbladige Bloemen .
,,Van overlang, reeds, is eene Groene Thee bekend, die
men gehouden heeft voor een byzondere Hoofdfoort . Som.
migen echter hebben gedagt, dat het verfchil alleen beflond
in de manier van de bereiding ; dewy] men in de Bladen Been
meer onderfcheid tusfchen deeze en de Thee-boe, dan tusfchen de foorten van Thee-boe, onder malkander, waarnatni
De Heer OSBECK meende, dat bet enkel daar van daan-kdtt
komen, dat men de Groene Thee in Koperen Pannen roos4
terde, en achtte zulks niet onwaarfchynlyk , aangezien de
Groene Thee laxeert. De Heer HILL ondertusfchen verzekert, dat de Bloemen van then Thee-Boom negenbladig zyn .
Van zulke Bloemen hadt onze Ridder, of de Heer Nltr CRAY ;
eens een geheel Pond ontvangen . Hier zou de Stamper ook
niet enkeld , maar uit due Stylen famengevoegd zyn .
,,De Heer OSBECK zegt,dat men van Groene Thee deeze
Verfcheidenheden heeft . De Hyfang Tbee, op 't Chineefch
Heytiann of Hay-kiong genaamd : de Singlo of Soanglo , naar
de Plaats van waar zy kotnt ; de Bing of Keizers-Knee ; de
Tbio .Thee, als Erwten to famen gerold ; de Heyfan-utchin,
die van de Heyfan fkin door de fmalle en korte Blaadjes onderfcheiden wordt , en de Go -be , hebbende lange fmalle
Bladeren ."
Hand-
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Handvesten, Privilegien enz . der Stad Dordrecb#3 o~pgezogt,
overgezien, met de oorfpronkelijke Stukken vet -g eeken, en
met Gefchie en Oudheidkundige Bannserkfngaft opgehelderd, door Mr. P . H. v. D . WALL, Lid vats'°rlgn=Oudraad
der Stad Dordrecbt, enz . Vierde .4fdeeling. Te Dordrecht
by P. v. Braam 1775. In Folio 162 bladz .
N deeze Afdeeling, beginnende met de Brieven van 't jaar
1482, en eindigende met de Huldiging van Karel den II .,
in 't Graaflyk Bewind, levert ons 'de Heet en Mr . van de
J'Vall op nieuw eerie aenmerkdlyke ver-ptneling van Papieren,
welken , in verfcheiden apzigten, ter ophelderinge van 's
Lands Gefchiedenisfen, ftrekken . Ze zyn, fchoon inzonderheid tot Dordrecht betrekkelyk, hier toe van dienst, over .
mits de toeland en omftaiidigheden van Dordrecht Been geringen invloed ook op andere Steden hadden ; en ze doen nu
deezen dienst to meer, daar de kundige en oplettende Uitgever zig bevlytigt, om dezelven met zyne keurige aantekeningen mode to deelen , waar door by ons verfcheiden byzotIderheden nader doet opmerken, en denzelven meerder
lichts byzet. Het Gefchiedkundige van Dordrecht, ineermaals door de Graaven by uitlek begunftigd , deszelfs Koop .
landed, Stapelregt, Munt en meer dergelyken zyn dikwerfde
onderwerpen van 's Mans overweging, naar den inhond der
Papieren door hem to berde gebragt . Deezen geeven hem
verder aanleiding om zyne aanmerkingen ook wyder uit to
'Sreiden, tot zodahige Stukken, die's Lands omftandigheden
in 4-algemeen betreffen ; als daer zyn de uitgeftrektheid van 't
Banregt, de Leenregten, de Privilegien de non evocando, bet
~Citbreiden van de magi der Graaven, de Tollen, Beden,
Schattingen enz . Hier benevens flaet by naeuwkeurig gade
't geen hem in deeze Papieren voorkomt, dat eene byzondere
betrekking heeft, tot deeze of geene aenmerkelyke gefchiede .
ills, en ter ophelderinge van dezelve kan dienen . By dit al .
1es verleent by ook bier en daer ophelderingen van min bekende fpreekwyzen . Met een woord, de agtervolgende arbeid van den Heer en Mr . van de Wall beantwoordt hier volkomen aan zyne voorgaande poogingen ; en de Liefhebbers
deezer Oefeninge kunnen niet nalaaten 's Mans aanhoudende
vlyt danklyk to erkennen . -- Verfcheiden byzondere ftaaltjes, die onze aanpryzing van dit leerzaam Werk zouden be ,
vestigen, waren in deezen aan to voeren, dan, 't nut onzer
Lee-
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Leezeren tevens in ,'t oog houdende, agten wy 't dienfliger
than teb1yven , op eene van 's Mans breedere aanmerkingen,
die haar$a Czondere nuttigheid heeft, en to gelyk een algemeenetidienst kan doen. Ze betreft bet gebruik der w6orden,
Aeden, bvencien, Petitien, Precariegelden, Zettingen,OrnJlagen eri Cnftributien ; die, fchoon ze meermaals als wisfelwoordirn voorkomen, egter ook zomtyds in onderfcheiden betekenisfen gebruiktworden ; van waar ze noodwendig eene
byzondere yerklaaring vorderen .
;, Om nu bet onderfcheid, zegt onze Autheur, zo na doenlijk, van de opgenoemde benaaminnen aan.te wijzen, hebben
wij to letten, dat Beden, Subvencren, Petitien en Precarie .,
gedden, in den naauwften zin, een en her zelfde to kennen
geeven ; want het Register der Dagvaarten On AMRT van de'
GOES raadpleegende, vindt men meermaals, dat het geen, op
de ddne bladzyde, Petitie geheeten is, op de andere, den
naam van Bede en Subvencie draage. Omgenrbwij
zen aan to haalen : beroepen wij ons alleen op bet aangeteekende van den zevenden Junij des jaars is29 (i), daar men
leest : De gedeputeerden van de Staten van Hollant nae veele
'onderwys henlieden gedaen hebben geconfenteerd in de voirf.
petitie van hondert twintig duifend gulden enz. --- en l)rt
daer na : naer dit content gedragen (zegt de Advocaat, der
`Landvoogdes vertoond hebbende de armoede en den foberen
ftaat van het Land van Holland) concluderende bij vele redeven, dat de keizerlijke majesteit denfelven voir den toecommenden tilt verdragen moet weer fubventien, to eyfcben enz . Trouwens t geen, aan s Graaven zijde, Petitie en Bede , (woorden van dezelfde betekenis) geheeten werd, zulks kan, vait
de zijde der Landzaaten, met regt den naam van Subvencie
draagen, wijl de Ingezeerenen, aan 's Graaven Bede, eissli
of Petitie , door hunne Subvencie to gemoet kwamen , - ark,
onderftand booden .
„ Zettingen en OmJlagen hebben voornaamlijk hun opzigt
tot de w1jze van invorderinge der geeischte Bden en Subvencien ; geevende eigenlijk to kennen de bezondere Tauxatien,
naar welken de Sceden en het platte Land hun aandeel in denzel(i) Bladz . 113 . Voeg 'er bij een Latijnsch verdrag met Hertog
Maximiliaan, van 't jaer 1480 : wait dat aidaar den naam draagt
van Subvencio, wordt in eene Handvest van Maxiroiliaan, van dat
zelfde jaer, uitdruklijk eene Bede geheten . [ Dit bovengemelde
Verdrag, onzes weetens, nook to vooren gedrukt, is to vinden in
deeze Verzameling, in de derde Afdeeling bl. 638 .]

DORD1tECF1TS HANDVEITEN .

$2

Zettingen geheetent , tim dat feder
riven moesten draagen .
hunner, door daar toe ge(nagtigder, op eene' lie49de fom,
gezet„ofgefield werd . Omflagen, om dat, n#ei -plang -- varl
elks rijkdom of gelleldheid, ~een overflag of omfl _gei takt
werd, volgends welken ieder Kwartier , Stad df --()orp bet
zijne daer in mpest opbrengen . Klaarlijk kan dit gezien worden in eene Sen'tentie van den grooten Read van Mechelen in
dato 10 April 111,1, en een Request, door de kleii)e Steden in
de maattd April des jaars 1553 aan Karel den V. overhandigd.
,, Ma-ii , behalve deeze Zetlingen en Omflagen, die bun op .
tigt hadden tot de Graaflijke Beden, maaken de Gedenkfchriften van then tijd nog da rehbov n gecvag van eenen anderen
Vin, hezonderen Omflag~, Welke , bij uitneemendheid, then
ifaatn draagt ; en, in her Register der Dagvaarten van AER'r
van der cops, dikwerf de Gemeenelnnds OrnJiag geheeten is.
Deeze betrof bet vinden der benoodigde Penningen, die, be .
halve de gewoone,en buitengewoone Beden, tot flaur van de
gemeene zaak, moestef gedraagen werden ; waar onder dan
behoorden , de verzegelingen of opgenomen gelden , tot aflos .
Ping van fchulden en betaaling van renten ; de onkosten der
a,kvaarten ; de' wedden van den Advocaat van 't Land eil
van wdere ambtenaaren ; de gratuiteiten en propinen, gelij1
zo genaamd werden ; de noodige onderlfandgelden tot befcherming van deli Koophandel en de Fabrijken ; de middelen
tot,verkrjging van nteuwe Oftrooijen ; de Penningen tot nuttige en noodlaakiij' :c werken, en dergelijke zaaken, de wel .
vary 't gemeene Land raakende (2). Deeze OmJLL:g had
s getneens met de Beden ; waarom ook zulkcn , die vats
laatfken, uit hoo ie van bezondere Privilegien waren vrij .
proken, egter in deezen Omfklg moesten gelden . Klaarlijl:
lct dit, nit her aangeteekende in her Register der Dagvaer •
en van Ac:RT van der uoPs, op den negenentwintigff :enNo .
vember van her jaar i 5 ;o ( ;) , daar men leest : Item die vrouwe van Egmont beefi begeert appointement op bear requeste,
of Beede es dan Ommeflagn es the loopende renter den keyzer
geconfenteert to verzegelen, tot laste van den lande voir de eer.
fle drie jaeren . Ende alzoe dat claer ende bier voortijts ge=
noucb verklaert es geweest foe es den advocaet verboden bij :

vwt

ge .
(2) Zie van dit alles verfclieiden voorbeelden in 't opgeineldeRe
gister,, bl. 136, 177, 215, 216, 221, 226, 302, 335 .
(3) B1. 149.
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riftr~n~oirden raer wel bij monde dat last ende omme
h vah den laude es . In deezen Omflag had de Graaf Diets
to zeg en t ii aar waren de zes groote Steden gewoon , on eene
be
ere befchrijving, na dat alvoorens, door den Ontfanger,, een plan of eene raaming aan haar daar van was toegezonden, Tier over to raadpleegen, en, naar derzelver goedvinden, daar op to befluiten (4) . Dir was de reden, dat
deeze Omfag, door eenen bezonderen Ontfanger, onderfcheiden van den Ontfanger der Beden, verantwoord wierd (5) .
Welke ook`daarom van ouds bij de Staaten zelven aangefteld
word, fchoon hij zijneh" La$tbrief van den Graaf ontfing,
die ook zijne aale}ling ; eer dat hij zi,~'n ambt mogt aanvaarden, alvoorens rnoest goedkeuren . . En in lien zin zegt ' do
Advocaat AERT van dqr Go>s, in bet Register der Dagvaarten, op den negenden Julij van' hat jaer 1539 (6) : 11fijn,
fc

gilea

beere

heeft

ontfanger gemaect van eje gemeen lands omflagen

Ideyman van de Ketele . Want , anderzins blijkt bet, zoo
uit deRefolutien van Holland van bet jaar 1545 en 1 546 (7),
als nit de Commisfie van Aert Coebel, van den twintigiten
Pebruarij des jaers 1545 (8), dat Hij , gelijk ook zijn Voorzaat, Lranck van der Houve, bij de Staaten zijn aangefteld
geworden . Zeer aanmerklijk is ten deezen opzigte hetoje
beurde in het jaar 1568 . De Staaten hadden, op den t,,,nentwintigften Mei van dat jaar, in plaats van fdert Coebel, tot
Ontfanger van den Gemeenenlands Omflag, aaogefleld Mr .

Ya(4) Alen zie bet Register der Dagvaarten op de onder aangehaalde ptaatfen . En voeg'er bij de Belofte van Delft, van den 20 144
nij van bet jaar 1488, to vinden by ALKEMADE en VAN DER SCUELs
LING Befcbrijz . van den Briel II D . bl . Io4, waar bij de Regeerr
ders dier Stad, aan die van den Briel, Goederede en 't Land vaq
Voorn plegtig belooven, dat zij tot geenen dagen benluyden lasten

nagb fetten en fullest nogh don fetten in eensge omflagen ofte Jet.
ringbe die men fal mogen doen over 't gemeene lant van Hollant .
(5) Uitwyzends de bezondere Commlsfien van deeze tweederlei
Ontfangers,_ to vinden in bet Zwarte Ruige Register der Commisfaen van 't jaar 1540-1559 . Fol. 55 . verfo 79, 83, 198 . verfo,
,235, 267 verfo, en in bet W tte Francijnc Register van 't jaar
2559-158C, Fol. 129 verfo .
(6) Bl. 298 .
(7) Zie Register der Dagvaarten Van AERT van der GOES, op
gen to, 16 en r8 December des jaars 1545 . en 11 Februarij des
jaars 1546(8) Zwar?e Ruige Register der Cornmisfien . Utf. Fol. 83,
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acob
b de 7onge, onder beding, van over de Voorwaarden
met hqm nader to zullen overeenkomen . De .Hertog , van Atva, bier van verwittigd, beweerde dat de aati tol ;
behoof=
de aan Zijne Majesteit, den Ironing van Spanjj fly e
a
daar tegen hielden ftaande , dat zij,,naer oude mapaierep ; aar
toe geregtigd waren, en dat ze Zijner Koningfjke-` .IVItjesteit
lieten geworden met de aanflelling van den Ontfanger der Beden. Intusfehen *koomen de Staaten met de .7onge overeen ;
hem, eerligen tijd daar na, ook beveelende, om , bij den Her .
tog, de goedkeuring van de gedaane aan1 elling to bewerken .
Van de zijde der Staaten werden hiett toe ook vertoogen ten
Hove gedaan ; dog alles vrugteloos . Want, Mr . 31acob Boll,
op den zesentwintig[ten j untp,*door-den Hertog,op naamdes
Komngs ; on eene Coin misfie (g) tot dGezen Post reeds ver~,,~ n geworden zjnde, infinueerde hij dezelve, op den elfden
ember daar aan volgende, aan de Staaten . Deeze namen
hier op wel beraad ; dog erkenden heir. egter, ecnige dagen
daar na, zonder krenking van hunne geregtigheid, bij voorraad in dit ambt (ita) ;,,blijvende hij zulks ook bekleeden tot
in het jaar 1572, wanneer Hij, der Spaanfche zijde aankleevende, nevens andere voornaame Amptenaaren, uit het Land
gevXeken is (ii) .
„ Vat nu eindelijk de Contribution hetreft ; dit was eene al .
gemeene benaaming, die zoo wel op Beden en Subventien,als
op Zettingen en Ornflagen kan worden t'huis gebragt (i1 .)
Men plag 'er door aan to duiden allerlei foort van Scyattingen r die onder verfchillende benaamingen vaa Beden , Sub .
vent n , Omflagen, Imposten , Excijnfen , Perpo,adinge,a,
biltaalen en wat dies meet is, werden ingevorderd .
„ Wij hebben dit fluk eeuigzins vcrder uitgehaald, om dal
wij
(9) Te, vinden in het matte Francijnen Register van Commis .
faen , Fol. 129. verfo .
(io) Zie Refolutien van Holland van 't jaer 1568. op den aa,
2S, 27 Mei , 19 , 29, 30 ;)`unij, 11,17 en 19 September .
(11) Uitwijzends de Provifloneele ordre op de Regeering van
Holland, van den 25 Augustus des jaars 1572, to vinden bij BoR ;
Nederl. Hist. V/I B . bl. 292 . [4oo .]
(12) Gelijk blijkt uit eene Handvest van den 18 Sept. des jaars
.1500, vergeleeken met de Vernieuwing of Verlenging van den 150
Julij des jaars 1519, to vinden in de opgemelde Befcbr. van den
Brief, If D . bl . 12o en 154 . want de Schattingen , in het eerfte
Stuk Beden en Subve ; tien geheeten, draagen in bet laatfte aleeei
den naam van Contributien .
P 2
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wij oneverbeelden, dat daar door een aanmerkcliik licht ver.
fprei&i'ordd over den zin en het verfland van een der voor .
n2am1 a putrten. van het Reglement op het beleid der Swats .
ver dering van 't jaar 1585 (13) . Wij bedoelen het bekendr; ['eertiende Artijkel, waar bij d : zaaken, in welke geene overftemming mag plaats hebben, bepaald worden . Onder
deezen vindt men , onder enderen, opgenoemd : de materie
van confent to dragon tot Beden, Subventien ; ofte van eenige pa;rtbye of godeelte van Contribution onder inalkanderen to
maecken, ofte op bet vinden van bet middel van dien . Item
in belastingen van fleden j perfoonen of ,f ederen. De Staa.

ten, fchoon reeds bevrrjd var''het'Graaflijk juk, bedienen zig
van zulke uitdrukkingen , die , toen ter tijd , nag in,een
versch geheugen lagen, en, wegeins, derzelvef langduurig
en aanhoudend gebruik, van een' ieder' konden verllaan v
den . De wankelende ftaat , waar in 's Lands zaaken.- s
bevonden , liet niet toe, daar in , voor als nog, verandering
to maaken : terwijl de regels eener wijze en voorzigtige
ilaatkunde me8bragteu, om, in hot .befen van fchattingen,
eene nieuwe en ongewoone benaamingen in to voeren ; ten
einde alle verkeerde indrukken , welken anderszins ligte ;:jkdaar nit konden gcbooren to worden, zoo veel thoogeliy6 to
voorkoomen ; jaa, zelfs de minfle aanleiding tot agteg4ogt,
als of de aaloude vrijheid der Confenten eenige verandering
:koude ondergaan, op allerleie wijze to vermijden . Om derhalve den zin der aangetoogen woorden recht to vatten, dienen wij op to klimmen tot den tijd van de Graaf1 jke regeea
ring. En, wanneer men dan ons gezegde, wegens de Brie
onderfcheiden benaamingen der Gemeenelands Lasten, daa,
mede in vergelijking brengt , moogen-wij billijk vertroeden , ja geroegfaam zeeker flellen, dat bet eerstgemelde foort
van fchattingeni, dat wy befchreeven hebben, (trouwens dit
fpreckt van zeiven), door bet dragen van conlent tot 'Beden en
Subventien, en hot tweede, to weeten de Zettingen en Ont .
flagan, door bet snaecken van eenige partbije of gedeelte van
Contributien onder snalkandere;i , bedoeld zij geworden, tot
welk laatfle foort ook daarenboven allerhande Lasten, onder
den gemeenen naam von Contribution, door ons, in de derde
plaats, befchreeven, kunnen gebragt worden . 't Geen waarfchijnlijker wordt, als men agt geeft, dat, uitwijzends de Registers der Hollandfche Staatsbefluiten, toen ter tijd, genoegUiaw alle de Gemeenelands Lasten, met den naam van Cantri(13) Hollandsch Placaatb . III D. bl . 87

en 83 .
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butien beftempeld wierden . Maar ; zal moogelijk iimand vraagen wat bedoelen dan 'stands Vaderen, it bet I;~g ement
van bet jaar 1585 . door de onmidlijk volgende uitdrukking
Item in keTastingen van jleden, perfoonen otgoederov .? H is ,
uit bet bygevoegde woordje Item s onzes eragerls,vri dttidFlijk op to maaken, dat daar door een antler foort , van LasdFlijk
ten, dan in de twee eerstgemeldeuitdrukkingen, begrepen ziju,
ntoet bedoeld weezen . Trouwens, in bet eerfle Reglement
op de Staatsvergadering van den zeventienden, Maart van bet
jaar i5gi (i4), worL .en die woorden niet gev!onderi . Daar
bet nu,niet to betwijfelen is, of men hebbe bij dit Reglement
-reeds zorge gedraagen voor de vrijheid der Confenten , ten
aahzien van alle'de, toen ter tijd, . £tekende Contributien ; en
4 r egtter,' in dat van 't jRltr `j-,tee: ', nog daarenboven uitgenderd Worden, belastialgen van fleden, perfoonen of goedeis her buiten bedenktng, dat 'er op nieuwe, en bevoore onbekende, Belastingen van Steden, Perfoouen of Goederen, geoogd zij geworden . , En, wanneer de meergemelde
Staatsregisters van ;dieD,tijd, met behoorlijke aandagt, worden ingezien, biijkt bet, dat 'er tusfchen bet jaar r5Si en
105, over dit Stuk, en over den aart en de wijze van invoriiering reenigtuldige raadpieegingen gehouden waren ,
en 4t -de gedagten der Leden, in dit opzigt, zeer verdeeld
~}on en (15)6 De nood,- waar in bet Land zig vond, vorderde van dag tot dag, nieuwe, en, tot bier toe, ongehoorde fchattingen . Daar nu deezen tot geen minder bezwaar
llrekten' van 's Lands Ingezetenen, dan de Beden, Subventien
en .Qinfiagen, daar eischte de voorzigtigheid, ook in dit op,
igt, dezelfde bepaaling to maaken, en dus, zoo in hetetne
is in bet andere •foort, voor de overllemming zorg to drag .
gen . Te meer was bier toe reden, om dat, in die tijden,
vaer't begrip van fommigen, de vrijheden, in 't gemeen , en
onbepaaId,verkreegen, ook in de byzonderheden behoorden
bevestigd to worden ."
Wy kunnen niet nalaaten bier nog kortlyk iets to melden
van eene aantekening des Schryvers, nopens Mr . Floris Oem
van Wijngaerden, voor zo verre dezelve ter waarfchouwinge
dient . Het gefchrift naamlyk, waar op de Beer en Mr . van de
Wall de voorheen bygebragte aantekening gemaakt heeft, is
ge(14) Te vinden in de Refolutien van Holland van dat jaar
bh(i i) Zie alleen Refol, van Holland van den z$ Maart 1584.

El . 159.
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getrokkeii,'uft- een Register , 't welk begonnen is, ten tyd0
dat IV t Fd4ris Oem van Wijwgaerden in die flede van Dordrechf+ en a wmen is to wee%n penfonarijs der voorfz. flede to
"eel i iii de maend van November in 't jaer XVC ende dertbiesae.' Dit berigt geeft den Schryver aanleiding, om to melden 't Been by re de de ezeu van
jngaerden aangetekend

gevonden 1leeft ; en by doe' ons, by die gelegenheid opmerken, hoe irten deezeu FlorisDem vanWjngaerden wel hebbe to
onderfche'den Van z~nen namgenoot en bloedverwant Floris
van
jngaerdesz, Ambagtsheer van Ysfelmonde, (*) welke
twee perfoonert onze Hi toriefchryvers welIeens met elkande.
ren fchynen to verwarren .
(*) Zie van Leeu*en, Batav. Illustr, bl
1155 .

1039,

1c41 t*

Het leeven van JAN WAGENAAR . Benevens eenige Brieven vasem
en aan denzelven . Te Any?. by Yntema en Tieboel* 177 6 .
Behalven de T7oorreden e9x b ladz. in groot o5tavo .

Z
j

lnts de eertyds genoegzaam vergeeten Burger, .7an Wa,genaar, na dat by reeds een aanmerkelyk gedeelte finer
Vaderlandfehe Historie bet licht had doen zien,begon bekend

to worden, als Schryver van dat voortreffelyk Werk, ftelde
ieder, om zo to fpreeken,belang, in lien Man, wiens fchryven aller opmerking tot zig trok, min of meer nader to kennen . En deeze nadere kennis heeft hem , als iemand, die de
fterkfe proef kon doorftaan, nimmer benadeeld : ter oorzaakes
van zyne bekwaamheid en alleszins agtingswaardig character,
was men fteeds, hoe meer men hem leerde kennen, des to
begeeriger, om van deeze en geene byzonderheden hem aangaande onderrigt to worden . Die zugt is overgeblecven na
's Mans dood ; en men heeft in gevolge daar van, zedert dat
'er zig eenig. gerugt van Wagenaars Leevensbefchryving begon
to verfpreiden, fterk naar derzelver uitgave verlangd . Hier aan
ziet men nu eindelyk, door 't in 't Iicht geeven van 't bovengenoemde Gefchrift,doldaan ;in 't welke zyn Schoonbroeder,
deHeer PieterHuifingaBakker, een joist verflaggeeft van den
leevensloop diens beroemden Mans . -Des Schryvers gemeenzaame verkgering met den Heer Wagenaar ftelde hem bier
toe boven veele anderen in ftaat ; de naverwantfchap kon hem
ziet belem,jneren, daac by bet leeven van een Man ontvouw .
Oe, die, op zig zelven roemwaardig, geen geleenden of pluimftry-

efl'en,
ziekte
Lees, endenGood
2i
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Qrykenden lof behoefde ; eti zyne bekwaamheid om d4 pen to
voeren , meermaals gebleeken , maakte hem niet ongefchikt
tot deeze taak . Uit zodanig eene hand ontvangthieride Leezer een naauwkeurig berigt van 's Mans herkomst, j d,
vroege oefenzugt, en vordering in weetenfchappen, on er de
melding van de verdere lotgevallen zynes leevens, tot op z y .
ne
; welke laatfte inviel op den eertlen Maart
1773, toen by den ouderdom van ruim 63 jaaren bereikt had,
als zynde to Amfterdaan gebooren"op den 28 (*) October 1709De Heer Huifsnga Bakker heeft dit alless in een gevalligen
flyl opgefteld, tusfchen then van den eenvopdigen Historie(chryver en verheven Lofredenaar ; hoedanig een fryl dit onopgefmukt Verhpaf verlevendigt . • Men vindt, in 't doorbladeren,
eene menigte van byzonderhedt ; die 's.Mans leevensloop be•e r. opmerking verdienen ; to meer daar de Schryver
et, op eene zgepaste wyze, ingevlogten heeft, een historisch
E
`rigt van 's Mans Schri€ten, met melding van de gelegenheid
by welke dezelven gefchreeven, en den tyd waar in ze uitgegeevep zyn ; dat ze(terly1 aangenaam is, en zyne weezenlyke
nuttigheid heeft . 'H' Op deeze of foortgelyke byzonderhe,
¢en mogen wy niet wel than blyven ; ze worden beter in den
zamenhang met het beloop der Gefehiedenisfe geleezen ; dan
wy
konnencharacter,
niet welhier
nalaaten
de gemaald'
voornaamfte
trekken
van
's 1Q4ans
uitvoerig
in deezen
beknoptlyk by een to brengen ; hoedanig lets wy to meer verfchuldigd
zyn in deeze onze Letter . Oefl=ningen to plaatfen, daar by ons
een en anderwerf, in dit ons Gefchrift , de hand gebooden
heeft,
Wat zyn lichaamsgeftel betreft, by was van geen robust,
.maar van een gezond geftel ; zyne onafgebroken . eenpaarig+
niaatige leevenswyze had hem voor geweldige ziekten bewaard, en hem een wel gegroeid en vast lichaam gegeeven .
Hy was van eene meer dan middelbaare grootte,welgemaakt,
bloozend van weezen ; en uit zyne oogen, waarin bedaardheid
en zagtheid van Ziel to leezen was, ftraalde to gelyk nit fchran .
derheid en fcherpte van vernuft. Hy was fyn van geftel, on,
gefchikt voor lichaamlyken arbeid, en kon geene fatigues veelen . Gelyk zyn verftand voor de ftudien, zo fcheenen zyne
handen alleen gevormd tot het hanteeren van pen en boek .
Ook heeft by zyn geheele leeven, byna van dat by gaan kon,
met leezen en Letteroefeningen doo~gebragt . Zyn leeven was
een
. De ze Let erfout is, in 't Werkje zelve, &qk maklyk met de pen to verbeteren
{ •)
.

Vr.T tizur't
een leevon van bedryf en bezigheid, dat door' seen ledig zyts,,
noch plaiiieren ; want by kendc bet eene noch zogt de wideRil l en door geen langen flaap, want by was gewoon bet heed
vroeg to verlaaten, gehinderd noch verminderd werd . Tot
zulk eene leevenswyze was by to gefchikter ; nadien zyn geestr
flerk 6 onvermoeid was ; zyn hoofd en herfenen'tniet minder
warep , en elkander vaardig dienden ; zo dat by nooit over
vermoeidheid van; geest , of zwakheid van 't hoofd klaagtle .
By iludeerde ahyd wouderbaarlyk viug en gernaklyk, en by
flapte , van, de "ing Wikkeldlle Qefening tot een gemeenzaam
onderhoud met gen Wend over ; .zonder dat, iemand, immer,
afgetrokkenherd vaii gedagten,' of onbekwaaazheid Voor eeu
nieuw gefprelt , in hem - gewaar werd. Hy w~;t , fomtyds s
den ernst van zynen aarr, door vrolyke en beufche hottteryp
als let zig, onder zyne gemeenzaama Vrienden, gelegenieri
toe opdeed, to lenigcn . Zyne aanminnige deftrgheid maakte
zig terflond meester van elks ageing ;-zelfs .van die van vreeri.den . Waar by verfcheen , moesten fluursheid, zo wel als losheid vats zeden, de wyk neemen, of, liever„ de flrakkc jluurfche werd, in zyne tegenwoordigheid, l1 tndelbaar, en de wufte
ouzedige bedaard en befcheiden . Hy was een groot vrienct
van , zyn Vaderland en Geboorteflad ; en zulk een beflendig
verdediger van het bedryf zyner wettige Overheid , dat by
daarin,dikwyls, naar fonrmiger meening, wat to ver grog . 7ly
was een getrouw en lief hebbend Egtgenoot . Op •~ vriendfchap ftelde by een hoogen prys ; by werd beichaamdl zo dra
by ondervond, dat by then prys kwaalyk befteed had, en 'r
grog hem. aan 't harte, als by erkennen moest rouwkoop to
hebben . Hy was, in de eigenlyke betekenis der woorden, een
want vriend . By diende zyne vrienden, ja vreemden, met
eene vaardige bereidwilligheid, en zo vecl yvers, dat hy, terwyl by, inderdaad, zaaken van aanbelang voor een tinder behartigde, veeLeer zig zelven, dan hem, voor wien by bezig
was, dienst en plaizier fcheen to doen ; en dit deed hy,'t geen
hem byzonder eigcn was, zonder dat by 'er zig iets op voor
liet ftaan .
Van zyne vroege jeugd of had by neiging voor de Dichtkunst, en die neiging heeft hem nooit geheel verlaaten : by
heeft, nu en dan, in zyn gevorderden ouderdom, een .vers
gefchreeven ; en aityd bleef by een heminnaar van fchoone en
kun(lige dichtflukken ; hunne tref endfle trekken voelde b y
volk.omen ; terwyl by 't zwakke terftond gewaar weld .
Hy was ten uttcttte gierig op zyn tyd, en ontweek des, zo
veel hens niogely k was, alles wat hem iets van denzelven Ikon . ..
cd
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Ontrooven . Dan bier omtrent moest by meer toepevendheid,
dan voorheen, gebruiken, federt by als Schryrver van, de Va4

derlandfche Historie, in ons Gemeenebest, bekend ,.gewgrden
yeas ; olzo hem zulks in meerder verkeeringjntvikkeldi',,en
voor meerder aanzoeken bloor f}elde . Hy kon •`4es, -hoe Us ;
telyk by den tyd lchattede, hoe geriq by zig zebien,agtCe, ont
by 's Lands aanzienlyken in aantnerking to komen, en hoe,zeer
by zyne kundigheden wantr)uwde, wilde by welleevendheid
en befcheidenheid doen gelden, met voorby, zyn huis, zyn
tyd en pen',,ook ten dienfte°zyner'hetogfchatteren gereed to
bouden ; waar vary men in zyne papieren oyervlbedige . bevy,
,zen gevonxkn heeft .
Uit der aartrhad by eene b&li'oOtndheid over zig, welke
hem,voor eene algemtetie,vetk{ e#ag met menfchen eenigzins
iinderlyk, was . Dezelve.. werd gevoed door zyne veeljaarige
afgezonderde i1udeerende leevenswyze ;en, fchoon by, in het
laa'Ffie gedeelte zvns leevens, door den omgang met Luiden
van aqDzien .en foorte, waar toe zyn hoog gaklommen :veripaardheid:;' en, l st1 4~ aok zyne Yediening op 't Stadhuis
hemraknletding gaveti, meer vrymoedigheid in de, verkeeriug
zi ~n liet, zyn geest , egter, was nergens vryer en onbefchroom
der danr ondgr zyne bekenden en vrienden . Ow deeze reden
vertgonde by doorgoaans voor de eerfie reis, in bet byzyn van
can onbekenden verfchynende, zekerp agterhoudendheid, of,,
dat ik bet o noeme , beteuterdheid,, waar agter de groote
Man zig'fc nil hield . Voor alle dingen moest by hem bet
Men van iemands zeden, en manier van denken, vooraf,
an, eer by gemeenzaam worden, of zyne befchroomdheid
eggen kon . Ware by wat meer met &gzelven ingenomen ;,
n war flouter op zyne kundigheden geweest, deeze fchroom-,
valhgheid van aart zou hem minder in den weg geflaan heb .,
ben ; doch bet zou nlogelyk zyn characIter niet verbeterd, noclx~
zyne waare verdienfien meer opgeluisterd hebben .
Gaarne ontweek by alles, wat hem, als de geleerde en beroemde Man, cenige vertooning kon doen maaken ; en menhad veel moeite om hem, tot bet zitten voor des Schilders,
paiet, over to haalen ; dat egter tweewerf gelukte. Tibout.
Regterr heeft hem , ten voeten toe , zittende afgebeeld ; em
naderhand heft de bekende portraitfchilder Yacobus Buys hem
best, en wonder wel, getruffen ; naar Welk fink by ook, doott
den vermaarden 2'acob Houbraken in 't koper gebragt is .
Voorts verleenen zyne Schriften zo doorflaande bewyzeg
van zyne arbeidzaamheid en bekwaamheid , dat niemand de.
aelven in twyfel kunne trekken ; en daar benevens kunnen zy,
F 5
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die hergeluk gehad hebben, van gemeenzaam met hem on1
to gaan,-ntet aisders dan bet gunftiglte getuigenis van zyn cha .
ranker, io als bet zig dan openbaart, in voile ruimte geeven .
,, Groote Mannen, gelyk de Heer Huifinga Bakker zig ,
in 't flor deezerieevensbefchryvinge, zeer wel uitdrukt, luiden
van verdienfe, die zig door voortreffelyke Schriften hebben
vermaerd g, tm ekt., leert men kennen uit het leezen van hunne
Werken : door het leezen van dezelven wordt onze agting
voor hun aengekweekt, wy verwonderen ons over hun ver .
fland, geleerdheid of wysheld, vvyy neemen deel in 't gene hun
betreft,:wy bemiunen, wy,verdedigen hurt, en konnen pier
veelen, dat ze van iem jid met kleinagting behandeld worden :
inaer zy, die 't geluk en de gelegenheid hebbensmet den grooten Man, als vriend om to gaen , die hem zien buitatl zyrs .'
fludeerkamer, die zyne manier van doer, befchouwetr in zyn%
bedryven, to huis, ter tafel, in gezelfahappen, by vrienddri
en. .vreemden, leeren hem van veel iiader by kennen ; en vinden zy, dus in zynen boezem en bezigheden i ndringeu- . b e.
halve kennis en , geleerdheid, fchoonezedelyke hoedauigheden ;
treffen zy in hem den braeven, den Ireugdoefenenden Man ,
2en, die by geleerdheid nederigheid, by kennis zedige twyfeling, en by waere verftandelyke verdienfleh eeii fffen' yen ingetogen' Ziele bezit, dan moet hunne agtitig, eerbiedenis en
liefde tot nog veel hooger peil ryzen . V'aerlyk niet alleen
wat de Geleerde fehryft ; maer ook wat by doet, "edanig by
leert, voltooit of verheft zyne verdienflen, maekt hem in eere
en aenzien uitfteekend en beminnenswaerdig by alien" ;
Dit mag men, met then Schryver regtmaatig op den He
Wagenaar overbrengen, en voorts met hem betuigen . „ Alle
die gemeenzaem met onzen Historiefchryver omgingen, wee
ten, nit eigen' bevinding, dat ze in hem den wyzen en deugdoefenenden Man , door zyn geheele leeven, vereenigd heb .
ben gevonden . Niets dan de flood alleen zal dit gevoelen in
de harten zyner bekenden en vrienden vernietigen konnen .
Onze Vaderlandfche Nakoinelingfchap zal 'er eene eere in flel .
len mogen, dat hun Landgenoot, JAN WAGENAAR, het getal
dier groote Mannen vermeerderd heeft, welken hunne geleerd .
heid met waeragtige deugden verfierd hebben" .
Agter deeze Leevensbefchryving heeft men, nog eenige Brieven van en aan ,fan AFagenaar gevoegd ; doch, om ditArtykel
iiet to breedvoerig to maaken, zullen wy derzelver melding
pt eene andere gelegenheid uitftellen,
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Ag men oudtyds Griekfcfte en"Romeanffhe Helden, ter
beloonifge hunner luisterryke bgdryveii, vergood , zo
kan bet niemand vreemd dunken •, dot` een Latynsch Dichter,
zyne gedagten'in then fmaak intigtende, _,denx mensehlieven .
den 141d Wolthernalt . jdeeze hoogile ear aandoet. 's Maps
bedryf t5g was ten uiterL1e ,roemwaardig, ,en ten aanzien van
't .inwendige roerfel, +dat hem deed werken, niet minder dan
ecnig bedryf dier vrQegere vergoode Helden . Derzulker bedryftontldouden veelal grootlpks irit - eerzugt, ftaatsbelang,
bloedve~wantfchap eu_ay;tr"tneer'van then aart zy, (om van
geed #legt'e , grondbegitrfelen to fpreeken ; ) maar geene dier
kragtigd dryfveeren, waar door de zodanigen bewoogen we_r.
den,'+Uvareti in 11Wtbernale werkzaam . Zyn bedryf was eerie
daad van zuivere Nlenschliefde ; zonder eenig ander doelwit,
daii dat van pngelukkige Menfchen, fchoon hem onbekend,
van den did to redden, waagt by zyn eigen leeven ; in de
opvolging zyner belanglooze zugt, om Menfchen, als Menfchen , met zyn eigen gevaar, voor 't dreigende fterflot to hoen . Met bet hnogfte regt vergelykt des deHoogleeraarBuran dit bedryf van Wolthemale met, en verheft by het zelve
oven veele roemrugte daaden der oude Helden ; waarom b y
hem ook-niet oneigen, naar die denkwyze, in den rang der
Zeegoden plaatst ; hem ter rechterhand van Neptuin doet
zitten, en 't Paard van zynen Held voor Neptuins fchulpka.
ros teat fpannen . Het Latynfche Dichtftuk van den Hong.
leeraar, treffende uitgevoerd, is, ten gevalle van den Nederuitfchen Leezer, in onze taale nagevolgd ; en zy, die 't
Latyn'niet verftaan, worden daar door genoegzaam in ftaat
gefteld, om van de uitmuntendheid van ditDichtftuk to oordeelen . Zie bier de befchryving van Wolthemales Heldendaad,
terreddinge der ongelukkigen, die anders cerlang door de
woedende golven verfonden zouden worden .
--, ~- de vlooteling, door wind en zee bedolven ,
Zag '; ranke fchip gebeukt, dan bier, din daar gekaatst .
Vet.
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Verweede buien snit 't- noordwesten losgebroken,
Begroetei mast en' kiel diep in 't gram loorig nat .
't Wanhooplg febeepavolk-laadt de laatite bee gefproken t
Dan hes'geene uitkomst dan den dood to wachten hadt,,
Elk dagt, om'ciat I,E5ol deedr frand en oever dreunen,
Her waar' de jtitigite dag, die's leevens draad ontfuoert ;
De lucht w4' 1iavuld van fchreeuwen, kermen, kreunen,
Van fine '} ,,,,•char en klip en rots door wierdt geroerd .
• Heelal fcIeep van' geklag, gehuil en weedom zwanger,
flat langs 't nabuurig firand zich hemelwaarts verfpreidr .
!1 n Held zag 't aany en''~at de'nood wierdt langs hoe banger,
Waarotn bet grdotseh' g6uoed ter redding 'zich bereidt .
Vergee&maaat,hy, die'* geleider wou verfirekken,
De aanfchcsutvets watt - otn hulp in •deezenr noon to bidtt,
Zyn medemenfehen Ian de kaak des doods to onttrekkem,
Die in de onftuime Zee hun grafgedolven zien .
• Was vruchtelvos, chat by met kracht vsn rede lerkte
't Verllaagen hart van bun, die veilig fiaan op 't ttrand .
Hy grypt zyn Paard, waar op de -menfcheniiefje werkre
Wiens hoof hot water kliefr, dat fo onfiutmig brandt.
])at Paard, tcttpitpbekkende om d pin fteaan zyn zeged
Weer of to neemen, fteekc vol moeds bet hoofd om , boog,
En luistert naar zyn' Heer, die, op zyn'_ rug gefleegen,
. a
Door hooge golf en - bnar, - gelyk Arioni* yloog, if
net Ros durfc in den drang des boogen fpribgvloeds dringen,
En wankeit niet van rred, maar brengt den heldoweerom ;
Herhaalt den togt, verlost een paar Ichipbreukelingw-,
Aan zynen ftaart beklemd, zo vaak bet overzwom .
Een dubbel zevental tyordt aan den flood ontnomen
Door WOLTHEMhLE, die hun 't leeven_ als hergeeft .
Zo veelen als 'er zyn geborgen uit de ftroomen ;
Zo menig als by 'aan de Zee ontweldigd heeft ;
Van eiken loof verdient zyn hoofd zo veele krsnsfen .
Om dat met lyfsgevaar by zo veel Burgers redt.
Gerust op zyn'W triomf in die onzekre kansfen,
Wasp by 't nog eens, en trrgt, door fiotitheid aangezet,
Bet overfchot to ontflaau van 't juk der helgedrochten,
Te zegenvieren op gevaar, op nood en dood .
poor ouderdom bezwaard, vermoeid door zeven togten,
Terwyl de ziel wedr kracht aan 'r matte ligchaam boodt,
Durft hy, hoe noodlots roede ook wankt, we6r derwaarts fireeven.
(Zyn prikkel was de zorg voor menfchelyk behoud .)
be braave Scheepvoogd, al then tyd op 't wrak gebleeven,
Om 't yolk to zion gered, wierdt nu zyn hulp betrouwd .
Toen by in veiligheid 't geeischte paar wou flellen,
Springt -odlt - een derde - toe, door c'anhoop aangehitst,
Vat ioekeloos den room, waaraau dee handen knellen,
' Zo flyf, dat 't willig paard den vryen adem mist,
En
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G*wasten
boven
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merkwaardig
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En ftruikelend wordt met zyn' Ruiter omgefMoepen ;
Waar door die redders beid' ne&ltorten in den vloed .
Weleer fprong Curtius, dus fier to paasd gezegten .,
In 't brandend zwavelhol, geltookt door helftengioed :
En'tDecius
dustot
to heil
paard,
beet fpoo`rdn,
Gewydeboodt
hoofd,
desmet
yolks,
: 4 vyad,a m
By hen, die 't leeven, als van geen waardye,, vet!perep,
Kwam 's anders leeven op zo duuren,prys to A**a .

Naauwkeurige belch~r ving der tzvea vO8rnaamfle Watervloe .
den van de XVIIJEeuwe, in 17,17, en 1775 . ltaar by
gevoegd is -een Kronykje- van, aJe ,7hatervloeden van den
Zondvloed van ]Voacb af, tot; op°deezen lantJien toe . Alles
uit ecl>J*e Boricbten`b,'peangefedd en beff6breeven, door TH . V.
13 . Te r?mfferdam .,by G. Boil] 1775. Bebatven bet Foorbericbt i 18 bladz . M &root octavo .
En vindt bier de llerigten, nopens de twee opgemelde
Watervloeden,' In de jaaren 1717 en 1775, by een
verzameld , en eenigermaate naar de ttrekking der v erfchillen .
de
; des men
gereecilyk kunne nagaan, wat omtrent die of deeze byzonde .
re
. In 't melden der jammer_
lyke gevolgcn van de laatfte woede des Winds en des Wa .
ters , heeft de Schryver vry naauwkeurig byeengebragt, 't
geen eps tie Nieuwspapieren desaangaande medegedeeld hebben .
En in A befchryven van de fchadelyke gevolgen des Kers .
loeds, in den jaare 17 17, heeft by zig ittzonderheid bediend
an 't bekende Verha,, van alle booge Watervloeden, door den
Eerwaarden Outhof eertyOs uitgegeeven . Ook heeft by de
Tefel der Watervloeden van then Heer overgenomen, en agtervolgd tot op den regenwoordigen tyd . War nevens is nog
gevoegd een opwekkend Vers, ter voorffellinge van de gelee .
den rampen en ter aanmoedigin„ a tot een boetvaardigen
wandel.
Sr

Durkerdams Waterwee, door YSBRAND V. HAMELSVCLD . S.
S. Tb. Dr . en
. Te AmJlerdata
by F. de Kruyf1 In groot oEavo i i bladz .
1` Eu deftig Dichtftukje, waar in de Eerwaarde van Ha .
&.;A melsveld zyne gedacbten by bet belcbouwezt van Durher.
damns

0
dams
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aterVee , tusfchen den 14 en 15 van Slachtmadnrl

I775, ertiffig'en, irr een vloeienden Dichttrant voordraagt .
Zyn F,erwaerde vangt aan met eene gepaste befchryving van
Needands wangedrag, zo hoog geklommen, dat by zegge,
In Ne2rla td (yes een vied van misdoen, overtreen,
En brak dormDtkten .Dam van pligt en fchaamte been.
't Is wonder;tlat Gods wrack, getergd door zoo veel zonden ,
't Ondankbaar Vaderland - voorlang f iet heeft verfloeden .

Hy betuigt zyner Gemeed , hbe by haar dikwerf bier tegen
gewaarfchuwd heeffr,'gc 'hoe,vragtloos zyne vermaaningen
veelal geweest ayn ; erg d rop ftelt by haar voor oogen bet
rampzalig lot, dat Durkeraatn getrofr4n, en als met den ondergang gedreigd heeft ; waar omtrertt by zig, Onder ande ;
ren, indezervoege uitdrukt .
Wie maalt, 6 bange Nacht! naar each as de aklighedii?
Daar 't floutite hart verfmelt ; daar ieder menscit *'leen
Van doodsvrees trillen ; daar de deeze paare zuchten I
Die jammerklagten loost, en niemand k4d ontvlug ;ea
Bet uiterite gevaar! 'k hour nog bet dof gebrom
Der droeve noodk!ok, die 't gevaar vermeld atom, ,
Doch ligt verdoofd word door 't geloei der Storremwinden,
Die vreeslykst bulderen en gieren als ontzinden .
Hoe veeg ftsat Durkerdam ! daar is Been uitkomst 1 er.
Dit is, dit is de flag, die alles velt ter nedr .
De logge Dyk word los ; bet water ftort naa binnen,
En fpat met bruisfchend fchuim tot aan des Hemels tinnen .
De huizen worden vlot : wat baat vu menfchen hulp?
flier fpoelt een huis om ver, en daar een laage ftulp .
Hiermoest een Vrouw, daar't Kind erbarinlyk 't leven kortan t
'k Zwyg van Gebouwen, die zoo dreigden neer to ftorten,
Geheellyk ondermynd ; elk uur, elk oogenblik
Baart nieuwe ellende en fmart, oncroerenis en fehrik .
In 't nypen van 't gevaar, dat alles zal verzinken,
Ziet men geen blik van hoop, of (tar van byftand blinken .
Zo was bet daar , en even zo was bet , gelyk de Dichter
veivolgt, op andere plaatfen in ons Vaderland gefteld ; dan
God gaf nog by tyds uitkomst ; dat Nederland itof tot dank baare erkentenisfe verleent ; waar toe zyn Eerwaerde wel inzonderheid zyne Gemeente aanmoedigt, zeggende
Laft h u,-1 6 Durkerdam! deez' roede u wysheid leeren ;
Och! boor naar trouwen raad, wit u tot God bekeeren .
Breek

1UR1tE1tDAMS WATERWittEi

9g

Brbek door geregtigheid uwe euveldaaden af.
Maak u niet verder waard eene eindelyke lhaf.
Verbard uw' batten Met : bely, betreur uw'-zoaden ;
Boetvaardigbeid heeft steeds genae by God geyopdee.
Hy biedt u in zyn Zoon vernieuwden Zegen alln :
Gy hebt met waar berouw door hem sot God te :<gaan,
Maak tot uw heil gebruik van deeze gunstbetoosing ;
Doet eens opregctyk bulde aan Gods gezalfdeu Boxing .
Keert, als verlooren' Zoons, tot uwen Vader we&r :
Bied hem uw hart en hand, verbiud'u tot zyn eer .
Zyn liefde breid nog uit' baare irmeti"eran gettade.
Viieg toe, wat draalt gy nog? vlie# t6 4, egr 't, zy to fpade.
Bier aan hegt de ftigtel ke Dichtt etne ger oedlyke fmeekbede tot tlen Atlerhoq en ; Wkac .inee deemoedige fchuldbekenteiij , een h~rtgt+ou
'gebed om enade, eene vuurige
fmeeking C:n onderiteunipg in een heiligen wandel , en Gods
agtervolgendet} zegen over Nederland, voorkotnt, welke ten
laatftes
aldus bellooten wordt.
6 Hoorder der gebe~l verhoor ons om bet bloed,
Dat voor de Zonde van' de Wereld heeft geboet!
El roo* at zyn wy 't waard , Met tegen onze beden!
't Is Jezus, in wiens Naam wy tot u durven treeden .
We ontfteeken in then Naam ons reukwerk voor den throon ;
Oncfang 't om zynen wil : verhoor ons om uw' Zoon .

Nortbondige An Stelkonffige Verbandeling over den aart der Lyf .
,renten , ontinen , Weduwenbeurfen en andere Negotiatien.
Door A . ALLAS , ll?ed. Doct. Te Amfferdain by J. Doll ex
M. Schateka p 1775. Bebalven bet Vaorzverk .02 b ladz. in
groot ot'avo .
'/ N dit Stukje wordt den Liefhebberef der Rekenkunde , en verj der alien denzulken, die belang in 't hoofdonderwerp hebben,
een weg aangeweezen, Tangs welken zy, op eene gemaklyke wy.
ze, seer vaardig de waardy der Lyfrenten in 't algemeen kunnea
berekenen, en zulks op alle foortgelyke byzondere Negotiatien of
Conira&en overbrengen . De Autheur, heeft ten then einde niec alleed
berekende Tafels medegedeeld, en de manier, op welken men dezelven gebruiken moet, ontvouwd ; waar to gelyk zig benaarfligd ,
om de wiskunflige gronden, waar op dit alles fteunt, in 't helderlie daglicht to flellen ; en dus een ieder gelegenheid gegeeven om
de zekerheid daar van na to fpooren . Hier door kan men , by
voor•

Sw
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voorkomendee getegenheden , met weinig moeite berekenen,`w a t
mitt via eene voorge(lelde Lyfrente hebbe to verwagten ; hoe men
over deeze i en geene Negotiatien of Contradten , die by manier
van Lyfrencen aengegaen worden , hebbe to oordeelen, zo ten
opa'igte vaa ddritlver waarde , als met betrekking tot derzelver
beflendige duurataaRlteid ; dat vogral in ooze dagen to flade
Iromt, daar zee op veelerleie wyzen, en wel eens, by mangel van
eene behobr*
intigting , ter fchade van de geinteresfeerden ,
plaats hebben,

,danmerkingen over s
.ts tie hi Lyfrenten van vyftien
millioenen Lives Tourpgit r tot, gt maaken van een Canaal v4"*
hewarering en bevaarimg rn bet Koningryk Murcia, in Spanje,
Op Hiporbeecq van bet z'el've .Canaah &c, Fervat in een Brief
aan een Friend.
gr.ot quart.. xa bltidz .
Eeze Brief ftrekt, om de onheftaanitarheid en T,4,-elykheid
D dier Negotiatie, van alle zyden, ten duidelyk(te aan .te toonen ; om een ieder cegen zulke en foortgelyke Negotiation re waarfchuwen. „ Het fpyt my, zegt de Schryvar f .datt ik het Plan zo'laarte
zien gekregen heb,en dat 1k,met dezen to fchryven, zo zeer verbindert bed geworden . Ik had misfebien veeler Lieden f+ehade daar
door verhoed ; dock, nu vlei ik my, dat nieuwe Plans van geiyk
ahogi ads dit, daar door wel zullen agterwegen blyven, en dat bet
dus nog nut kan doen " --- Ter dier oorzaake komt cb:t Ge.
fchrift, ten opzigte van het hoofdbedoelde, wet to Ia 't kan
debcdettegenftaande, getyk de Autheur zegt, dog nut
naderaal hat ftrekt om veeler oogen to openen , ,en hen to
, boo
eu
men fchoonfchynende kunstgreepen in 't werk ftelt, om meestet teA
*orden van eene aanzienlyke fomme gelds der llollan rs ; dat die
nen kan, om hen, in t vervolg van ;yd, omtrent , o nige Plans
dplettender to maaken ; en dus voor to komen, dat zulke NegotiaLien den Lande zeer nadeelig vallen. Met din zelfdfi oogmerk hegt
by 'er aan eerie foort van waarfchouwing tegen de Tal- Loceryen,r
die in veele Duirfche Steden fterk in zwabg gaan ; tvelken, op den
duur, voor den gemeenen Man ten uiterflet : fchadciyk zyn ; waarom
by 't voor een geluk rekenr, dat het Placaat , tegen de Locetyen,
van 's Lands Overigheid, zo veel order ors vermisg, dat die by ors
niet ingevoerd kunnen worden .
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LETTER - QEFEN,INGEN.
Mofaisch Recbt i of de Ziel do- written van, Moles, baare be;
trekking, to dier tyd, op de Regeerin~slvyze, Zeden, Landflreek j Godsdienst, Koophandel , abode Gettrrtonten, enz . Door
J0HANr>,DAVID MICHAELIS, Hoogleeraar in de T'Vysbegeerte
to Gottingen, Lid' van de Maat/c/appy der If~eeten(ehappen
to plaarlern,enz. enz. Uit bet .1ovgdititscb v rtaald . Vyfde
aeel, t 13aari. by J . $ scji 1776- in gr. o6avo . 343
bladzy 4j
E'
wy zeftt} •gbbooten, 2ouden wy onzen Leeze .
ren eloovep, -indien wy bun , van het doorbladeren
M
deezes Vyfden ]peels des ppgenoemden Werks, zo veel gea
noegen toezeiden, als ~y uit de voorgaande haalden . Hoe
zeer ook met, den geleerden_ Schrvver ingenomen j gelyk onze
Aankondigingen der vier andere Deelen uitwyzen (*), dunked
ons verfeheide fl:ukken, in dit Deel, gerekt, en niet vry van
oyertoJlige lherhaalingn . , Niettemin komt 'er veel fbhoons in
Air, d"' is de veelwaagende geest van AIICHAi3LIS, daar, in ten
befpeuren .
eliten 4
aken,in'tzelve verhandeld,zyn het LX'FsTRAF .
en •dit
DE MISDAADEN VAN
R T~ - DE MISDAADEN,
KUIScHHEID . . -- Onder de eerfte Hoofd , afdeeling, ontmoeten

y een_breed verflag van de Doodvonnisfen, en de Perfoonen,
die dezelve, iolvoerden -- van de Straffen, die in Onteeringen
naa den, dood beflonden - van de Uitrooijing uit bet Yolk,
en wat 'et- meer ender bet woord Ballingfchap kan begreepen
worden - van de Slagen s die gene gewoone, maar niet ont .
van de Wedervergelding by
Ferende Lyfflra fe waren
licbaamlyke beledigingen - van de Geldflrafen - van de
Zoen- en Schuld- Offeranden ; en hoe dezelve in zeker opzigt eene
fraffe waren, maar nogtbans degewoone (Irafe wegnamen .
De tweede Hoofdafdeeling betreft de Afgodery, en de flra e
daar op geJle1d,
De Overtreedingen der Levitifcbe
et,
die

(*) Zie de Hed. Pad . Letter.0ef. I Deel , I St. bl. 319 en 617.
III Deel, I St. bI. 285 . IV Deel, I St . bl. 473G
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are eene Verloocbening van den waaresz God, ezt eene overgang
tilt dd"Afg'odery fcheenen ; in 't byzonder de Sabbatbfchenris .
-,Peg . eeldendienst. -- De Godslastering . -- De-flra fe
der valfckie .Propbeeten, der Waarzeggeren. -- De Tovery . De Meineedigbeid, en toont dat tegen bet onnut Zweeren en
Yloeken'gaen Wetter gegeeven- zyn.
In de •derde Hoofdafdeeling bandelt de Hoogleeraar - van
Onnatuurlyke Zenden.+r. Het Overfpel, en de flrafen daer op
gefleld,~_ de Bloedfcbande-het Verkraagten'---de Hoerery
in 't byzonder Aver de,Wet,,I)eut . XXIL 21 ,2a . welke wil,
dat eene Bruid , 'die zicbs vwr Maagd aitgeeft , en bet niet is,
zal gefleenigt ~'orden :-: Dan I'Huwely*sgenzeenfchap, geduu .
rende den tyd der Maandl,7fhe ZfVveringe .
Ten proeve, nit d1 Deel, - aekke - de Mdeelipp, die ons,
voorftelt, dat de _BYeldeydivist eene Misdaad m4ar,het Schilderen en Beeldhouwen,geen,},Iisdaad was ; loch dot de Hieroglypbijcbe Steenen veirboden ware
,, Alle Beeldendienst , zelfs' die Diet uitgezorna'+ert, diets
rnen den Allerhoogften zelven wilde bewyzen, . words Exod .
XX. 4,5 verbooden ; en, zo 'er lhyjematid iioeh'eenige twy .
fel mocl}te overblyven , kin by het in Rap.,XXXil van dat zelfd&
Boek volkomen beflist vinden, alwaan diet vereeren van hit
ud'e K,alf , bet welk zekeflyk Diet' als een beeeld van eenen
Zgyptitchen Afgod •, mar vas den W,patenm Godt Jehovah ;
vv&dt xiangezien, den Isr-aelixe'n _aIs eene' zeer groo~e woor,'d,
overvl
werdt toegerekent . Ook herinnerde • Mofes d
toen by in zyne IaatPe Redevoering hten verm
De
gebod hun zorcht in to prenten, dat zy by de , e gt' ;Fjx
toen Godt zelce tot hen fprak,geen laeeld gezien,tnaar all
lyk eene ftemme gehoort hadden : en' by belluit 'er uit, dat
by gevolge Gode geen beeld, hoe genaamt, maa4n moestenj
Dent. IV . 15- 13 . Hier blykt immer klaar, dat men ook den
waaren Gudt geen beeld mocht rnaaken . flat die Diet flechts
cen Zedekundig voorichrift, maar de Beeldendiensr een eigenly'ke misdaad geweest is, ziet men uit Exod . XXXII 26 -2g,
daar verhaalt wordt, dat 'er wegens den Kalverdienst, alhoeW'el hes Kalf den waaren Godt moest verbeelden , 3ooo Isr .,iliten otngebracht wierden . Ook moesten de Israehten by bet
bezweeren hunner Werten, eenen plechtigen Vloek uitfpreeken, te-gen den geenen, die een gegooten, of uit /teen of bout
gefneeden Beeld, een werk van de bandezz eens Kunflenaars ,
t~n _gruwel des Heeren, zoude maaken, en op eene verb ot-ge
p1adtze/$ellen . Deut . XXVIL 15 .
„ Daar is geene gewoone Straffe op den Beeldendienst gefteld ;
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field ; dais nit de gefchiedenisfe, die wy zo€ eveti bebbenIlygebracht, Exod . XXXII. 26--2g, blykt, dat deilelve als eene
halallraflyke misdaad werd aangemerkt , en met eene flralfe
daar, aan geevenredigt, die tot het, zwaard toe koncle gaan 3
moest geboet worde'n . Nochtans was dit gene ge*oone
flraffe, die, naa een voorafgaand gerechtlyk ondeizoek, ter
uitvoer gebracht werdt, ; maar de Leviten gingeh to ~verke,
gelyk zy waarfehynlyk ten tyde van oproer, of by een 'ander
buitengewoon geval, moesten doers, dat is, xy trokkeu •gewapent door leer Leger . en doodden ieder eenen , die •z ich can
Beeldendien t had fchuldig gemaalct ; en then zy bniten zyne
Tente aantroffen .
wax-lot
4oie , dat verfcheidene
„ Ik weet met -van
~tt~r dtreze z4fs fommige t waai'1yk geleerde
Sclsryvrer "
bkridt, of zotider do zaak to onderzoeken ,
JWIatIIIent
clkanderei nagefchteeven lyehken~dat den Israeliten ten eeneAaale verbAbden gewee9t is, eenig_ beeld,. hoe genaamt, al
ware het,cbk , Oaf Whet op de Gpdtheid of den Go isdienst geend
de mintl betrekking had, -te •m aaken-of to bezitten . Zuikc
een,ongetymd gebod,,1tet welk byna zoude lchynen de menschIykt uatuur to willen weg neenien, behoorde men aan geenett
Wetgeever.T ten •z.V men waste, dat by nit het dolhuis gebrooken was, ;toe to f .hryvt-n, of op to dringen, als by bet niet
zeif meh duidelyke woorden, waar aan men geenen anderen
clan ddeze *n kan geeven, heeft voorgefchreeven . Wel is
of niet, dat aan de Beeldhouwerye van die tywaar,
ooren zou geweest zyn, (van de Schilderkonst
den v
ii
cp dez lfde wyze niet .oordeelcn, dewyl 'er altoos geesztuleu geWOnden worden, die van natuare zoodauig tot
chiidcrs gevetrmd zyn •, dat zy, zonder onderwys s met koolen tekenen, ell, zonder het zelve to wecten, een ftuk maaken , •dat verwc)ndering verdiend) ; maar hoe ftilcziende era
Barbaars moest de Wetgeever zyn, die, zoo veel hem moge=
lyk was, Scbi1d r en Beeldhouw- konst voor altoos by zyn
Volk verbannen wilde ? Doch, orn van geene Barbaarschhekl
te, tpreekei, zuk eene Wet zoude vlak tegen de menschlyke
r ,dtuur gekant zyA, die van kindsbeen af, derwyze tot tekenert
en tier maaken vasr beeldjes genegen is, dat men, door dit to
tverbieden, teffensKinderfpel, daagiyks Kinderfpel, her welk
then noon zal kutnen wegneemen, tot eene misdaad zoudd
moeten maaken . P u fla men het oog op die plaatzen, in welkd
Mofes Beeiden: verhiedt, maar men belchouwe dezelve in den
famenhang , en ovcrweege dan of daar aan wel zuik eene tuitlegging kan gegeeven wordeu. Men vindt ze s ik zal dezelve
G 2
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lieler tog 4ens aantekenen, Exod. XX . 4, 5 . Deut. IV. 5 --18en XXI'f. 3'5 . Uit den famenhang blykt klaarlyk, dat in alle
die plaatzen van Beelden der Godheid gefprooken wordt : en
iemand6,'die de woorden ; Gy zult u geen Beeld maaken, nit
derzelver verband gerukt , zoo verftaat, dat 'er in 't geheel
geen BeeU<*ehildert, in Steenrotzen gekratst, of in bout en
flcen moe~te;~,gehouwen worden, zoude men met bet zeifde
regt de wobtilen,,die ontniddelyk, op bet verbod van Beelden
voigen ; oak zult gy awe oogen niet opbeffen ten Hemel, om de
Zonne, Maan en Sterren aan to zien, v it den famenhang kun .
nen rukken , en in dier voege' opvatten,, dat men nook zyn
gezicht mag opheffen,nooitr2ioi S,Maan of .Sterren aanzien,
maar dat nen liever ofa hannen eh voetetx-behoort e~cruipen .
„ Wil men nog tpeer, en is men door 2Y''
alxleelett
to veel voor een gevoelell ; 't vtel men dik
1
rhaaling
vindt voorgeffeld, ingenomin, .da4 dappen, doer bet -geen ik
tot dus verre gezegd heb, zich zoudi hebben-Ialtert-overt
gen ; zo voege men 'er in zyne'gedachten by, dat Mozes zel
Len-, Godts bevel .- .- Beelden - .-. Beelden in bet Heiligdom
beeft laaten maaken ; by voorbeeldt . ,, i, Twee Cberubyne2t of
Sphinxen in bet Allerheilig(te, Exod . {XV . 18 - 20. 2. Ce.
raaden van lofwerk aan den Gouden Kandelaar, Exod . XXV.
3q. . 3 . Geborduurde Beelden van Cherubynen, o bet Yoorhangzel van bet binnenjle Heiligdom, Exod . A ga . 4-}Op de
Tapyten van bet Heiligdom, Exod . XXVr. 1 . V arfchynlyk
worook 5 . op andere Yoorhangzels . dewelke gelIikt
den, Exod XXVI. 36, XXVII. 16 . 6. Eene
Slang,
Num . XXI. 8 , g. Kan iemand, Diet tegenfla3nc di
alies nog denken, dat Mofes alle Beelden heeft -tvillenverbi
den ? De Jooden , van welker domheid en byge,10of men zo
veel fpreekt, hebben zyne meening nook zoo npg*vat .' Salo.
Inon althans Diet ; want in zyneu Tempel vindt nen, huiten
de Cherubynen in bet Heilige der Heiligen , overal sari de
wanden figuuren van Coloquinten , Bloemen : Pa]mboomen ,
Cherubynen enz. en zyne zoogenaamde kcperc Zee rncr
twaalf kopere Osfen, ook hadt de Tempel va-t Ezechiei Ch erubynen, met menfchenhoofden en leeuwentoppen . Naa cl,,
Babylonifche gevangenisfe )vas 'er niemand, die aan zulk een
verbod dacht. Van den Gouden Kandelaar van den Tweeden,
Tempel, dien Yespcfianus in zegepraal mede gevoerd heeft ,
is de afbeelding op .ynen Triumph •b oog rich in weezen, en,
dezelve heeft aan zynen voet Sphinxen (*) : ook hadt de
Twee(*) Menzie de Afbeelding daarvan by REY AND, de fpoliis Templi
JEerofotymitani, in arcs Titiano confpicuis,
e '

op
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Tweede Tempel aan bet bovenwerk goudene Wynflokk .~
met nederhangende druiven ('p), en boven de poorten vsdt
men insgelyks eenen gouden Wyuflok met zyne druiven 4fe ;ebeeldt (t) . Zelfs de Joodfche affchriften van den B,ybel zyn
vervuld met afbeeldingen van dieren , planted, boomen ,
fphinxen en andere figuuren, waar uft alleenlyk een,,TYCusEN
bekwaam is om to befluiten, dat deeze affchriften van Monniken, niet van Jooden,gemaakt zyn (.~) : Maar: h q is ook de
eerfle op den Aardbodem die'er dus over gedacht heeft, want
v66r hem wist niemand, dat de Monniken van de middclbaare
tyden, zoo bedreeven in bet Hebreeuwsch waxen, en de Joo .
den rkennen deeze dus met Leelden befmee~rde affchriften,
van den ,Uebreeuwichen Bybel, 'voorr Joodfchen arbeid .
Ik
p iet, dat iemand zich ooic wederom aan deeze
oolin
d„
4dig maaken, of, Mc4es zulk eene ongerym~le
Wet, c4 tratawlyks. van,deu gt> of n Barbaar konde voort .
k-ouren, opdringen, die, bet Been ik bier gezegd hebbe, met
,tenige opmerkinge verwaardigt . Maar ik wit gaerne lets an .
ders bekenntln, bet Been anderen niet hebben aangemerkt, dat
Mofes eene zekere foort van Afbeeldingen, to weeten, Stee.
nen met Hieroglypbifcbe Figunren befcbreeven, door hem Eben
Ma,-kit (§) genaamt, verbooden heeft. Dit verbod vindt men
Levit . XXVI . I . Het is eens eerlyken Wetgeevers, die allerlei Nester -bedrgg haat, en voor altoos zoekt to verbannen,
waapdig.
„ I~.t,yptifche Priesters bedienden zich , om alle hunne
fchat
van Geleerdheid, en alle hunne ontdekkingen in de
Nafu.urkunde te`bewaare .i, niet door eene gewoone fchryf.
yyze, maar door Hieroglypben . Hier mede befcbreeven zy
bun(*) JossPHvs, de Bello ;7udaico Lib . V . Cap . ,, g . 4 ,
(t)
- Amiq . Lib . X V . Cap . -L' . § . 3 .
(I) Min zie het vyfde Deel van myne Ooster/cbc Bibliotbeek
dat is, van woord tot woord vertaalt Lapis ,
§) 1'h9VO
fgur.e . uoorgaans heeft men niet verftaan, was dit fe zaggen vy, en
vry willekeurig, gelyk men gewoon is, daar over, zo' der her gebruik
der Taale raad to pleegen, allerleie gisfingen voorgeltelt, Ezech . VIII .
8-- I i wordt een onderaardsch gewelf befchreeven , aan welks wan .
den figauren van Viervoetige en kruipende Dieren waren ; juist al i
de onderaardfche gewelven van JEgypten ; vol bceldfpraakige figip .
: en dit words VS, 1z. CIIEDER MASKIT, Conclave fgiurgrur gerep
naamd, Eben Maskit zal dan waarfchynlyk niets andere zyn, dau sqt}
ten met Hieroglypbsn.
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1, t~ sine Piramiden, wanden, ook wel de waltden van onder .
a fche gangen en gewelven (Syringes) (*), waar van PAUL
Lucas 'er 66n gezien en befchreeven heeft, en vierkante gedie 't nicest met onze Graffleenen over .
denkf}eenen
eenkomen . . Dceze gedenkfl:ukken, en , mag ik ze-zoo noemen,
Archieven van hunne .~Geleerdhcid en ontdekkingen , die de
Gelcarden zeer wel kenden, en van welke tie tweede Glasfe
tier Priesteretl (t) den fleutel moest bewaaren, dat is, zich op
de kennis der Beeldfpraake toeleggen , vergoode men in de
oogen van het Volk, het welk daar van to &h enmaale onkundig was . De c'Lgyptifche Godt der Geleerdheid ;' dien andere
Volken f$errnes,iof Mercurius noehen, als zy van dinge,I van
JEgvpten fpreehen , heette by de E£gyptenaaren Totb ; ett
TABL' SitI heeft bew~ezen, dat deeze Godt r1'botb,',ddeze UII.
vipder van alle Weetenf apper - Iiet anders-' i`s , -•d W fi•e eneri
met Beeldlpraakige Fig ree.attld? in 't £gyptigdh Thotb ge.
naamd worden (§) .
Zulke fteenen met beeldfpraakige letteren heeft Mofes
verboo den . Al had dit verbod in 't geheel geene betrekking
tot het grootc Hoofdoogmerk van zyne Wetten, zoude bet
evenwel eenen oprechten en vrydenkenden Liefhebber van
ZVeetenfchappen moeten behaagen . Waarom zou men van de
Weetenfchappen cen geheim maaken? Waarom Sterrekunde,
proefondervindelyke Natuurkunde, of gel\ i ; de Ouden fpraken
Magie, de Gefchiedenisfen, enz. onder lguuren uerbergen?
Waarom dezelve niet liever, tot onderrichtiug van h - nfche
enn,
Vo,,lk, met letteren, die een iccier kan leezr,n 5 gefch
of zo men voor de nakomelinglchap wil zorge,i , in de muure
nst alleen, e1
gegraveert of in ffeenen gehouwen ? Laage afgtt
nydigheid der geleerden konde deeze dingen dus,z?,Is geheimei
inisfen , voor het Volk verbergen . Doch deeze zal' de eenig l
cLorzaak van zulk een moeilyk Konstfluk niet gewe.est zyn ;
d1ir kwam Priester- list by, en zoo als ik reeds gezeg- d hebbe,
de'Priesteren alleen verilonden de Beeldfpraak . en wacf aten zicl
,wel van dezelve aan' ongewyden to leeren . Indien een
ter ?Oo vecl wilt, hot geen anderen niet konden weeten, inzonderheid v*fcheidene Nat uurgehehnen ; dan was bet hem
gemaklyk, het Volk in onderwerpinge to houden, en let zelve,
nu eens door het voorzeggen vau ongewoone, hoewel natuurly .
~ ) AMSMIANUS MARCELLINUS, Lib . XYll. Cop . T 5 .
(t) 'IEgo .p zrus , Kenners der Ilcdr b e Sc: , ij , dat

raglypben .
(,3) Pantheon 1£gy1Oti Lib . V. r ;.

is dot lic .
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lyke ; verfchynzelen, dan eens door het doers van zoogenaVtOe Wonderwerken ; fchoon het natuurlyke clingen waren s to
misleiden . Men vet heelde zich eens, wanneer, onze 1?roeveft
in de EleEtriciteit, en derzelver overeenkomst met die van den
donder,een geheim van een geleerd Priesterfchap,en in geene
boeken to vinden was, wat zy 'er al mede zoude kunnen uitvoeren ? Wonderwerken naar het oordeel der - ,orikundigen
doen , en de ongeloovigen , z Ifs Koningen , door de Godtheid
met haaren blikiem laaten treffen . Deeze overweeging alleen
;nude genoeg zyn , om zulke eerie gevaarlyke bewaarplaatze
der Weetenfchappen, by elken oprechren Menfchenvrietd ,
geha to maaken . Motes was in de Weetenfchappen der AEgypte aarrn opgeleid, en zoo veel to meer *t het tot Eere
van zyne-3 detWo, dat zy in dit fluk vlak tegen de Staatkunde
van, ` " '
'P
nt zyn, en bet g oottle JKonstfluk van dat
Land v,m t nntlien Mc
f en verftandig en weldaaaig°gedrieger geweest wa ,
,s, indien by zich uit liefde
voor zyne .-onderdrukte Geloofsgenooten, voor eenen Afgezant van Godt had uitgegeeven, zonder liet waarlyk to zyn,
en indien zyne Wonderwerken niets anders dan menschlyke
Konstilukken geweeEt ivvaren , voorzeker , men zoude niet
kunnen begrypen , wat hem bewoogen had om een middel, het
welk voor de list der Weetenfchappcn zoo verflandig was
uitgedacht , ter gelleimhoudinge der Priesteren, of to fchaffen ;
de Man, die van dit middel afftondt, en evenwel zynen ftaat
op de
der Godtheit grondvestte, kan geen bedrieger,
Abet buiten twyfel een cerlyk Mar, geweest zyn .
maar Abet
,, Daarenboven kan men noch aan dit Voorbeeld van ,Egypten zien , hoe flegt dit middel van geheimhoudinge de
fchatten der Geleerdheid op de Nakomelingen overbrenge .
Tot op deezen dag, hebben wy eerie ontelbaare menigte van
zulke beeldfpraakige figuuren der £gyptenaaren , ten deele in
fleenen , warden en piramiden , ten deele ook in Plait gebracht, die voor bet oog der geheele geleerde waereld zyn .
bloot gelegt : maar tot noch toe heeft geen fterveling daar uit
eenen verllandigen zin, die maar gene reget lung is, voor den
dag kunnen brengen, niettegenftaande ons door $o,(AP0LLo,
verfcheide byzonderheden, de betekenis van deeze of geene
Ilieroglypbe betreffende, bekend zyn ; naa dat wy den fleutel
eens verlooren hebben, fchynt het onmooglyk dien weder to
vinden ; zoo geheel en al verlooren, zoude de oude YEgyptifche Geleerdheid, die misfchien verfcheidene zaaken, die voor
ons van gewicht zyn, zq1 behelst hebben, voor ons niet zyn,
indien deeze gedenkilukken met letteren befchreeven waren .
G- 4
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beze laaten zich ontcyferen ; en bet was een zonderling ver1
clfynzel,dat,zoo ras men van de Opfchriften van Palmyre,,
amn welke , te vooren eenige Geleerden zich ongelukkiglyk ge=
Waagt Madden, juiste tekenipgen in de Ruins of Palmyre get
geeven had, twee Geleerde mannen teffens,(swINTONnaamlyk, en de Abt BARTHELEMY), zonder van elkander iets to
weeten, dezelve ontcyffert hebben . Maar de Beeldfpraakige
figuyren van £gypten, fchoon wy 'er, niet honderd , maar
duizendmaalen meer van over hebben, dan 'er gedenkflukken
van Palmyre zyn , zullen, vreeze ik, tat den Jongfen dag
toe, wel onverflaanbaar blyven .
,, Vervloekt, y de list dar Priesteren, die nit afgunst tegen
hunne medem
hcn der Nakomelingfchap zoo veel otltrokken ! en men pryze den eerlAyken . Man , die deem- list wel
kende ; maar dezelve on4r zyn olk, bet welk~hty uit ;lEgyp=
ten gevoert had , niet ld
,
„ Dan bier kwam Dog
t men met de Hieroglyple
fche fleenen Afgodery bedreef. It. . Egypten Vwerden zy, als
de Thotb, of Godt der Weetenfchappen aangezien ; en nosh
ten tyde vanEzechiel vinden wy,dat delsraeliteh deeze foort
van Afgodery gewoon waren na to bolgen , gelyk dit Kap.
VIII. 8 -- i I . befchreeven wordt . Nu was bet dan , om de
grondregel van bet Mofaisch Regt, alle Afgodery voor to komen , volflrekt noodzaaklyk , Steenen met Hieroglyphen tcu
eenenmaale to verbieden .
,, Steenen met Afbeeldingen, die bet Volk niet'vollondt ,
zouden evenwel op eenen tyd, waar in men zoo zeer!ot Af,
goderye overhelde, eene verzoeking tot die misdaad geweest
zyn ; at ware bet ook , dat de /Egyptenaaren dezelve niet $
gelyk nochtans werklyk gefchiedt is, vergoodt hadden" .
de Spoliis Templi Hierofolymitani in flrcu Titiana
Liber fingularis. Editio nova. Prolufionem praemr/it, notesque adjecit E . A . SCHULZE, S. S. "1 'b. Dr . in Acacl. Via .
drina, 7"'raj. apud J. v. Schoonhoven & Socios 1775- 4bsq,
.prcef. & lnd. s02pp . i n ot'avo .

I . RELANDI

r'J'Y, die de overblyffels der Oudheid in 't flaetlyk Rome

bezichtigen, kunnen niet wel nalaten, in de wyk Rione
'
E e 1Ylonti acht to geven op den Triumfboog van Titus ; aldaer

opgericht , by gelegenheid van 's Keizers zegenprael over de
Jopden, met bet innemen van Jerufalem ; in welks binnenfle
twee zeer wel uitgcvoerde Basrelieven gevonden worden . Dejelven"zyn to merkwaerdiger, om dat'ze niet alleen vertoouen
des
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des Keizers zegenprael, maer to gelyk ene afbeielding geA
van een gedeelte van den buit, welken de l3ometnen met zitl
gevoerd hebben, nit den joodfchen Tempel to jernfalem . I
een dezer Basrelieven iiaemlyk befpeurt men duidelyk ene a
beelding van den gouden Kandelaer, de Tafel der 'foonbrooden,twee Wierookvaten en twee Bazuinen,in den plechtigen
Godsdienst der Jooden gebruiklyk (*) ; des dit Stuk niet cngefchikt geoordeeld worde , ter verfpreidinge van enig,licht
pver,dii byzonderheden van den ,Joodfchen Tempel . Zulks
heeft den beroemden Hoogleeraer ,Reland al in 't begin dezer
Eeuwe opgewekt, Qm 'er ten dien eiude gebruik van to maken: Op dat by hier in , to beter mogte ilagen,, ntzag by geen
moei* nosh kosten -ter verkryginge van gPtlwkeurige af •
beeldipg6s'- ; a idezen,, erlaned 'hebbende verledigde by zich
t~gx~top4 &1% den Liefhobberen der Joodfche Oudheden
verflag, van~'tc geen . IngevolgekiAvsn maekte by, in den
*4 171d, dhem medegedeelde afbeeldingen, met ene oudbeidkundige verkiaring dier Stukken, door den druk gemeen ;
iI.et bet 14 , 't iicht geven van een Gefchrift, onder den Tytel,
de Spoliis 7'empli Hierofolymitani enz. Het zelve ftrekt ter
duidelyker ontvouwingd van de gedaente en 't gebruik dier
ppgemelde Stukken ; behelst wyders verfcheiden oordeelkun .
dige aenmerkingen over deze en gene joodiche gebruiken, die
daer toe betreklyk zyn , of 'er enige gelykvormigheid mede
hebben ; en geeft oris ten blot een beknopt bericht van 't geen
men we~;ens bet vertrooien van dien bust, weiks overblyffels
thanstergens gevonden worden, gemeld vind .
Oudheidkundige Oefenacrs hebben dit Werkje van dien
Hopgleeraer , nevens 's Mans andere Schriften , altoos hoop
gefchgt ; en deze algemene achting heeft aenleiding gegeven,
om bet zelve , daer 't zeldzaem voorkwam , anderwerf ter
llrukperfe to brengen ; en men heeft het geluk gehad van bet
zelve to voorfchyn to doen komen, met nadere ophelderingeti
van des Autheurs eigen hand . De Eerwjerde Barkey , derv
pudheidkundigen Scbulz~ aengemoedigd hebbende, om deszelfs
oogmerk ener nieuwe uitgave van dit Gefchrift to valtrekken,
is door den Wel Ed . Heer ale Rttever in ftaet gefl :eld, om deze
Uitgave, op de geiegde wyze vermeerderd, aen den dag to
brengen . Zyn Wel Ed . naamlyk heeft den Eerwaarden Barkey
vryheid gegeven , ter uitfchryvinge van 't geen zyn Wel
Ed .
(*) Naer 't oordeel van den Uitgever Scbuize, ontdekt men 'er
ook in ene afbeelding van bet Wetboek, on van de gouden Voorboofdplaet des H©ogenpriesters.
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L-7 . Grootvader, de Hoogleeraer Relirnd, in deszelfs Exetm.
.plaer had afngetekend ; en de~e heeft zyn affchrift den
itgever • guthftig medeg-deeld , am 'er zo veel gebruiks
i n to maken , als by nuttig achtte. De Uirgever heeft
daerop "'deze en gene aenmerkmgen des,, Autheurs in den
TA: ; t gevltichren ;vortshefby'nogcie bdn
kingen, by-manier van aentekemngen, onder aen gevoegd,
en t .vens voor aen het Gefchrift gepiaetst ene Prolufio of Proe.
ve over de' tni flhgen der gooden, in 't befhryz,en van den
t eederi Tempel. - Met de afgifte dezer Proeve, brengt de
Eerwaerde Scbulze den Lezer onder 't oog, hoe noodzaeklyk
bet zy, omzi%tig to wezen in 't gebr iikeu van de fc1riTtea
der Juoodfche abbynen , ter ophelderinge van de Joadfche
Oudheden ; alzn bet gausch niet, veilig is, zieh op -hun geleide
t , verlaten . Hy vine d e herinnering re npQ&ger, daer vele
Oudheidkundigen bier dboraynisgetast hebjen ; en de oplettende Relacd zelf, fchoon by zulks in 't •opfl:ellen van dit Ga..
fchrift, nieer dan eens ontdekte, niet altoos Qp zyne 1,oede
geweest zy, tegen hunne misleidingen . DithefdnUgr
ver bewoogen , vooraf enige flaeltj,s van de misfldgen der Jooden , in 't befchryven van den tweeden Tempel, aen to too ,
nen ; en in zvne aentekeningen , ter ophelderinge van •d es
Hoogleeraers Gefchrift, zich ook bier en daer van dit denk .
beeld to bedienen .
Het een en 't ander maekt deze vernucuwde uitgave to opmerkelyker, voor hun die zich op de
Joudfche Oudheden toeleggen ; en de herinnering van den Uitgever, tegen de misvattingen der Rabbynen, is tegely"k zeer
wet gefchikt , om de Schriftverklaerders wat meerder voor .
zichtigheid in to boezemen .
Had de bcroem e Hafeus, by voorheeld, meer acht geta, •
gen op bet bericht van den kundigen Yofepb:is, dan op het
beuzelacotige verhael van liatgeloovige Rahbynen, zo was by
nimmer overgeflagen tot zyne zeldzame verklaring van de Jleen .
rotfe die vo/gde i Cor . X• q . (*) Te weten ; 7'ofepbus lee:rt
ons,dat'er,tn't Heilige der H.ihgen van den tweeedeu Tem .
pel, vo firekt niets gevonden ,,•e rd (j -). Maer de Thalmudisten vertellen ons, dat'er een zwarte iteen lag ; zy voegen 'er
by, dat dezelve gehouwen was, uit de f1ee :~rutfe, welke den
Israe ;iten in de woestyn water verleende, mitsgaders dat men
dien Been zorgvuldig bewaerd, en in 't H .-tligdom weggeiei
- had ; waer van zy voorts, op ene b ;Ygelovige wyze, ene reeks
van wonderen melden . Zo 'er iety van die natuur plaets gehai
Hafeus in Disc de lapide fundament .
(t) j7ofepb . B . J. L . V. C, V. §. 5 .
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had had, zou ~°ofepbus 'er zelterlyk gewag van-ge
thans niet gezegd hebben , dat 'er volfirekt Wit
":;ondem
.xhtigg
werd. Intusfchen maekt Flafceus gebruik van die b
1.
vertelling, ter ophelderinge van des Apostels wo
Op ene dergely e wyze grond de anders o©
ypifche .bedenking, op de f ' .Ig E
r
Witflus (*), ene
Joodfche Leeraren, flat de Lampen op den you
Kand aer
de gekagt
alleen des nachts brandden ; we]ke,hy met to
'n had aen
zou hebben , indien by niet meer geloofs ge
misleidende Rabynen, dare aen een wel onde
tenden Yodig, getuigt
fepbys. Due toch, bier omtrent volkomen
arnpen bran.
-tritdrv lyk, dat 'er den ganfcben dag door dr
deride gebouden , en dat de overigen des avo s aengeftoken
werden (t) : oyereenkomtlig waer mede Hec' &us van een on.
uitgeblitsebrlt , .en DiodorusSiculus-va4eenonterflykenKandelaer,, die altons , in-.den Yoodfcb(. ;oTenapel brand, gewag man (4)
Zodanige en meet voorbeelden van die na .
tuur itrekken -niet , om het beoefenen der Thalmudisten to

wrak' n, iiaar, om to toonen hoe noodig her zy, in derzelver
gebruik omzichtig to werk to gaen, waer toe zy in dezen by.
gebragt worden .
(*) Wtfaus in Miscell, Sacr. L. II Disf. I. § . 44(f) 3?ofepb . A . J. L. III . C . VIII . § . 3 .
(.i) HLCATI US citante EUSEBio de prep . L LX. et Diorl Sic.
in Bibl. Hist, L. XXXIV.

De nieuwfle Kerklyke Gefcbiedenis, onderbet opzicbt van CH.
w . F. wALCH, Dr. in de Goddel. en eerfe Hoogl . op de
booge School to Gottingen . Uit bet Hoogduitsclr vertaald
door r . C . CORDES, Leeraer by rleEtiang . Lutb. Ge ;neerzte
to Zwoll. EerJle Sulk. Fe Arnbem by J . H . Mocleman x715 •
In groot octavo =74 bladz .

Et voorgevallene in de laatfle j'aren, ten aanzien van
H het Pauslyke Gezag in 't algemeen, en de vernietiging
van de Orde der Jefuiren in 't byznnder, maekt her tegen .
woordige Tydperk, in de laatere Kerkhistorie, zo aanmer .
kelyk, dat her natuurlyk de aandagt der oplettenden tot zig
trekke. Uit dien hoofde kan bet denzulken niet'anders dan
aangenaam zyn , dat hun een oordeelkundig verflag van deed
ze gewigtige gebeurtenis, in dit Gefchrift, onder den tytel
van De nie :twJle Kerklyke Gefcbiedenis, aangebooden wordt ;
daar
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ew;~gefchikt is, ow sin den trapswyzen voortgan„
yeranderingen, welken hier door in de Roomfche
Jer g
rzelver beiherende Heerfchappy, ontllaan zyn,
~erk~
aame wyze to ontvouwen . --- In 't eerfle ge,
fp eet a
bans in onze taale het lieht ;iet, ontmoet men
deelte,behoorende Stukken . Het eerle gaat over de
v*daar
n Paus Clemens den XIV ; en 't laatfle ontvouwt
Vellttiezin
d der zaaken, met den aanvang der Regeerinonstien to
fd der Roomfche Kerke .
ge van dat
tukken behelzen het voorgevallen to Rome,
Deeze t
1 Clemens den X1II, overleeden den 2deFj-e .
na den doa
of op de uitlchryving van het buitenge 'oone
bruary 1769
ren in de maand van September desielfden
Jubilee , to
jaars. Hier in ntvouwt ons de Autheur de kuiperyen in 't
Jefuitifche en Antijemuiuftite Kardinaalen
Conclave ;, terwyl
elkander dwarsboom n , Rp nu dit dan, at voorval de kans
liachlyker fcheen to t aaken ; tot dat etitdelyk de Pauslylte
verkiezing ten deel viel , aan den KardinaalPriesterGangrinelll,
welke den naam van Clemens den XIV aannam . En verder
berigt ons de Schryver 1oe de verkooren Paus zig, in 't midden der wederzydfche al rzoekingen ; en~onder de poogingen
der Hoven, met de uiteffle omzigtigheid gedroeg ; des geese
der partyen, in de eerily omflandigheden, zigzelvet-met een
gewenschten uitflag dorfle vleien . Onder het verhaalen van
dit gebeurde to Rome, meldt men ons to gelyl : de gewigtigfte gebeurtenisfen aan de Hoven der Katholyke Vmflen, in
then tyd, zo ver zy betrekking hadden tot de taadflagen van
den Paus in die netelige omflandigheden ; daar veelen 'er op
tit waren, om de Orde der Jezuiren op 't naauwfle to beperr
ken, en zommigen niet minder dan de geheele vernieti;ing der
Orde bedoelden .
Tusfchen de opgemelde twee Stukken , die een naauwkeurig gefchiedkundig verhal voordraagen , heeft men gevoegd
twee andere Srukken , welken insgelyks opmerking verdienen .
In het eene, zynde het tweede deezer Verzamelinge , maakt
de 4utheu ; cen aanvang van de Gefchiedenis der nieuwfle
gefchillen met het Roomfche Hof, in een oordeelkundig verband, op to geeven . Zyn oognierk is de opkomst en den
voortgang deezer gefchillen to melden, om aan to toonen ,
Jioe 't bygekomen zy, dat zommige Mogenheden, hoewel uit
verfchillende grQndbeginzel,en verlcheidenlyk handelende, zig
met elkanderen vereenigd, en to Rome, ter bereiking van eeiA
gemeenfchaplyk oogmerk, gewerkt hebben . Ten dieu einde
begint by met het Franfche Ryk ; klimt, ter duidclyker ontPar de
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vouwing bier van , op tot de dagen van den Kardinaal Fiez
en ontvouwt vervolgens van (tap tot flap bet voorgevallen
met de Appellanten, met de daar nit volgende o lusten tu,,s~
•'
fchen den Koning en her Parlement, en 't verger gebeur 4
in Frankryk, by die gelegenheid, tot in 't jaar 1x 6 .
or
this ver bepaalde ig de Autheur tot Frankryk ; dan by
t
dit onderwerp to agtervolgen, met eene befchoi wing v
aanmerkelyke voorval in Portugal ; daar de Ko - ing zel
rl
gevaar van zyn leeven 1wam , en in een groot v fchil m
et
na byna alle
Roomfche flof geraakte , waar im met fang d
K4o1yke Mogenheden ingewikkeld werden .
Wy' kun•
s, zonder to breed nit to weiden, niet el inlaaten in
nen
eeniQ erflag deezer Cefchiedenisfen ; dan zie h eerie aanmerking van onzgn Schryver over de verfchillen e foorten , van
3anfenismlus - Frankryk 141e in dit geval wel in agt geno •
ment~ag worden;
„ Zo q el', zegi by, als meal ° uit de nieuwfle fchriften,
en tilt den omga~ag met beide Partyen opmaaken kan, zyn 'er
tP Parys drie "foorten van Janfenismus : De eerfte, en gelyk
de Franfchen zeggen, bitterile Janfenismus word den geenen
toegefchreeven, die de leer van Yanfenius en van Quesnel,
in alle. haare ftellingen y met de grootfte hardnekkigheid ftaan .
de houjen, en gelooven 3 dat zy op eerie onrechtvaardige
wyze en door den Geest der Cabale zyn veroordeeld ge
worden . De tweede foort behelst die geenen, die no- eene
zekere agting voor den Roomfchen Stoel hebben, maar om
dat zy gelooven, dat by de veroordeeling der ftellingen van
,7anfenius en van Quesnel de van de kerkiyke wetten voor>
gefchreeven order niet is ingevolgd , zo ontkennen zy wel
niet de mogelykheid , dat in dezelven een zin zyn kan,
die de veroordeeling verdiende ; zy gelooven echter gerech .
tigd to zyn, hun oordeel op to fchorten, en, onder de befcherming van zich op een hooger recht to beroepen, eene
naauwkeuriger verklaring to verwachten . Tot de derde foort
behooren die geenen, die in 't geheel Been deel neemen aan
de zaak van den Janfenismus , die zich noch in de hoofd .
zaak inlaaten, noch de daarby waargenomen order aantasten,
en zich net verledigen, om de veroordeelde leer van de ge .
nade, van 'smenfchen vryen wil, en van de voorbefchikkmg
to onderzoeken. Maar wanneer zy de grenien tusfchen de
magt van den Koning en van deGeestelykheid zullen bepalen,
dan zyn ze met de uiterfle hardnekkigheid een gevoelen toegedaan, 't welk men in Romen als een ongezond gevoelen aanmerkt. Zy bedekken zich tot dat einde onder den eerwaar .
di-
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u mantel
ml de Gallicaahfche Kerklyke \`ryheid, en
verklaren dezelve ten voordeele van de waereldlyke magr . En
ermits dit gevoele'n, in Franktyk altoos door zodanige God .
leerden beweerd en verdeedigd wierd, die men in Romeu
oar verwai'de en onrustige hoofden hield, en wier leeril •e lli ' daar verdacht waren, gelyk, by voorbeeld, 7anfeniur
+sesnel, zo telt men deeze mede onder de Janfenisten . -e
Parlam' t is of in 't geheel Been , of 'er zyn toch zeer
w gen v de eerfte foort . Zommige leden van het zelve
•van de. tweede roort toegedaan . De ziel
zyn her g
van di~ verga ng en haar geheel oogmerk bren t het met
zich, dat zy na alle van de der-de foort zyn . Het gelfele
yolk to Parys ti Janfenistisch genoemd warden i doer zyti
de - meestenifec over t algemeen Janfentsten, zonder het
weezen van de zaak to onderztken . Zy %veewn Wet war de
Janfenismus van de eerfte n tweede foot-t is ; fchoon zy 'er
eduttrig„wel van -hooren f'greeked . Zyiezigen i& e uitdruk,
fihgen Canfitutionaires,-Appellanten, Bulle Unigeriitus,veo•
oorddelrle /il1ingern, en wat dills meer is, maar zy leeren~ ze
lleehta van anderen, en bedienen zich van Azelvei , zonder
d$t zy ze overdenken ; zy weeten derhalvp ook •laiet, w-,isin
liet weezen -van die,leer beftaat. Zy hebben echter eenige
k~ltrtis, wat de janfenismus van de derde foort is . Want zy
,:,, , ,en hooren alle dagen de inbreuken van bet Parlament in
geestelyke reehten , en zyn geneegen dezelven goed to
keuren . Want zy erkennen bet Parlament als de befchermers
van hunne - rechten, als bevorderaars der opentlyke rust, en
als hunne verdedigers tegen den geest der onderdrukking . "
By dit Stuk komt nog een ander, bet derde deezer Ver .
zumelinge , behelzende de Gefchiedenis van het Boek , T
Stcsta Ecclefix et legititna Potestate Romani Pantificis, uitgegeeven onder den naam van JT&TINUS FEa ONI US, en van
de daar uit• ontftaane beweegingen. Dit Gefchrift, dat ten
}usofdonderwerp heeft de uitgeftrektheid van 't Pauslyk Gezag, ftrekt grootlyks om to toonen , hoe dat Gezag van tyd
tot tyd bovenmaatig hoog geklommen is ; om deonwettigheid
Bier uitbreidinge van Gezag to doen zien ; en een ieder order
't oog to brengen binnen welke paalen het zelve wettig to beperken zy ; als mede de middels aan de hand to geeven, welken kunnen dienen, om bet ter Kerke ingedrongen Gezag to
luiten, en het zelve behoorelyk to bepaalen. Met bet aanwanglyk uitgeeven van dit Werk, in den jaare 1763 , ontitonden'er geene geringe beweegingen in de RoomfcheKerk ;
te meer daar het Roomfche Hof zig de zaak ten ernliigfte
sanVv
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aantrok ; bet $oek Iveroordeelde, en alles aantvendd
men dien(tig oordeelde to zyn, om deszelfs invloed •
gaan . Dit had ten gevolge davzy, die 't Oppergeit
Roomfche Hof heguAigden, hunne poogingen in 'r
itelden, om dit Schrift to onderdrukken ; terwyl anderen
dat G~wg wildeti bIperken, diets vaarznimdeii 01h de
vertier to bevorderen . Van daar had men eerlang Tegen°
ten en Vertweerfchriften , als mede Vertalingen en verni
Uitgaven van dit Werk , niet tegenf'aande bet Rootl}t' f
de verfpreiding dier gevoelens van Febronius kragtig o
to
ftuiten . 4 . En• men zag , wel dra , Flat de Schryver , di
zyn
WTrk al vast uitbreidde, en zyne Stellingen trap8wyz Vettterktt, een grooten invloed had, by veele •Ljien der K °glee ,
en aan verfcheidefl,Novbn .- Tevooczaake van dit dllesf'heeft

Opikeher

er Nieu fe'erklyke Ge/cliiedenilifn , bet

tier moeitt wairdig geiSordeeld, een tireedvo'erig vesflag to
geeven vaA dit Gefehrift, en 't-v&gevallene by die gelegen.
eid ; •' t welk,•o ns toont ; - dat de zogenoemde Febroni'res, ter" by de Leer der Room1che'Kerite, zo als by dezelve verk1aarde, beftend1g aankleefde, niet weinig toege~ragheef
ter m vezwskkinge van 'r Pauslyke Gezag . -Mgn vindt in
dit ~iik, buiten het berigt dat die Schryver zeif van de lotgevgllen,van zyn Werk •gegeeven heeft~- eene melding van de
'rerfchilFende uitga'veri van dat Gefchrift ; eene,ontvouwing
van deszelfs inhoud',' en eenige aanmerkingen wegens de
geleerde tegenpartyders van dien Schryver . Het verflag
bier van is doorvlbgten met gelchiedkundige err leerftellige aanmerkingen , over de verfchillende nkwyze deer
Roomsch Katholyken zelven, nopens het P uslyke Gezag.
Uit dien hoofde is ditStuk alleszins'merkwaa
; en verdienr,
ikr ophelderioge van de nieuwfte Gefchillen,
e overweegi
van alien , die dit •o nderwerp beoefenen . carne zou ,
wy ons inlaaten in eene ontvouwing der Stel ngen van de,O
zogenoeaiden Febroii.au ; doch on beftek aat ztiiks nietoe ; ep wy zullen ons derhalve voor tege oordig vergr .
noegeiI, met alleenlyk to mekien, bet Been onze Autheir
ons, met opzigt tot, de eerfte hoofdltelling n dien Sckryver, onder 't oog brengt ; waar uit men trrft id zel kunnen
afieiden, hoe 't niet vreernd zy , dat de Sc
•y ver een seer
grooten tegenftand ontmoet heeft , en dat z , die het Pauslyke Gezag ten fterkfte poogen to handhaavc r , bitter tegen
hem geyverd hebben .
„ Febiouius, zegt by, is het eens met de Leeden vanzy .
ne Kerk, datide Kerk cen van cxri,zsrus iticht Genoot
fchap
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s ; dat fiet recht heeft,, in zaaken die het Geloof be :
yechter to zyn, en wettest to geeven, en 't welk door
onderen uiterlyken byftand Van CHRISTUS dnfeilbaar
t aar daar in verfchilt fby van degeEnen tvelken by tegenekt, en die daarentegen hem ook tegenfpreeken, dat by
chent, dat CHRISTUS, deeze Kerk de gedaante van eene
arcliie gegeeven, en dat by aan Mnen perfoon het recht
ragen heeft y om met onfeilbaarheid to oordeelen en to be, J-Iy beweert, dat de gebeele Kerk dit recht heeft, die
We door ~*axe dienaars oefent,onder welke de Bisfchop
he
Van Rouen wd de voorhaamfte, maar nochtans zQnder te.gev xaak :ian de geheele Kerk onderwdrpen is ; en dat -hyedus
pok de,gt*e r er onfeilbaarjeid niet bezit, die bovendien in
iie o (ping zoi der nut zyn zoude. Bier uit blykt klaar, dad
,Febro
; de Opperheerfeha
n het recht* om waarheid
en-yonwiaarheid in het leerb
to bepaalen y" met eene ver.Iahchu .,gIvoor, anderen, ot?h't geed. ,voor`-vaarheid verklaard
word i door waar, en 't geen vpor rdwaling verklaard word';
voor dv aling aanteneemen ; - en het recht om wetten •bekend
to maken •, met eene fuortgelyke verplicllting voor anderen,4
dezelven itiptelyk intevolgen ; en zieh in geval vin weigexmg
aan de ftr"Fffen to onderwerpen ; dat by deeze Opperheer 'hap .
p y, en de daaraan verknochte onfeilbaarheid, die volgens zyne uitdruk4ing alleen de Italiaanen den Bisfchop vat? Romen
toeejigenen,, en die van zyne Roomsch .Katholyke tegenpartyders verdeedigd word,, den oorlog aandoet . Febronius bebeweert,, d
.-,t zyn' voorfiel in de Schriftuur en in de overleeweringet=, geg ondvcst zy ; en dat daarentegen de bewyzen ,
Jie de andere
arty nit de bekende Schryvers op to geeven
gewoon is, al een op zodanige uitleggingen berusten, die de
. tlegknndige overleevering , dat is , van de aanzienlyMIA
kleeraars
oorgefielde verklaringen van de eerfte rechtekstegenfp ecken."

Leerredeneu oz r

eerfen Brief aan TIMOTHEUS , door`
Z. Doktor en Profes/or in de Tbeohgy, en Pr dikant to Dordrecht . Eerf e Deel , Iboudende
dap . I. II e VII Te Dordrecht by P. van Braam.1775. Betalven de
orreden 327 b ladz. in groot oEtavo .

PAULUS
.PETRUS BR UwER, n .

Eze Lee edenen zyn gefchikt tot ene doorloopendd
Comme tarie over des Apostels Brief, welke de Hoog-i
leeraer goedge onden heeft, dus in den vorm van Predica .
tien voor to di gen ; waerop hy, gelyk men uit de Voorre .
dell
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den kan afnemen , byzonder gefteld fchynt to wez
gelyke fchikkingen hangen grootlyk§ of van den lime,
byzondere inzichten der Autheuren ; e i Voor zo verte de'f
der Lezeren zeer verfehillend is, kan men dezelV ti nie
flrekt wraken , fchoon men , voor zich 2elven , ene
inrichting ter ontvouwinge van de Bybelboeken beter
oordeelen . Wat bier van oo'k zy ; de Hoog 'eraal• heeft
keuze gevolgd ; en men moet erkennen, dat
denen veelal imdiervoege opgefl:eld heeft, da
deci
fmaek van eerie ICommentarie,data W die der
edik=
wyze v 8rkomen. Hy legt zich naeenlyk mee e, OF'ene
oordeeikundige ontvouwing van des Apostels voofttellingen ;
en weidt nir:t zeer,uit offer de 'meeare laetfen der Godge .
leerdhekj A deze oiitvoi2
hecht y, op leder afdee, pf aen ' nde vat* ied& eerreden , ene Toepasfing ;
dffde nit gev xltekkingen, md? opzicht tot de Leer of de
rachting; iltt en yerhandeldeu Text afgeleid . Men kan
di.s deze Lcerredeneii, buiten derzelver vorm, eenigerrnate
Potid"ei ifdot e0e ,oordeelkundige oritvouwing van des Apos ,
aerd met Leerfluklyke en Pra~icale aenrtrer-kintells l;rref,
gen ; -de§ dit - 'Werk, (choon in een anderen vorm, onder dit
`tort van Cotnmentarien behoore , welken de letterktindige
verklar1n,vergezeld doen gaen van zodanige bedenkingen, die
tevens ter leeringe in, en ter opwekkinge van betrachtinge
det God6dien .'aige waerheden dieneri. -- In 't een en 't antler
opzicht kan des Ijoogleeraers Werk voldo'ening geven . Het
verklarenzle gedeelte, fchoon de Authetir zich niet toelegge
op't geen mere geleerde navbrfchingen noenit, is gemeenlyk
seer wel mgericht , om des Apostels redeverband, en den bedcelden'zin, van aeszelfs voorftellingen, naer des Hoog}eeraers inzien, to ontvouwetl . De daer urt afgeleide gevolgen
zyn,op des Schryvers gron ;len, rechtmatig getrokken ;en zy,
die aen 's Mans leiding in 't gtmoedelyke gewooir zyn, zullen
'er met flichting gebrurk van kunnen ma ken . - Met de
afgifte van een volgend Stuk zullen we wel gelegenheid hebben, om op de ene of andere byzonderheid flit to ftaen ; waerm
oat we ons voor tegenwoordig zullen bepalen tot eene opgave
de'r Vootbereidfelen, welken ter ophelderinge van den Brief
in 't algemeen flrekken .
Wat in de eerfte plaets betreft de Perfonen, door Welken,
en aen wien de Brief gefchre4en is, dezen zyn, Paulus en
Timotbeus ; welke beiden door den Autheur beknopflyk be •
fchreven word en ; dock, om de kortheid to bevlytigen, zul?
len wy bier van, As zulk§ b'ekend genoeg achtende, niet verH
der
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P., IROUWER OVER I TIMOTHEUS .

agen ; en terftond overgaen tot her Been `de Eerwaer.
uwer meld, wegLns de verdpre byzonderheden , welken

aeumerking komen .
.er toe' behoort voor al de tyd wanneer, en de plaets van
deze Brief 'gefchrevert werd : en bier omtrent drukt zich
Schryver indezervoege nit.
Wyl Paulup deezen brief, volgends Kap . I : g . gefchreee f
e reis van Efeeze naar Macedonia, zoo hangt
dien tijd of van den tijd, wanneer Paulus
an' heeft. Maar die , reis van Paulus fchijnt
to zijn in d8 Apbstolifche l1,andelingen . Dit,niet,ae s
k2n men i n ertusfchen Wit den inhbud 'van d~ezen brief zelv''
a£neemen, dat de Efeezifche Gemeente nog vdrsch gefligt en
Timotheus nog jong ware, want alles was teEfeeze 1tij lange
niet geregeld, en Timothe*A*g veele 1eso, hoe zich in
zijn ambt to gedraagen (*).
„ Van wat jlaats deeze briei`'afgezon&en zij , Weete ik met
geene zekerheld to bepaalen, nader dan'dat bet, volgens hey
evengezegde, nit Macedonia mag geweest zijn•, zoo ~aulft
daar toen nog was , en niet bij voorkoometyc4p g e i llej
naar elders vertrokken was . Het onderfchrift .Aiii din' brig'
zegt ons wel, uit Laodicea, de Hoofdfiad van PP,rygia Pacatianis, maar dat onderfchrift is geen deel van den ff. brief,
en in laater tijd daar eerst bijgevoegd, alzoo de~'naati'P van
Pbrygis Pacatiana , dien men daar leest, niet~ voor den tijd
van Konftantijn den grooten bekend geweest is" (t).
Zie bier verder wat men, naer ties Autheurs gedachten,
kortlyk zeggen kan, van de aenleiding tot - en 't oogsnerk in
bet fchryven van dezen Brief.
,, Na dat de Efeezifche Gemeente korts gefligt was, reis
de Paulus naar Macedonia , laatende Timotheus to Efeeze
2gter. De Gemeente nam toe , en daar kwamen veele dingen voor, weiker beflelling en regeling aan een' jong' Op .
ziener als Timotheus was , veele bedenking baarde . Pau.
lus had bier kennis van, 't zij door eenen brief van 'limo .
theus aan hem , of door andere berigten (j.) .

Fa .
(*) „ Mosbeim Voorber. tot deezen brief bl . 62 enz . Y. D . NPi.
cbaelis bl . 442 en very . Vergel, ook Wagenaar Evang. Gefchiedenisfen B. III . § . 2. bl . 240."
(t) , . Hartman Iluisbybel over deezen brief bl . 123 . AddeWolf
,li Cur:'
(}),,, Hartman Huisb. als boven bl . i2s . Mosbeim als boven
bl . 71,, i6 ." De geachte Mobeim toont ter aengehaelder plaetfe,
hop
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Prof. ,fur . Ord . in Acad
. ~lag . e: Societ . Scient . Hart . MembriLec`liottum Ac,idetia :` , tI na
1t. Lima:, fumtibus Batieri & Soeiorum, opud *t, w
Fr . Korf 1 775. Absq . Pr ef. 31 a . pp. f. m .
t
xn!
P de twaelf eerfte Lesfen, over de voornaeml7e S tdWren
vg~s 't algemeen Kerklyk-Recbt der Protestantens, i den
eerf etc lindel van dit t weecIe Dal vervat , vol at in dezen
tweede1,Bundel een=aental vattzeventign Lesfen,4aer in de
I?oo4eeraer zyn aen eVapgen overweging van dit,Recht verder voortzet. Het,dgskvegens geleerde in de eerlle Lesfen
(trek ,,,gelyk we by c e'cate vel+ melding gezegd hebben (*),
P
tervoorbe6e*pd@
,
atttvo '
"~ en hter op volgt nu, in de
t egenwoordige Les~en ; de verftlaring van dat Recht zelve.
In 't vo rdragelrhiej van homt aenvanglyk in overweging,
oeda, ig eet>r denkbeeldd men van de Kerk en derzelver natuur
tbbe'te, *rmen ; en dit leid de Hoogleeraer ten aendrange
d"ell; ;&odsd• nftige Verdraegzaemheid . Hier aen hecht by ene
ntvp IL -van 't onderfcheid, dat men to maken heeft, tusfcheil end Kerk die gevestigd moet worden, en ene Kerk,die
gevesti-,d is, met ene nevensgaende verkiaring van de daerop
gegrpatde rechtet, en verplicluingen . Vervolgens flaet by bet
oog op de werichillende denkbeelden nopens de Kerklyke Regeriug ; en dit doet hem voorts wel byzonder acht geven,op
bet bekende verfchil tusfchen Gisbertus Voetius en Ludovicus
Milin&us ; by welke gelegenheid by een beknopt bericht meciedeeh, van een zeldzaem voorkomend Gefchrift van den
jaetstgenoemden , getyteld, Parcenefis ad xdiftcatores Iwberii
i`r I/nperio, dienende om de Rechten der Overigheid, in zaken van den Godsdienst, to verdeedigeu . WVyders doet by
ons opmerken de ongefchiktheid der verdeelinge in Cleros &
Lai.
FR. AD . V. D . rrARCK

t

hoe hoogwaerfchynlyk her zy, dat deze Brief behelst bet antwoord
van Paulus op een brief van Timotheus aen then Aposcel . En zulks
geefc hem ene gunllige oplosfing van 't fchynbare gebrek van orde
en t'zamenhang in dezen Brief ; her zelve ontlaet dan naemlyk hier
t1ic : „ dat de Apostel den draed volgde, welkeu Timotheus hem
in de hand gegeeven hadde, en her eene fluk van zyn berigt en
vraagen na her andere in die orde beantwoordde, als ze in zynea
brief op malkanderen volgden ."
(") Zie Hedend. Vad. Letter-0efen. I D. bl. 416H a

yls~
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L)teos, of X'erklyken erreken ; en bier uit neemt by aenlel.
ding, om zich byzonder Jt to laten, over de plechtige ordenip der Leearen met oplegging der handen, bet afvorderen
v . den ftaetlyken eed, en bet onderfcheidend gewaed der
, clyken. Nest bet bovengemelde onderfcheid , tusfchen
Nvken,enlehen'komt voorts in overweging de onderfchei.t
d p( usfchen Geestlyken en Waereldlyken, de benaming van
i* ers, aen de jeugd ter Godgeleerde W aerdigheid gefchikt, gegeven, de uitdrukking van den Geestlyken of Wae,
reldlyken firm to gebruiken, mitsgaders bet denkbeeld van de
e•eprefentere zde Kerk, Volgens bet welke de Kerklyken of f ee tLyken, in o#derfcheiding der Leken bf WI reldlyken, de Ker1G
zouden reprefenteren, of magt hebbea, om, als mtekten zy de
Kerk nit, in 't Godsdienftige beflisfend te' harfdelen . Tack-,
mael Du dit denkbeeld van deder Kerklyk* al ftand gegrepen heeft, in de dagen van Corij?antyn-„den Grooten , zo
vind de Hoogleeraer bet goed tot dieb tyd to r*g treden
vooral de ongegrondheid to toonen van des Keiz~e~rs voorgewende Bisfchoplyke Waerdigheid, en to doen zi , dat bet
Recht der Vorften, in zaken van den Godsdienz~hun toe,
kome als Vorften, en niet als Bisfchoppen :
De tot dus ver gemelde onderwerpen, die verfcheideif merk=
waerdige byzonderheden behelzen , afgehandeld zynde, komt
de Hoogleeraer nader ter zake, tot ene bepaelde ontvotivAng
van 't Samenftel der Kerklyke Regeringe ; eerst,'zo als 't ,
door andere Schryvcrs, voorgedragen is, en ten laetfte, zal
als bet zelve , zyns oordeels , naer waerheid voorgeftelE
behoort to worden . Hier beneveris brengt by ons nog under 't oog het gevaerlyke ener Kerklyke Regering, onafhanglyk van ht>t Gemenebest ; en de noodzaeklykheid,datdezelve, ten aenzien van bet uitwendige Recht, aen deBurgerlyke Regei ing onderworpen zy .
Men vind in de ontvouwing van dit alles verfcheiden oordeeikundige bedenkingen , over dit onderwerp , dat meermaels betwist geworden is , en veelal de Rechtsgeleerden
by zodanige Godsgeleerden , die oordeelden reden to hebb=n om de Rechten der Kerke tegen de Waereldlyke Regering to verdeedigen, min of meer in den hact gebragt beeft .
Zy .die lust hebben, om dit gefchil op nieuw na to gaen,
kunnen dit Gefcihrift met nuttigheid raedplegen ; to meerdaer
de Hooglceraer , onder 't ontvouwen zyner denkbeelden,
tevens genoegzaem al bet merkwaerdige, dat de voornaem .
fte Schryvers deswegens to berde gebragt bebben , by een
verzameld en naeuwkeurig ove_rwoogen heeft . Wel inzonderA„
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de rheid verleent bet laetfte gedeeltSene ootdeetktindige over,
weging van 't Samenftel der beroe_ .de Hoogleeraren Poet en
111osheim , met ene onderfcheiden opgave van des Hoo ;leeraers eigen Samenftel, vergezeld van aenmerkingen,`r-'ie
ter nadere ophelderinge f1rekken ; welk gedeelte, • in dit"jt i .
zicht, bovenal de oplettende nadenking der Leiers •afvor , , '
Gaerne hielden wy ons in een breeder verflag van 't zel°,~ . •
zip;, dan 't is ons met Wel mogelyk zulks zo byzonder .er tit.
Vouwe , dat wy 't voor den Lezer -voldoende achtcn, zonder verder nit to weiden, dan ons beltek ons toelaet : waerom
Ivy ,t~s met dit algemeen bericht moetende vergehloegen, den
het nagaen liter vah in 't Werk zelve aenbevelen, -Lezert
Naer luid van des Hoogkeraers Voorbericht, heeft men, eer1ang,tttr den derddn Bundel„ og to wachten, zyne aenmerkingen over dim Kerk1 ken-, de Staetkundige gefieldheid
van den Godsdiensf in de Nederlanden, , volgens de grondwetten van oip Gemenebest, als mede over de Poste to of 11ra .
bandelin en van 't Dor1rechtfcbe Synode, en meer andere genderheden ; des het vervolg van dit Gefchrift
wio'ge net mind de opmerkzaemheid der L°zers in ons Vaderland
Men kan niet wei verwachten dat fs
}za1 aelifpooten .
1Vlazis -`fchryfwaze de algenieene goedkcur ; ng onzer Godge.
leerden zal wegdrageu ; dan zy, diN alleer : (er waerheid hul .
de doen, zullen ongetwyfekl des Hnogleer:,.e s Schriften geen
onpartydij oog weigeren ; en dit do--nue zai men, fclronn men
~yn&amenilel ni. t gehgel move toe aatlen, zyne deukbeeldeu
met nuttigheid kunmen overwegen .

FRID . BERN. ALBINI, de Natura Hominis Libellus . Lugd,
Bat. spud P. Delfos, Jun 1775, in 3 vo . m . f
i 259 pag.

It voortrefFelyk Samenftel behelfende eene uitlegging der
Natuurlyke Werkingen en Veri'chynlels die in 't Men .
fhhelyk Lighaam voorvallen , zyn wy verfchnidigd aan deti
Hooggeleerden Heer FRID . Bx_R^ . ALEINUS, den waardigen
Opvolger van den grooten ALBIt'os . 't Zou een misrrr'uwen
in den goeden fmaak van onze Leezers dell
aanduiden, indien wy
poogingen aanwendeI he •. iets,'t geen
naam van ALBINUJ
draagt I met veel toeftel aan to pryzen .
~Vy kunnen
niet nalaaten bet als eeu blyk van de zedigheid van den
Hoogleeraar to melden, 't geen by in de Voorreden betuigt3
H 3
dat
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Sat het nat> entrvlt gees&nteuwe ;aaken zyn, die by vportbrengt ., D' Hoogleerl r wit bet.. ngemerkt hebben, als
een kott begrip van 't geen wylen zyn Broeder in de Ontleed- eti Heelkunde, en daarna in de Phyftwlogie op de Hooge Schon - te F.eiden geleerd heeft : hierby k' mt nog 't me(igedeelck van den Overleden in zyne byzendere gefprekk?tl met den Autheur, als ook 't geen in zyne Handfchriften
en uitgegeevene Werken gevonden wordt. -- Men vinLlt
hier de 'Natuur #n hare Werkingen eenvoudig en iuidelyk
afgebeeld ., Geene vpiudertjlingenworden .n hier gevonden .
'c Gezach van anderet wordt ;bier niet aan enoomen .'t Steupt
alles op eigan onder)'Wek. . <t Toant de, renspaalen, tot on .
zen tyd toe, van de by#olegife Weetenlciap fan, en onderfcheid duidelyk 't zekere van 't onzekere, 't bekende ;fan 't
tot nog toe onbekende . De 'fc kking of orde a4ftaneengefcha .
keld en vloeit zeer natuurlyk . De f yl is 3kort en krachtijg,
vervattende in weinig woorden veele :waken ; de *tdrukkin,
gen zyn juist, en nauwkeurig .

Supellex Anatomica

n^RN . SIEGFR . ALCINI. ]

ugd . B ;lt: 'kbttd

P. Delfas gun., in livo . M . f. 242 pag.

Die Befchryving van de uitmuntendfte Verzanteling der,
Pb fologife Prxparaten die 'er tot nog toe tli dlze iuvl
gevonden wordt, en welke die van de uoorgaande Eeuwen,
verre overtreft, is van zeer groote waarde voor de Onderzoe .
kers en Kenners der Ontle'ed- en Geneesktinde . Dezelve hebben
daarom groote ve}plichting aan den Hooggeleerden H'eer FRW .
BERN . ALBTNUS, die de moeite op zich genoomen heeft oni
deeze Befchryving nit de Handfchriften van wylen zyn Broedet in orde to fchikken en nit to geeven . 7_e zyn daardoor
in Nat gelleld out met nicer nut dien grooten Schat van Na .
tuurkundige Prcepal aten, wclk't Leidscli Hooge School 't geluk
heelt to bezitten, to onderzoeken en na to fpeuren ; dezelve
is ook zeer dienltig tot een handleiding in 't aauleggen en
rnaaken eener Vetzameling van Ontleedkundi ;e Prtepara-
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MACQUER BEOEPF'ENENDE SCHEIKUNDE.
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Grondbeginf is der beoe fjfenende S
':•ttnde door den Beer
MACQUER, Licit van' de Koning
7aatfcb . Hoogleeraar in
de Geneeskunde enz. op de Hooge School to Parys . Volgent
den laetften Druk uit bet Franscb vertaeld , door P. L.
Eerfte Deel . Te Dordrecbt by P. v . Braam en to Rotterd~
by A . Bothall
1775 . Bebalven bet Voorwerk en den Bla'et=
*zer 464 bladz . in groat oftavo .
P de voorheen geleide Grondbeginfelen der k,fpiegelen•
de (*), volgep in dit Stuk die der beoefenend& ScbeiX,unde, welken de Hoogleeraar Macquer met Diet iLinder oordeel en naauwkeurigheid ontvouwt ; ter duidelyker verklaaringe vaif de vo
aamfte' Scheikundige bewerkingen . Hy flelt
zig voor, de Tie Ryken der Natuure, in derzelver aanmerkelyke voortbrengzelen, to befchouwen, in zo verre zy onderwerpen der#fcheikundige jewerkingen zyn ; om die to ontle .
den, en to roonen,wat men daaromtrent in agt hebbe to neemen. De legens vaugt by aan met bet Mynfloflyke Ryk,
pin vervolgens bet oog to vestigen op bet Plantenryk, en ten
ka*tLte_het Dieqnryk na to gaan . In gevolge bier van behelst
dit'4rfle Duel gene ontvouwing van de bewerkingen, die op
de zoutagtige Mynitoffen gefchieden, als daar is op bet Vitrioolzuur,, bet Salpeterzuur, het Zeezuur en bet Goudlym .
a ulks leidt hem verder tot de bewerkingen,die op de Metaa.
len gefchieden, to weeten, bet Goud, bet Zilver, bet Koper, bet Yzer, hetifin en het Lood, waarby dan ook Dog
komt bet Metaalagtige Kwikzilver . Hier aan hegt by dan
eindelyk eene overweeging van de bewerkingen, die op de
halve Metaalen gefchieden, waar toe behooren , het Spies.
glas, bet Bismuth of Ystin , bet Zink of Piattter en bet Rattenkruid . Ten opzigtc van ieder deezer onderwerpen geeft
onze Scheikundige aan de hand, wat 'er vereischt wordt, orn
derzelver erts of mynttof to ontbinden ; wat 'er nopens de
ontleding der floffe zelve ftaat in agt to neemen ; en hoe men
to werk moet gaan, om Diet allcen de hoofdzelfilandigheden
en derzelver• eigenfchappen to leeren kennen , maar to gelyk
de verdere verfchynfels zo van ontbinding als vermenging e nz .
na to fpeuren . Ten then einde geeft by eerst de Bewerkingen
aan de hand, zo als die , naar de verfchillende oogmerken,
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( •} Zie Ifedend. Fad. Letter-Oef. Ii. D . W . 2g8
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vereisciht w4rden ; en daar op verklart by bet onderwerp
,zelge in nevensgaande aanmerkingen . Tot een voorbeeld zy
de eerfte Bewerking o,~t Salpeterzuur, dienende, oV bet
Salpeter ~ uit de Salp eter .
4erden en fteenen to trek ken.
„ Neem, zegt hy, zo veel als u behaegt van falpeterige
aerden of Weenen • mask dezelven tot een poeder ; en meng
In derde gec eehe aen asch van nieuw bout en levende
: onder . Doe dit mengfel in eene tobbe of een vat ; en
all
gist 'er omtrent tweemael van deszelfs gebeele gewigt aen beet
water op. Laet het alles vier en twintig uten flaen, en root
h et, nu era dan, met can ftoksken om . Zijg bet vervolgens
door, Ir-t zij in een graeuw papier of in een' wollen-zak, tot
dat bet vo ;tht klaer worde ; fret zal dan gene gele kleur hebben. Laet dit vocht in een' ketel kokei , en zoo lang uitdampen, tot dat gij befpeurt, dat een daer uit genontewdrupt
pel, op lets kouds gelegd, te • famen ftremt .kaet dan bet
vocht met verder uitwaesfemen , en, zet Pet op eerie koele ;
plaets. In den tijd van vier en twintJ urea znllew''er kristalx
len, van eene kantzuilige zeszijdige gedaante,in komen , wier
tegenoverltaende zijden gemeenlijk eveneeqs zijn-, en in fpitfehe punten Of naeldzuiltjes, mede van zes zijden, .uitkopen.
Deze kristallen zijn van eene roode kleur en finelten ovefgloei'i
jende kolen . --- Giet het water zachtjes van de krisr ll" 4;
en vermeng bet met tweemael van deszelfs zwaerte A .en beet
water : laet her, even als de eeritemael, uitdampe ~"en krisdate het
tallen fchieten ; en hervat denzelfden arbeidt , t
vocht geene kristallen meer oplevert ". - * Aan dit voorftel
ihegt de Hoogleeraar wyders zyne Aanmerkingen over bet
Salpeter, benevens deszelfs ontbinding en zuivering, waar
van wy bet hoofdzaaklyke Dog zullen mededeelen .
,, De aerden en fteenen, (dus vangt by aan,) die van de
fappen en ftoffen uitbet dieren- en plantenrijk, der verrottinge onderworpen, doortrokken zijn, en lang in de lucht , voor
fterken zonnefchijn en regen befchut, gelegen hebben, leveren bet grootfte gedeelte Salpeters nit . Doch alle de foorten
van aerden en fteenen zijn 'er Diet even dienftig toe . De keifteenen en het zandt, van eene kristallijne hoedanigheit, leveren 'er Diets van op. --- Sommige aerden en fteenen zija
zoo overvloedig in Salpeter, dat dit zout van zelven aenhunne oppervlakte uitwascht, onder de gedaente van een kristallijnen dons . Men kan dit Salpeter met bezems opzamelen .
Men noemt bet Boenderfalpeter . Men brengt diergelijke uit
de Indien . "
Wat verder den oorfprong en voortbrenging des Salpete;s
be-
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betreft, waarover de tcheikundigen, gelvk de • Hoogleeraar
meldt, niet eens gevoelend zyn, her omtrent vetklaart by
7,ig vpor de gedagten van hun, dip.
coven, „ dat bet Sal .
peterzuur niets anders is dan ow A j,emeen of vitrioolzuur,
vervalscht door een gedeel;,f uer`brandftoffe, met welke hef,
door middel van tie verrotting, op eene bijzonde Vijs vereenigd is." ti- dit gevoelen is, zegt by, door nieuwo v- ;,
beredenkavelde proeven onderfteund, in eene Verhandemig,
over de voortbrepging des Salpeters, die den prys behaald
beeft, vvelke de -Konrnglyke Maatfchappy der Weetenfchappen to Berlyn, op dF ontvouwing van dat Stuk , in 't jaar
i-Mo had voorgefteld .
IN ademaal de berelding in 't grout ten .naasten 'v:, eveneens
i5, als de opgegeeven bewerking, zo, bly_1t de Heer Nlacques
bier op Wet Ian ; m4r yestigt voorts onze aanda op bet
r in wile falpeteragtige aarden is ; en oral tot
7 ezo jt, .d
eene grQOte hoeveelheid in die, welke door pis en andere uit
igd zyn ; als daar is in4,onderheid
werpfelen van dieren h
het kalkpuin van oude rcbc`uwen der groote Steden . De Salpeterbereiders, higr "van gebruik maakende, ontdel ken dit ;
gannepx de uitwaasfeming • tot eene zekere hoogte gekomen
s' I eene groote menigte van kleene Zeezout kristallen, die
.den bodem van 't vat nederploffen . Zy noemen deeze
tout eel~t •e s bet graan, en zyn zeer bezorgd, om dezelve of
to fcheitr~p van bet heete vogt, 't welk bet Salpeter ontbonn koudl~; voor dat zy 't tot kristallen laaten fchieten .
4ademaal dit nu, gemerkt bet Zeezout in 't water ontbind .
baarder is dan het$alpeter, eenigzints vreemd moet fchynen,
zo herinnert ons de Hoogleeraar, ter verklaringe bier van, de
twee volgende waarheden, nit zyne Grondbeginfelen der befpiegelende Scheikunde .
(i .) „ Dat bet water flechts een zeker gedeelte van ijder
tout ontbonden kon houden, en 'er dus, indien men bet
water , zoo veel als mogelijk is, met eenig zout beladen,laet
uitwaesfemen, een gedeelte zouts, evenredig aen de hoeveelheit van het uttgedampte water, kristallen moet fchieten . (2 .)
])at de zouten , die bet Iigtite in bet water ontbonden, en in
de lucht vochtig worden, zich in zulk eene groote menigte
in koud als in kokend water ontbinden ; daer in tegendeel de
anderen in eene veel grooter hoeveelheit in heet en kokend ,
dan in koud water ontbonden worden . Dit vastgefteld ziju .
de, en wetende dat bet Zeezout van de eerfte, en bet Salpe .
ter van de tweede foort' is, kan men de verklaring van de
H 5
ne.
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nederplofftt b' van he tLY i ezout, ig de falpeterbereiding, van
zelve opmaken .
,, Wanneer de ontlTidi'g van her Salpeter en Zeezout zoo
vwijd is uitgewaesfemd , 45t ~Z ;i ;ich zoo veel als mogelijk is
met Zeezout beldden vindt, moet dit zout kristallen begtnnett
fcl ieten, en daermede voortvaeren, naermgte de uitwaes><Iring vender wordt voortgezet . Dan dewijl zij tevens diet
beladen iA met zoo veel Salpeter als zij,verdragen kan, ge .
merkt zij bekwaem is om een veel grooter hoeveelheit to ontbinden, als zij beet,, , dad als zij koud is , fchiet A laetfl"d
zout niet aentlonds kristallen .. Indien men voortginge met
uitwaes,r-tr n, tot dat zij zich ten opiigce van het Salpeter als
ten aenziei {van her 7.eezout beyond, zoo zou her Salpeter,
insgelijks kristallen bebinnen to fchieten, t ermate de uitwaesfeming Wder voortgezet wierde, en de beide
uteri zouden
hunne kristalfchieting .te fametf en oeder elkan er vervolgett :
Doch men zet dezelve'zbo verre niet port ; en her is ook niet
noodzakelijk , gemerkt zij,,naerm ', j, verkoelt, t'inb {e'1twaeni
wordt otn dezelfde hoeveelheit van Salpret ontbonden to houden , als toen zij kokend was .
„ Otn dien tijdt gefchiedt geheel her tegendeel,metbctrekkiag
tot de kristalfchieting dcr beide zouten : want her is ~tiet beer
her Zeezout, niaar bet Salpeter dat kristallen fchiet . °De r~,den van dit beds ijf is insgehjks ge ; rond op her geeft yij zoo
even gezegd hebben . Her Zeezout, dat in zulk egee groote
hoevcelheit in koud als in kokend water ontbonden usordt
gehouden , en niet dan door middel den Wkwaesietning' kris .
tallen fchiet, words ook, zoo dra de uitwdtsfeming ophoudt,
in zijne kristallchieting ge1Yuit ; terwiji her Salpeter, dat zich
alleen in her water ontbonden hield, om dat bet beet en kokend .
was, genoodzaakt is kristallen to fchieten, uit hoofde van de
enkele verkoeling' van dit water .
„ Wanneer de ontbinding des Salpeters alle de kristallen
vats zout, welke zij heeft kunnen opleveren, door de enl.ele verkoeling geichoten heeft, laet men dezelve op nieuw
uitwaesiemen ; en als zij koud wordt , geeft zij wederorn
andere kristallen . Men vervolge dus met haer to laten uitwaeslemen en kristallen to fchieten, tot dat zij geen kristal .
en meer kan opleveren . Het is klaer, dat, naermate her
Salpeter kristallen fchiet, de evenredigheit van bet Zeezout,
in bet zelfde water ontbonden, vermeerdert ; en dewijl 'er,
gedurende den tijdt , dien men tot de kristallchieting des
Salpeters gebruikt, ook een zeker gedeelte waters uitwaes.
femt, moet 'er insgelijks een gedeelte van het Zeezout , evenre-
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redig aen deze uitwaesfeming i krist
fchieten : bier uit
entPaet, dat bet Salpeter, door de
enging van bet Zeezout, °'vervalscbt wordt.- Ook volgt 'er nit, flat de laetfle Salp.eter-kristallen, welke men' nit de ontbinding van bet Salpeter en Zeezout,trekt , veel meer Zeezout dan de'jerfte be .
batten ." - Otize Autheur bier mede dit voorfl ;ei'verklelr
hebbende, meldt verder, twat'er ter volkomener zttivering
van 't Salpeter vereischt wordt, en vat deszelfs grondflag is .
,,,, Me moot, zegt'hy, .ow bet Salpeter van de vermenging met er Zeezout to zuiveren, bet Salpeter, dat men lou .
terep wil , ilechts in zuiver water ontbinden . De eve lredigheit der beide zouten is, in deze tweede ontbinin, zeer
verfchillende van bet geene zy in de eerfi+e was : want zij be.
Vat Been ander Zeezout , dan bet geerte daervan, door middel van de uit csfetn g', met het Salpeter kristaller ."efchotd.heeft',zijndehet d erige outbonden gebleven in het vocbt,
'i welk `geene SalpeterkriStallen meet , wil opleveren .
• Het Salpeter derbalvt1 cene`veel grooter hoeveelheit,
g, dan bet Zeczout zijnde, kan men
in deze twepde ont
kezelve ligtelijk zo v 1 laterr uitwaeslemen , (tat 'er veel Sal~~ terkristallen fchietenkan,1 hoou ztj nog zeer ver of zijn van
then ce der uitwaesfeming', die tot de kristalfchieting van
11et Zeezout vereischt wordr .
• Ee iter is bet Salpeter, door deze eerfle zuivering, nog
niet geheefnal bevrijd van de vermenging' van bet Zeezout :
want de kristallen, welke men uit dit vocht, waerin hetZeezout ontbonden is, .verkrijgt, zija daervan nog overtrokken
en als bezwangerd ; uit then hoofde moet men, om bet Salpeter volkomewzuiver to hebben, deze kristalfchieting vier- of
vijfmael herhalen .
• De Salpeterbereiders laten bet gemeenlijk flechts driemael
kristallen fchieten, en noemen bet Salpeter van de eerfte,
tzveede en derde koking, volgens bet getal der l :ristalfchietingen, welke zij het hebben doen ondergaan . Doch hun gezuiverdfle Salpeter, namelijk dat van de derde ko ring, is nog
met zuiver genoeg voor de fcheikundi ; e proeven, in welke
men veel naauwkeurigheit wil gebruiken . Dus moet men bet,
altoos op dezelfde wijs, op nicuw zuiveren .
„ Het Silpeterzuur is niet zuiver in de aerden en it°enen,
waer uit men bet zelve trekr . Het is gedeeltelijk vermengd
met de aerde zelve, waerin bet gevormd is, en gedeeltelijk
met bet vlugtige alkalisch zout, 't welk door de verrotting van
de floffen uit bet planten- en dierenryk, die tot deszelfs teling
medewerken voortgebragt is. Het vast alkalisch zout en de kalk,
wel.
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welke men in de to
er Salpeteraerde doet, dienen om dd
Salpeterzouten, die
daer in gevormd hebben, to ontbin.
den , en het vlugtige ai alisch zout, en de opflurpende aerde
of to fcheiden van bet zuur , dat met dezelve vereenigd i~
hier uit ontfaet een zeer overvloedig nederploffel, welk in de
men dezelve begint nit to waesfemen a
j pojjverfchijnt, wanneer
!' eze ffoffen vormen , met bet zelfde zuur, bet wezenlijke Salpeter, 'twelk tot de kristalfchieting , ontploffng en andere
etgenfchappen, welke bet moet bezitten, bekwamersdan deze
eerftar Salpeterzouten is. De grondt van bet Salpeter is dad
een vast al katjsch zout, met een weinig kalks vermengd "
Confl4, . L' litaria. Of Rechtsgeleerde Advyf , Proeesj'en i
&nte) :` 'en enz . Opgeftelt enwuitgegevin doo
r . J. 1. vArn
}ASSELT, Praftifeerend Advecaat voor den Hove Pro'vintiaal van Gelderland erzz . Eer e Deed. Te tlrnbem by W.
Troost 1775 . Bebalven bet oorwerk en 't Register .361
bladz. in quarto.
Choon de Advysboeken geen Wetboeken zyn , en d
Advyzen van vroegere Regtsgeleerden den' Regter iii
laatere dagen geenszins verbinden, zyn ze daaropAter niet
to verwerpen . Ze hebben, zonder dat men hung, lig bet
flisfend gezag toefchryve, tog hunne nuttigheid', met Diet
alleen min kundigen tot eene foort van handleiding to dienon, daar ze met voorzigtigheid een, gout gebruik van molten maaken ; maar ook zelfs den kundigen gelegenheid to
verleenen, om hunne gedagten to eerder op deez& en geene
onderwerpen to vestigen , de gevoelens der Regtsgeleerden
over dezelven to toetlen , en verfchilleude foorten van gevallen in bedaerdheid to beoordeelen ; 't well: hun ten gelegen tyde to fiade kan komen . Dat dit bovenal plaets heeft, ten
opzigte van de Militaire Regtsgeleerdheid, zal iiiemand, die
dit Stuk behoorelyk indenkt, in twyfel trekken ; en 't zal
dus gewislyk veelen aangenaam zyn , dat de Heer en Mr .
van Hasfelt zig heeft willen verledigen, om eenige merkwaardige Stukken van die natuur by een to zamelen .
Het thans afgegeeven eerfte Deel behelst , buiten een a1ntal van 2S onderfcheiden gevallen , die gedijudicieerd worden, nog een veertiental van Brieven, welken de Autheur,
ter beantwoordinge van eenige Militaire Regtskundige voorftellen,gefchreeven heeft . En zy wier zaak her is zig daar op
toe to leggen, of die zig in 't nagaan van Regtsgeleerde onderwer-

S

J. V . HASSELT REG14'i'BGO:LEft9M .rAVYSEN EM .

12

werpen vermaaken, zullen 'er eene gejWzaame verfcheiden.
heid in vinden, om hunnen geest ox
et doorbladeren vail
dit Gefchrift, op eene nuttige wyze onledig to hbuden . Oni
'er een voorbeeld uit to berde to brengen , zullert wy ' ons be :
pten tot de opgave der redenen, welken dienen, om to toonen,
„ dat eene Sententie, by een Krygsraad kwaalyk geweezen,
zonder eenige maniere van Procedeeren, by den Prince vary
den Lande, geannulleerd kan warden ."
Gelege*Jreid tot dit voorftel heeft gegeeven, eene Sententie
van dea Krygsraad, in den j are 1653, tegen Kapitein 4d~faan
-ebrag.irks Houttuyn ; welke, naar uttwyzen van 't ,r by,
te, `vervolgens gebleeken is I op een abuzyf PI.
Ast en,
valfche Verklaartngen geweezen to zyn . De Stu
hier foe
fpe0eerende z n de# Regtskundigen P. v . Peene E V . Donfte1d,
geken, by R
tie u` Hunna. Hoogm . in hande
ors Htim a Hag Mog. to dienen van een gerailbnneert Advys ,
wat br dezelven daar i,t zou4e kunnen en behooren gedaati
to worden, lnnevolI'e die&mmisfle hebben deeze Heereft
die StAken g-e6xa~gu~d, en voorts, onder correctie,gead,
vifeerd, dat Hunnd ; H%g Mog., by refotutie, en zonder eeniregtlyke Procedtturen, den voornoemden Alriaan Dirkt
Eoutiuyn kunnen en behooren to reftitueeren, en in zyn geheel to fl`ellen ; zo met het aunulleeren van de geflaagen Sen .
tentie ert-de' gevolgen van dien ; als met het ,, r,oeden ofdoen
vergoeden*an b,taalde boete en kosten, mirsgaders m2them
zyne voorgaande commisfie , tot Capitein ter Zee , to reno .
veeren, of hem van 2tene nieuwe to voorzien , in zo verre
zuiks bekwaamlyk kan gefchieden .
Ter adft$tie van dit hunAdvys ftrekt, in de eerf'eplaets,
de valsehheid der befchuldiginge ten Taste van gemelden Kapitein, als had by de Vloot in 't heet{le van 't Gevegt verlaaten ; waar tegen alleszins gebleeken is, dat b y Kapitein zig
in alles behoorelyk tegen den vyand gekweeten had . Dit
aangedrongen hebbende, vervolgen onze Regtsgeleerden indezervoege.
,, Dat voorts tegens zodanige Sententien na rechteu Reftitutie in integrum valt, daar toe is expres lien text in L .
falfam Cod. f ex falf. & toto titul. inftrum . vel testim . Yudi.
cat. fit . Zyrrde in dezelve text en de glosfa daar op to noteeren, dat om tot dezelve reftitutie to komen duo gerequireert
werden, voor eerst, dat de Attestatien valsch zyn, en ten
tweede, dat op dezelve valfche Attestatien het gewysde is
gegaan, 't welk wyder uit her geene hier vooren gezeid is,
blykt.
En
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„En ljeeft deze'
ftitutie dan voornamentlyk plaatze , zo
wanneer daar geen a
I van dezelve Sententie valt ; en zitiks
via ordini ria niet gecorngeert kan werden, gelyk dan in dezen niet gelooft en werd, dat Haar Hoog Mog . om de conlequentie wille, eenig appel van dezelve Sententie zoude w'i1len,toeftaan.
„Dat dit zulks naar rechten is, dear toe is mede expres den
text 4n L. Divus Hadrianus F. de re judic . waar by blykt,
d`at zodanige reflitutie, ex fpeciali principis mandato gefchied.
,,,Want anderzints nochte den Rechtet, die de Sententie
geweezen heeft , nobhte eenig ander ordinaris Rechter zod- .met kan doen, maar den Souverein alleen , volmge rifttt
gens de
en -die, daar van ook in materio cr minali pert'llnent
zyn, :
§f
in. f. de quceft. & L . ~7 s in princ . f de peen.
& Ba
utramque legem .
• Dan dat den Souverain hem daar .+van gebleken zynde ook
in materia criminali zulks kan en moat doen j, 't zelve tverd
wet expresfelyk gezeidt by Bosf;~i4 Prat? . cri*ainal. Tit. f ex
fals . inftrum. vel. testib . Yudic. it. EE,dat amet deze byvoeginge num . 9 . daar by gedaan, Q,uod lf~c r~ftitutio in integrun;
non ex gratia Principis, fed ex jure fcripto fit .
• Dat is gelyk Oddo. in tra 2 . de reftitut. i n integr. quceft. 71
num . 4 . en denzelven Bosf. citerende zeir : Non ex theragratia Principis , Sed ex mera Justitia & cequitate in 'tyre civili
fcripta & ut elicit DI A R ANT. de, ordine Yudicio!th n p art. 6 .
aFt. 2 . num . 23 . Appdllatione conqueritur de ,fudice quod iniquam tulerit Sententiam, fed in fupplicitione fepplicans non
it . uelice , ~uia trerpe esfet allegare iniquitatem
Elebet congueri de
tam magni j°udicas, Sed debet allegare negligenti~m fuamp'ropetere veniam proprii erroris vel allegare circumvenpriam
Gelyk de voorn . Houttuin by zyne reques •
tionelra advelfat

to allegeert en by geexibeerde ftukken bewyst, dat de voorfz .
Sententie is gefundeert op een onwaarachtig prefuppoost, van
dat by, als vooren, zyn devoir niet zoude hebben gedaan
en dat by gevangen wezende, door abfentie in Zee van Officieren en bet Bootsvolk, en andere beletzelen, ter caufe,dat
by op zyne innocentie to veel betrouwde, door den voorfz .
Krygsraad zodanige documenten niet heeft gehadt, en geexhibeert, als by nu na de Sententie bekoomen en in dezen geproduceert heeft ; en dat zodanige Supplicatien in Vrankryk
ook plaats hebben, ter inftantie van de Kinderen en Vrunden
van den gecondemneerden en geexecuteerden ; en nit kragt
van zodanige Sententien, zeyt Rebuff: in Annotat . adconftit.
g. inprafat . ?t . vers. ego tamen vieli &c . Daartoe ook doet
bet

l Et Leenverhand tusfcben Vlaanderen en Zeeland, to wee-

RECHTSGELEERDE ADVYSEN ENZ .

it?

het geene idem Rebuff. zeit , in tra&at . de literls civilibus
attic . unit . glosf. 2 num . 46,47,, En dat het geene per condemnationern ex tali fententia gegee .
ven en hem onttrokken is ei in integrum ref itutiotte weder gereflitueert moet worden, daar toe is den text exples in L .fin .
.Codt fi ex fall : inf rument.
„En of wel in materia Civili, en daar een derde door zodJ1
nige reflitmrtie geprejudicieert zoude kunnen zyn , dezewe niet
kan daag tegens, noch behoort to gefchieden , dan parthie
adverf. eehoort.
,,Zoo is het nogtans zulks, dat alhier reffitutie verzogt wer .
dende tegens~ Sententie in caufa cri~t'inali gtweezam, opde
aalolagte,en It p
van een Fiscaal, by liar Hoog
gell04-, J~zehe by Haar Hoog Mog, zondei eenige
echtelyke
cedudren ged4u,kan werden .
Al "S je;i.dvifeert in 's Gravenhage den 12 May 1654 .
geteekant

P, VAN PEENS.
J. VAN TONGEREN .

Disfertttio . inuanguralis, de origine , progresfu & folutione
rtexus •fgpdalis Flandriam inter & Zeelandiam,Autore Pre .
PER PAULus. Lugd . Batav. apud P . v . d. Eyk & D. hygb
1775, In o tavo .m. f. 94 PPEei eeland Beivester-Scbelde, cqudtyds door de Graaven
van Vlaanderen beweerd, en door de Graaven van Holland
als onrechtmaatig betwist, is in deeze Verhandeling het orrderwerp van nafpooring ; ten einde na to gaan, wat 'er vau
dit Leenverband zy, of de Vlaamfche Graaven op dat gedeelte van Zeeland een gegrond refit van leenbezit hadden, en of
'er de Flollandfche Graaven zig met regt tegengekant hebben. Men weet, dat dit een langen tyd , ja ongeveer driehonderd jaaren een twistappel geweest is tusfchen de Graaven van Holland en die van Vlaanderen ; als mede dat de on .
derzoekers onzer Nederlandfche Oudheden idaar omtrent verfchillend denken . Zulks heeft den onderzoeklievendenPieter
Paulus opgewekt, om dit onderwerp eens bepaaldlyk na to
gaau, en 't is hem, voorgekomen, dat ooze Hollandfche Graayen
H
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ven geen glbitd gthad hebben, om den Vlamilfchen bet rep.
maatig leenbezit bier van to bet*isten ; bet welk by in deere
Vethandeling den beoefenaareti onzer Vaderlandfche Historie
en der 't ohg breng`t .
Ter duidlyker oittvouwinge bier van gteft by, eerst, eeft
t chiedkundig verllag van den oorfprong, den voortgang bt
1 elnde van dit Leenverband . Het is naamlyk ontfaah ; uit
eene &engiffe van l{eizer Hendrik den II, aan Boudew~n den
IV, Graaf van Vlaanderen, in den jaare 1007 . De V'inam .
fche Graaven zyn 'er vervolgens in bevestigd , hebben bun
regt, ingevolge hier van, befendig eehandhaafd, nu met een
gunffigtr dab met eott naldeeliger uitllag •, in ' Idden ve ter
~;

onlustea, tegett de ondetneemingen der Hoilan cht Graavn ;
-die faande hielden, dat zy ten ouder rcgt op'de

Zeeuiutbm

Eilandd Besvester-Sehelde-haeden, en zutks Nt alle geleger.
beden pocgden to doen gelden: De biter uit voortfpruitende oneenigheden hielden ifand , tot op hex jaar 1323 ; toen 'er
eindelyk, tusfchen
den 1 I ;- Gr"aaf van Holland, en
Lodewyk, Graaf van Vlaanderen,eenVerjjag geflotenwerd,
't welk ten lien opzigte van dezen iflhoud was . Aan de
eerie zyde fond de Vlaamfche Graaf watt den Hollandfchen+
Graaf, voor altoos, af, alle zyne Regten op alle de Zeettw.
fcbe Eilanden ; en de Hollandfche Graaf fond, daarentegen,
aan den Vlaamfchen Graaf, voor ahtoos, af, alle z}tne "Regtefl
op de Landen van Aalst en Waas, als merle op de vi6-1f1mbagten
Gerardsbergeit . Onder bet verhaal van't deswegens voorge .
vallen, in dat tydsverloop , deelt onze opletteflde Schryver terfcheiden opmerkingen mede, welken ter ophelderinge van't ge .
fchiedkundige en 't regtsverfbhil kuflnen dienen . --,Dit ten be.
teren verfande van 't Leenverband voorgedraagen hebben .
de, gnat by vervolgens over, om aan to toonen , hoe Keizer Hemirik de II geregtigd was, om deeee Zeeuwibhe Ei.
landen ter leen to geeven ; en voorts to onderzoeken, of de
follandfche Graaven zig met regt of onregt gewapend heb=
bets, om den Vlaamfchen Graaven bun Regt op die Eilan .
den to betwisten? Het eerfe is by hem onbetwistbaar zeker,
en met opzigt tot bet laatfte vindt by de voorwendzels,'aar
op bet Regt der Hollandfche Graaven zou fleunen, zo onge'grond, dat by 't voor bekwaamer Mannen overlaate , oni
ee'n Regt to verdeedigen,'t welk by nergens op weet to vestlgen . =-- Ilet voorfellen van 't een en 't tinder verdient de
1tei°i'&jit g van burl, die onze oude Gefchiedenisfen beoeOfdh'1l ; 40th ivy kutirieti bezwaariyk detikeu, dat 'er iemamt
zal
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zat opkomen, om de zaak onzer oude Graaven op
to neemen . Zie bier intusfchen waarop onze Authear bet egt des
Keizers, tot her geeven van dit keen dan den Vlaatnichen
Gram' doet fteunen ; dat Diet wel to wraaken is, go 'er geen
ouder Regt, den Hollandfchen Graaven gefchonken, of hurt
toekomende , to berde gebragt kan worden .
By de laatfte Ryksverdeeling van Keizer Lodewyk, ins. jaar
859 ; tusfchen twee zyner Zoonen Lotharius en Caret, lei die
Vorst aan..Lotharius toe, her Land beoosten de Maas tot aan
de Rhone , en aan Caret her geen bewesten de Maas lag ;
naanalyk de Zeeuwfche Eilanden, met een klein gedeelte van
Holland enz . :~ 's -Vaders dood , in 't volgende jaar, tragtte
Lotirius zig
es*r te,maaken van 't geheele Gebied . Hy
viel -deswegens. ,nu, zyuen B i oeder Carel, dan zyneni roeder
Lo2tewyk, dies voO:rens Konin van Beieren geworden was,
aau., Maaz,twee agtereenvolgende nadeelige veldflagen noodzaakren hern zyn heil in de VI ~t grt to zoeken ; 't welk de Broeders I,odewyyk. en Caret aanlddmg gaf, om her Land , hem
toegeleid, onder zig te - verdeelen, by welke gelegenheid Lo .
dewyk geheel Friesland voor zig erlangd zou hebben . Dan
Lotharius neigde toen tot vreede, en dezelve werd getroffen
op die voorwaarde ; dat Lotharius Italie en de Keizerlyke
waardigheid zou bezitten ; Caret voor zyn aandeel hebben de
westqyke Ryken van de Brittannifche Zee tot aan de Maas ;
en Lodewy#, fle oostelyke Gewesten, to weeten, her Duitfche
Ryk enz . Her overige des Ryks werd verdeeld in drie deelen,
waar van ,Lotharius, onder anderen, toegeleid werd her Land
tusfchen den Rhyn en de Schelde, her welk alle de Zeeuwfcbe Eilanden enz. infloot.
D .:eze Lotharius, in 't jaar 855 ftervende, liet drie Zoonen
no. Lodewyk verkreeg Italic en de Keizerlyke waardigheid ,
Caret her hyk van Burgnndie met een gedeelte van Helvetie
enz . en Lotharius, eindelyk het noordlykile gedeelte van
's Vaders Ryk, to weeten her Gewest tusfchen her gebergte
Vogefus cn de Germaniiche Zee, waar onder dan ook dat gedeelte vanFriesland, her weak ten Westen van den Rhyn lag .
Op bet overlyden van then Lotharius, kinderloos gef'orvett
zynde, tragtten beide de twee eerstgemelde L3 roeders Lode,
wyk en Caret, Koniugen van Oost -en West - Frankryk , het
Land van hunnen overleeden Neef, her Lotharinafche Ryk,
in bezit to neemen . Dit baarde oneenigheid, en dezelve brags
to wege, dat her Lotharingfche Ryk, een Verdrag deswegens
getroffen zynde, tusfchen die twee Ooms van Lotharius verdeeld werd . De Maas ftrekte ter affcheidinge van elks Gebied .
V . DEEL. N, LETT. N O. 3 .
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De Land-en , aan de rechterzyde der Maas gelegen, vielen Lo .,
te`beurt, en Carel verkreeg, buiten andere Gewesten,
bet derde 'gedeelte vin Friesland, v4n de Maas tot de Schelde,
't well: weder de 2eeuwfche Eilanden en een gedeelte van,Flol.
land, in zig bevatte,' , Vervolgens verkreeg Lodezvyk <le jonae,
uiten 's Vaders aandeel in 't Lotharingfehe, op het overlyden
van irnen'4gtn Cirel, in 't jaar 877, en deszelfs Zoon La .
dewyk' den Stamelaar, in 't volgende jaar, by een daar over
getroffen verdrag, in 't jaar 879, bet overige gedeelte van 't
Lutharingfche, certyds door Carel bezeten, en.'t Been hem
door deezen Locbetvyk, en de'szelfs Broeder Carolornan, was
afgeflaan ; waar door by bet opperbewind vg~tlee1 Neder .
land in handen kreEg. Alle deezen,insge~rk~tbiderioos* gefl'orven ynde, zo nam Cirel de di kee, jongfte Broeder van
den overleeden Lodewyk, dehelfs Staaten : in Wt, en maakte
zig meester van het geheele l:ranfdhe Ryk zu als 't eertyds
geweest was. Dan die Vorst to zwak van ;;eest , •om de
2aaken van 't Ryk behoorelyk Aef ieren, werd y in'i jaar, 887,
afgezet zynde , in veelen zyuer Staaten, b ondtr in 't I,,otha .
ringiiche, opgevolgd door Arnold, een nafuurlyken Zoon van
opgemelden Carolornan . Deeze Arnold, ook in de Keizerlyke
waardigheid Carel den dikk en opgevolgd zynde , beval de befhering van bet Lotharinglchc aan zynen natuurlyken Zoon
Zwentibold, dien hy, op een Ryksdag to Worm's, , in ; jaar
895 of 896 tot Koning van Lotharinge kroondd" ; ivaar~door
hem een gedeelte van Friesland onderworpen werd . . Koning
Zwentibold maakte zig eeriang zeer haatlyk by de LotLaringfehe Edelen-, gemerkt by eenigen hunner to onregt van hunne
wettige bezittingen beroofde ; 't week ten gevolge had, dat
deezen van hem afvielen , en Arnolds wettigen Goon Lodewyk,
hog een kind zynde,'s Vaders waardigheid opdroegen, na dat
Arnold in 't jaar 899 geftorven was . Dan deeze Vorst overTeed in 't jaar 91 i , uit mistroostigheid over &n nederlaag ,
hem door de Htmnen toegebragt ; en met zyn flood was de
Stam van Carel den Groo!`en, in Duitschland, uitgeflorven .
Hier op maakte Carel de Eenvoudige, Koning van Frankryk,
als de eenige Vorst nit dit Geflagc, beweerende dat niemand
buiten hem tot bet Lotharingiche geregtigd was) zig gewapender hand muster van flat Ryk ; waar tegen Coenraad, door de
Duitlche Vorlten tot Koning van Duitschland verkooren, zig
vrugtloos aankantte . Ook hebben de Duitfchers de beftiering
van dat Ryk niet wedei bemagtigd, voor dat de Keizer, Hen'
drik de Pogelaar, zyn Regt op bet zelve, zo door wapenen
als door list, in 't jaar 925 deed gelden, om dat 'er niet vol'
daan
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daan%were aan >yet verdrag, wegens de herfielling van t Lothafringfche , iii t jaar'92t to Bon aefooten . Hier •e
;'waaL van Hendrik reeds eeh jgedeelte
orgeakthlNedran
bezar, aan hem onderWorpen . Maar zyn Zoon Otto, hem
~opgevolgd, liep, in den aanvang der regeeringe, groot gewaaret Lotharingfche to verliezen. Zyn Broeder Hegdrik
lvk,
geen aandeel in's Vaders Ryk verltreegeri hebbeMde,
naa
n oplland in Lotharinge, onder begunlliging van
vek e
zekeren Ctiz ertus, dien Keizer Hesidrik voorheen tot Hjtog van Loth mgen verklaard had . Deeze t~r ok met een mag.
tig Leger op, to en Otto ; maar vrugtloos ; `~ewyl by een en
e , en`op de vlugt gedreeven werd ; waar
andi*werf'ge
door Otto Ld, barb e wader bemagtigde, dat by vervolgens,
ondet de tyt~rafl eeti Hertog nl j aan zynen Broec#rr Henopdl'oeg: Zedert dien ty heeft Duitschland bet gebied
gevoerd over geheel Nederland, en dus auk over de Zeeuwfcbe Eiltndetr, welken dei Franfclien, zo zommigen willen,
., Ook werd 'er door Otto, in 't jaar
tot nog bez&fin hidden
949 eene Graft ge#aamn, welke de uitertte grenzen van het
Duitfche en Franfche Ryk ter wederzyde bepaalde, en naar
hem de Ottoniaanfc?x Graft genoemd werd . Ingevolge hier
van hebben Otto en zyrae Opvolgers zig niet flegts gedraageti
als E geo~aars der Koninglyke Regten deezer Landen, maar
rook t~e'Uti 4t, to Nieuwmegen en elders, Landdagen gehouden .' Wat laater hebben de Franfchen zig no- wel meester
zoeken to maaken van Lotharinge ; dock to vergeefsch ; en de
Duittcte Keizers hebben dat Ryk, inzonderheid na het jaar
980, ongelloottd bezeten .
Het agtcrvolgende beloop deezer Gefchiedenisfe toont ten
klaarfle, dtt de Zeeuwfch &ilanden, ten dien tyde, toen Hendrik de II dezelven aan Boudewyn den IV ten leen gaf, onf4 e Ryk behoorden ; en dat gevolglyk die Keizer,
der het
en deezer Leengifte , geregtigd was .
tot
DE stzuszrs ti Te f4n2Jlerdam by Yatema en
I; azlven bit 'oorwerk 193 bladz. in groot

O ooit een Dichter, geduurende zyn leeven, in eerie al
z gemeene hoogagting decide , 't was tan de Kruyff
wiens fchranderheid , vindingryk vernuft en kragt van taal
ieder een bekoorde ; van waar zyne Verzen, die nu en dan
Aii licht zagen, met eene algemeene graagte ontvangp wer1 2
de1e
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den . 't Is des Diet vreemd, dat veele Liefhebbers der Uiclatkunde liem meermaals zogten to beweegen •, om zyne Iosfe
Dichtftukken, die ligtlyk verl'trooid raakten, in eenen bon del
by een to verzamelen, of ten raltnfte die Scukken, welken by
naa,; eisch waardeerde, der verfhooijinge to ontrukken, en die
)te vereenigen met hndere nog onuitgegeeven vrugten van,zuu .
Den -west . ;Dan 't heeft hun, (dat anders veelligt gel shied
16men
zouzyn,) door's Mans verzwakking, Diet moge~t,~

hunnen wensch vervuld to zien, by deszelfs leevk tl, en zulks
heeft hen , op zyn overlyden , to kragtiger ge opt , otn by
's Mans NakomTngen hun herhaald verzoey/aau to dringen .
Bet zelve is ook tcn laatfte An dien geweaahten uitflag ge.
weest, dat des Dichters Zoonen, met Ail' van deskundigen, one welbeoordeelde f gifting gemtx*kt,bebbende, eene
keurige verzamelingvan deG ichteu hunnes Carden Vaders
aan den dag gebragt hebben, die hewn ter eere ftrekt .
Dezelve beftaat nit Dichtllukken van onderfcheiden foort,
welken ors 's Mans bekwaamheid - ter behandelinge van verfchillende onderwerpen aanduiden , en ons in derzelver Maaker, cen I)ichter doen erkennen, din weinigen, zo eenigen,
zyner Tydgenooten voorby ftreefdw of zelfs evenaarden ;
vooral in een na druidyken ichryfrrant, zonder door het Rym
belemmerd to worden . Het dwingende Rym, dat tnenig een
grootlyks ten last is, baart bier geen gedrongen tagl, - niet al.
leen Diet in Huwelykszangen, Verjaarwenichen, tofdichten,
en wat meer van dien aart zy ; maar zelfs Diet in grootfcher
Dichtftukken ; des Ryms meester behield by fteeds die kragt
van zeggen , v; elke hem byzonder eigen was, en,die genoegzaam in alle deeze zyne Gedichten doorfhaalt ; ',y uitftek,
wanneer het de zaak der Vryheid, bet zy in de Eerk of den
Staat, goldt, waar van by een yverig Voorftander was . ~
Dit deed hem , onder anderen, in 't Saar 1748, tc - !n een tui.
melgeest van Muitzugt veelen bezielde , een therpe nedertaesf j
voor de IiIPiieli ;?gen vvervaardigen, waar door hiood was -a1ken, die 'er deel in -hadden, gevoelig teisters, uitgeftorvore
zyne befchryving van dien to(ra ncloozen rag van Frankir by
zyne rede rigt tot de vreedz . ..ri Burgers ."ende dat r
3,7 ;' R
Verkoos niijn Zangeres breedvoerig nit to weiden,
Zij bragt u to Amfl:eldam, to Haarlem en to Leyden,
la, onder 't oog van 't Hof, dear thans de Oranje Vorst
Een' dubblen zwaaren last op zijne fchouders torscht,
Dan kost gij 't overfchot van prachtige gebouwen,
Onkenbaar, of misvormd en uitgefiroopt befchouwen .
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Dan zaogt gij flraaten zelfs, met Huisciera .n gepropt
Doch eerst vertrapt, vernield ; bier eene vnart ceftopt,
Door 't jongst-geplonderd goed ; daar kostbre flukken rfrijven :
Ginds hoorde gij 't getier, van Mannen, Jongens, \'Vijven,
En 'c donderend geluid van 't flormen op een buis
Terwiji'er herwaarts aan een troep van zulk gefpuis
Op nieuws in aantogt was, om gruweldaan to pleegen .
En ktiaamt gij, bij gevat, dien dollen hoop eens tegen,
Gij fiddprde met recht voor zulk een helsch gezicht,
Daar, at vat ijslijk is, zich in een aak lig licht
Aan't droe*g oog vertoont : gij kost, met weinig fchreeden,
Van 't een= verwoeste huls tot aan bet ander arseeden,
OV eenete vloW, van ,dons : en gingc gij verder voort,
Gij vondt 'er on'deraars- in 't druivenfap velfmoord .
Nog droeviger tnoneet flond voot *tw' aandacht open,
Wen gij bet
od{le fchuim , za* bear bet Raadhuis looDen,
Vanp3noordgeweer voorzien, daar 't met vervloekt geweld ,
Den Houd'ren van de Wet, nu zelf de Wetten flelt ;
En van de .fchaamte ontbloot, van deugd en eer verbasterd,
Bet `heilig •Recht befchimpt, zijn eigen Heeren lastert ,
Der dingen orde tbreekt, des Satans cart verbeeldt,
En dus volmaakt de rol van hunnen Meester fpeelr .
Hoe}vreeshjk zal 'c gewigt van uwe ontaatte flukken,
d Breidelloos Gemeen 1 u nog op 't harte drukken,
A!?'c bollend brein Waarr van zijne razernij !
lk'geeve u deeze fcictze, 6 breave Burgerij i
Op dat uw blanke deugd, uw trouw, zo k .aar gebleeken,
Op zulk eei'•z warten grond to flerker of zou flecken .
In dit voorftel heerscht eene harde taal , gefchikt naar 't
haatlyke onderwerp ; en even zo wist de Dicii cr eene zagter
taal .,die egter to gelylt zyne meening !Jerk uitdrukte, to gebruiken, wanneer de zaak dezelve eischte . G (urge Her van
zy 's Mans treWende afmaalmg van Leydens uitlokkende ge .
fteidheid en Jigging , in zyn aangevangen , loch , dt :or hct
klimmen zyn~r laaren, niet voltooide Dichtftuk , dat o'Ln naam
van Leyden op 't voorhoofd draagt . Zyne aanfpraak tot de
Stad gerigt hebbende, ter verkondiginge haarer lot, vervolgt
by dezelve , ten gemelden opzichte , indeezervoege .
Die, door Natuur gevormd . i n ligging, flrekking, deelen,
En evenredigheid , her keurigfle oog kunt flreelen ,
Eens Vreemd'lings aandacht boeit, wen huj verwond'rend flaart
Op al uw zeldzaam fchoon, daar zich de konst nice paart .
'c Zij hij , door 't vrolijk groen van hemeihooge Linden,
Wier dart'le groei zich noode aan orde of perk laat binden,
13
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Verraseb;, bekoord, verrukt, zich zelden als vvliez',
En ftraks dir Paradijs voor zijue tvoo,nftee kiez' ;
Bet zij 't geregeld fraaij van ruime gragten ;' Itraaten,
In zijn verzadigd brein naauw p!aats wil overig laaten
Voor't denkbeeld van uw fmaak in trotsc'h op trotsch geflicht :
A6voedzel voor 't vermoeid , doch nooic verzaad gezicht ;
't Zij hem uw frisfe lucht door long en aad'ren zweeve,
Een vrijer joemtocht en zuiv'rer fappen geeve .
Zijn doffe geesten wekke, om weer van nieuws of aan,
Met ttpg verliefder ziele uw fchoonheen ga to flaan :
% L z y v n N ! wat verfchaft ge ons ruame Roil'' tot'ltingen!
Nu nodigt ge outs al weer op nieuwe wandelingen,
Betoov'rend voor bet oog, aandoenti* ~voor de ziehDie vaak op jed'~n flap in zoete mijnjcring v14j :
Uw omtrek levert ons een'ta1 bekoorlijkhgAen :
Men O*eze zonder fchroom'
oort men of wilftreeden ,
't Bekommetw hart fchept loci
de -zorgen pan naar bed,
Zo dra men fechts den voet op uwen bodem, zet .
't Is waar : noch bosch , noch hout, zien we uit uw' vottrgrond rijzen ;
Uw' kostb'ren grond, gefchike om mensch en vee,te fpijz4n ;
Uw' veel to vetten grond voor 't maag're boomgewas,
Met fchraaler grond vernoegd, dan 't boterfcbeppend gras.
Maar wat is fieraad toch uit armod voortgefprooten?
Zou heester, zand, of duin uw waarde, uw' roem vergrooten,
Daar't voed- en heilzaamst kruid bier weeJdrigst wortels 'fchieti'
Neen zeker : wensch dan zelfs om zulk eep voorrecht niet .
At laat bier 't PluimgedierL, dan bij geheele kooren,
Geen fchaat'rend veldmuzijk, noch fchhllen wildzapg .hooren .
Wat nood ; daar't kundiglte oor, dat zagter tooncn mint,
Meer fmaaks, meet ftreelend zoet in Solo's, Duo's vikt'dt~
En zich met fpaarzaam zelfs op Trio's hoort onthaalen ;
Bet mangelt bier der Lente ook aan geen Nachtegaalen,
Wier zigte melodij, door konst als 't waar' verdeeld,
In 's Wand'laars ftille ziel bet zoetft' genoegen teelt .
6 Leyderdorpfche weg! 6 Vader der rivieren,
Beroemde en grijze Fhijn! gij kunt mijn Verzen fieren .
6 Land- en ftroomgezicht! O hooge en laage zij!a
Hoe gaat bier 't oog ter feeste! uw fchoon verbijstert mij!
Te rijk is zulk een flof! 'k zou in mijn keuze dwaalen .
Wat moeste ik eerst, war laatst, van zo veel wond'ren maalen,
Als ge in uw kreits hevat P waar ik mij wende of keer,
't Strekt all' Natuur en Konat, 't frekt all' uw naam ter eer .
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Mengelwerk. Tendjmus ad Caelestem Pattam. 7e (.1trecbt by
I v. Schoofihoven ett Comp. 1775 . Twee Stukjes in groot
v,?avo 233 bladz.
0 ten opzigte van de tfitvoering, als ten aanzien van do inhoud, draagt dit Gefchrifr Feer eigen den naam van Mengelwerk ;
als hefllande, ten deele,uit vertaalde of nagevolgde S~tkies, en ten
deele nit Stukjes van eigen vinding, die over verfchi11en 1e foorren
van onderw e~ n &aan . Uit de Spreuk, Tendinus adi~2elestem
Patriam, Iet~den wy af, dat men deeze Verzameling verichuldf9d
is aan denp'lfden Schryvet, die, onder deeze *Zinfpreult, eene algeneene hbogagting vrgwocven heefc, door dyne voorheen uitgegeeven berejeneerde, Sc'atiften over, ewigtige ouderiverpen, En 't
komt ons,w4ett~yoor te .,d' , dat de Schryver zig, by
tuaiti r vat=u~t~anning', verledige t tot her vertaalen en navolgen .n ,etlyitg~ ;Dichtkt}ndlge en vernuftige S:uities*' waar door by
¢an v~eilig4 v 'Sdr, bewoogen is, om zelf her een en 't ander in
lien fmgak, op to "ftelfen . War hier van zy, dit althans is zeker,
dat zy, die .de eerstbedoelde Schriften, met eene gezeue oefening,
nagegaan hebhen, in deeze Stukjes eene uitfpanning voor den geest
kunnetn vinden ; en men zal moeten erkennen dat de Autheur ook
bier in, gflukkig geflaagd zy. - In 'c vertaalen of navolgen heefc
by de denltwyzen der oorfpronglyke Schryveren zeer wel in agt genomen ; en hunne gedagten nadruklyk in ooze Spraak overgedraa .
gets : dtle''benevens heefc by then Dichteityken en Vernuftigen
Schryftrant, in zyne Stukjes van eigen vinding, natuu lyk gevolgd,
en dv,~'gefoo .d , dat by niet ongefchikt zy, om , zo wel in deezen ,
als .in, eeq, beredeneerden fmaak, de pen to voeren . De Stukjes
gaan, elsboven gezegd is, over verfchillende onderwerpen, die
de Natuur , de Godsdienst, de Burgerflaat en 't zedelyk chara6ter
derMenfchen aan de hand geeven ; en ze ilrekken meerendeels, zo
niepallen, om her beminlyke der Deugd leevendig en uitlokkend
voor oogen to ftellen.
Men flaa, out 'er een voorbeeld van
to zien, bet gezigt op een van des Schryvers eigen Stukjes , dat
ten opfchri
eefr, AMINTAS ; en veele, zo men niet van alle goed .
hartigheid a nedelyden outbloot zy, war 'er, onder 't leezen, in .
wendig in zig omgaac.
• Ajamvres, de eenigfle zoon van den ryken herder Palemon,
zag nu d , n zestienden oogst de vrugtbaat'e ak'ters vergulden . Zyn
vroogie Vader had zyn hart tot de liefde der Deugd gevortnd : en,
onder de hoede van then grysaard, wies by op, gelyk een teedere
wyngaard, aan den befchuttenden (tam eenes vastgeworcelden olm •
boons gelednd .
• Eens kwam by met de kudde naer de Vaderlyke wooning dry .
1 4
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ven, eer po' de verdubbelende fchaduwen tilt de, huilboeken des
woods to voorfcbyn traeden . Zyn gelaet gloeide, door 't haestig
voortdryveni !erhit ; dog de vreugdeflrael fchitterde nit zyne oogen,
en eene teedere, half vergenoegde, half met hoop zig nog vleiende glimlach , zweefde op zyne lippen . Palemon was by dit oogenblik in zynen boomgaerd beezig , met de gefcherken van den
luerfr` in to zamelen . Naeuwlyks kreeg by de kudde in 't oog,
bf by trad AW tas to gemoet, en vroeg hem naer de rede zyner
vervroegde terugkomst . Gewis myn Vader, antwoordde 4mintas,
met de v zekerdheid van grysaerds goedkeuring op 't gelaet,gewis
zuugy UT It niet kwaalyk neemen, wanneer ik ;u deWde zal hebben gezeed . -- IkWing de kudde weiden, op den heuvel, die zig
tot aer her dennenwoud uitflrekt ; wanneer' ik agter 4; flruiken ,
waermee deszeLfs voat bezoomd is , eene`x1tlaegftem hoorde . ! 1k
dreef de fchaepeta terttond detwaerds been, eW toen ik nader by
kwam, hoorde !k een kind tlktf4pen : Ach myne ^geitjes , myne
arme geitjes! F lpt my, helpt my tog.
ik otlgelukkige ;
'er
dan riemand die my hooren kan? 0 helpt my, helpt my to
Ik drong terftond door de flruiken been, en zag geven kleinen Jono
gen, die van angst en wanhoop weende . Zyn steed en herdersilafje laegen op den grond , en by liep been en weder langs den
oever, als zoekende eene plaets otn by 't water to komen . War
zoekt gy, zeide ik tot hem, en waerom klaegt gy dus myn kind?
Ach, antwoordde by ; kom my tog helpen, twee geitjes, alles war
rnyn arme Vader nog bezat !
daer leggen zy in 't water, zy
kunnen zig niet redden, en ik hen to zwak om ze 'er nit to helpen . Terwyl ik naer de diepee van 't water keek, zag I to cat.
jes tegen den oever fpar ;elen oar 'er op to komen ; maer de keiag.
tige oever, fchoon niet hoog, wat zo glad en fteil, L .,t ze telkgas
weer in den vloed nederploften . Ik rolde eerst eenige ll~sfe'kffen
in 't water, toen (prong ik 'er in en ligtte de Geitjes een voor een
tegen de fletlre op, terwyl't jongetje op zyne knien lag, om zQ
verder op 't land to helpen . Daer na leende by ray ook de hand ;
en liep toen terfiond Met zyne geitjes toe . Hy fprong van *d.
fchap Men by zag , dat zy 'er zonder letzel waren afgekomen .
Vreugdetraenen biggelden langs,zyne diepgloeiende koontjes . Hy
droogde zyne Geitjes at, liep dan naer her een dan n ;,er 't andere
toe ; ombeisdeze en fireelde hunne ruige vagt. Dan kwam by weer
rondom T y huppelen, en drakte myne hand in de zyne en tegen
zynen mond . Ach goede,Herder, zeide by, hoe zal ik 't u vergelden? Zonder u ware onze laerfle hoop verlooren gegaen .
En, myn kleinfte broeitje . Ach 't arme kind ! 't heeft Been andes
voedfel , dan de melk van dat gefpikkeld Geitje, dat gy 't eerst nit
den firoom hebt gehaeld . --- Ach goede Herder! Hoe zullen wy
uweiveldaedigheid belooneu?- lk behoefgeene belooning,dank .
baer kind! antwoordde ik, maer wie is uw Vader? -- Myn Vader
La.
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Lamon, hervatteiit jongetje, was een arm koelen- ageer . Niet
meer dan drie had by 'er op zynen flat . Een aentaeeklyke ziekte
rukte ze alien in, weinige dagen weg. Daerzaten wy, arme lieden,
zonder beflaen - De •vtugten en groenten van eenen kleinen hof
waren 't eeniglte, doer Wy't leeven nog by hielden . Mane mo~.,der zoogde myn kleinfEe broertje, dat nog moor vier maqndenj1pud
was. De .moeiten die zy by her oppasfen van 't vee gencmen had ,
en de droefheid over ons ongeluk, fl :orttcn haer in eeoe levaerlyke
ziekte ; eq, zy kon haer kindje niet longer ain de borst hou,den . Toen
wisten myne ongelukiuge ouders geen raed.- ..Qize buur Lycas
kwam ons fonflvylen ;bezoekefl . Onze elendeflaet ging~rer h :"`te . Hy nom twee van de beste, gettjes, uit zyne keine kudde,(want
de goede nnn is zelfs nit 'ry !) en gafze mynen Vader ten ge .
fcher k. Dii heeft ons gebrek een weinig verlig€"* i Maar wat
zou 'er nu van ons gtvorden zyn, iniien die twee arme diertjes
bier in den vtoetrverd&$ken-walfen* - Myn broertje ware zeker,
by geb kmoui wedel ;geforven ;en myneOuders to*vanhoop vervallen.- Aah weldaedige Fjerder, war zyn wy u niet verfchuldigd!
„ 1k weende°'van i delyden . Korn, zeide ik, wys my de wooning van uwetr Vader ; zo -ras ik de kudde naer huis gebragt heb,
zai ik hem komen zien . Wy klomm~n op eene hoogte, en hywees
my de kleine hut, ttisfcheu 't geboomte van een iaeg valeitje, digt
by den grooten waterval geleegen . Toen haestte ilc my om ooze
kudde naerhuis to dryven, terwyl ik u, myn Vader, een verzoelc
wilde doer .- Amintas zag nu zynen Vader met fmeekende oogen
aan,3is verlof,wagtende, om zyn verzoek voor to flelleu . War is 't
myn zeon ;-1eide Palemon , met een aenmoedigend gelact, war is 't dat
gy van my ht? Ach myn Vader, hervatte Amintas, onze kudden 4n zo to 011c, en deeze arme lieJen lyden znlk een gebrek! Indien'r` , wilde toeflaen, zoude ik hun fes fchaepen met eenen
jongen rat gaen brengen ; dan kwamen zy mooglyk weer eons tot
een bets t beflaen . 0 laet my, myn Vader, laet my tog 't genoe,gen finie ten deeze arme lieden uit den nood to helpen . Go myn
lieve zYson, zei Palemon, hem tegen zynen boezem drukitende, ga
Me arme lieden uit den nood helpen ; en fmaek her edelst genoegen, dat der leervelingen hart kan fireelen . Gy doer eene vreugde .
zon over myne:• ouden dog opgaen, wanneer gy zulke blyken van
menschlievende weldaedigheid geefr . Amlntas , over zyns Vaders
toeftemming verhetxgd, liep fchielyk naer de kudde, koos 'er fes
fchaepen en eenen jongen ram uit, en bragt ze naer Lamons woo .
ning. De oude man dankte hem , met traenen van erkentenis . Hy
kwam hem feedert dikwils bezoeken, en zag zyne weldaed van den
Hemel gezegend . De kleine kudde vermenigvuldigde gelukkig, en
Larnon werd een welgefteld Herder ."
Begeert men nog een Stukje van eene ardere natuur van die hand,
men leeze dan ter proeve zynen deugdzaamen Epicurist, welken
by aldus voordraagt .
15
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T31"

MENGELSWERK.

„ Rel
orit -der Natuur! Bekoorlyk , ,Vgj*w*I- In Awen beb
bloertideb fphoot hee t de GELUKZALIGHEID, liaeren Tempel gefligt,
De wYSftI1D en de DPWD woonen, met xle4,v1t'EE(jE, in den boezem uwei koelbefchaduweP a Wouden . Do VREUGJa en de BEVALLrsHEDEN\ haare jeugdigelezellinnen, lachen haer uit roozenbosfch*ijen ;oe, en nodigenze tot den geheimzinnigen eend ;agtwekkenden datas . Zy trel'den. te voorfchyn met ontfronst gelser . F.ene
Zielflreele ;^deRHarmony 7weeft , in zagte klanken, door de lugr .
Eene Hel derheid, aan db van eenen lentedageraed gel*, flraelt
met get perde XI
aver bet ganfche Gewest . De Hemel flemt
zyne C
Eene blinkende Wolk daelt naer de Aarde nedr, -Welk eene beininniyke HEMEr.MAGT dient ter,zegekoets ? 't Verheven oog, 't liefdeademend gelaet, d ' aen oedigen
glimlach,
kondigende G`4SDI&RT aen . Zyvoegt zig"by den bev igQn f&oet,
die haer met eernredig gejuicb .ontfangt .
• Gelukkige ftervehngen ! Na erVmet ontzag . Luistert met opgetoogen aendaga toe. 't Hemeisch Lied zall u da~weg ter
ukzaligheid aenwyzen ; de waere kunst dei~ genieting bntvduwen . port!
Dus heffen zy aen .
• Onder 't geleide der LIEFDE komen wy, Ae zendelingen des
ailesbeminnenden NATUUR-VADERS, tot u! Geniet zyne Gefchenken
blymoedig, onbefchroomd. Maer ganiet ze als flroomen nit de
bron der Volmaektheid tot it nedervloeiende . Drinks de Welust
met voile teugen in ; maer verontrelnigt haeren beker niet . Zuiver
word by u door de hand der Naiuur toegereikt ; zuiver moet by
ook in de uwen blyven . Roozen moeten zynen rand bekroonen ;
niet dezulken, wier geuren 't hart dronken maaken en ti ne Ziel bedwelmen. Maer Roozen, wier reine onverwelkbaer,
eezem eenery
Zielver(lerkenden, hartgeneezendenbaifem ademt. r,,,gt onze voetflappen, Gelukkige f'ervelingen 1 Wy zullen u den-rip beker,
de flroomen uit de bron der Volmaektheid, nedervloeiende~ •de Roo .
zen, wier bloezem eenen Zielverflerkenden hartgeneezenden balzem
ademt, aenwyzen . Dan zult gy zien, dan zult gy met' Verrukking ondervinden, dat Geluk, Vermaak en Plicht, ook atnc lit zy
des Hemels, voor onze Leerlingen , in vreedzaeme harmony to faeni
verbonden zyn!
• Koomt myne vrienden ! Viert met my dit heuchlylt feesigety!
Befchaduwt uwe hoofden met den frisfchen bloet*tenkraps . Vlegt
Lelien, bet cieraad der onfchuld, met zedig-bloozende roozen onder een! Behangt onze tafel met festonnen van welriekende M-rt .
Overdekt ze met keur van malsch en geurig oofr. De MMETIG1EID,
met vergenoegd gelaet, za1 ons de fpyzen roereiken, en den fchui .
menden beker infchenken . Uit de fchatkameren der natuur flroomt
ons de wellust van alle zyden toe . De VRIENDSCHAP zit met ons
aen, en flort haer guile vreugde vit . De WYSGEERTE geleid bet gefprek ; terwyl de aEVALLIGHEDEN haer den bekoorlyken gordel leenen ;
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haere deugdaenpzyzende r iIensn , i n
'*Iemelsch gezelfchap
vreugdeliederen , doen verfmelten .
koom , 6 koom dikwyls myne vreedzaame wooning bezoeken t
Laet my dikwyls , in utv zaiigend byzyn , de reine wellust der
Ziele, met voile onfchaedlyke teugen indrinken I"

tten ; en de zANGNYMPHEN

De StiefLnoeddr . Blyfpel ; oorfprongkelyk in 't Deenscb gefcbreeven, oor den `jeer PETER TOPP WANDAL. 't Hoogduit/t P' in 't
Nederduitstb gevolgd . Te Rotterdam by Lt J . Burgv V;t r7;.6.
In grout oaavo 94 b_ladz.

Aren alle S ;iefinoeders van zodanig een tharaE'';r at ,: Leonora,
bier ten T9Meele gevoerd, tin zou dat word zyn hw ykeny kiank verliezen ; en`n)en z#'u . ofzigte van de gewoone afl?iding ; tiff van, 4eyf, (hol•d of fireng), ligtlvk be%-aogen worden
om fiver ie heilen, tot her ggvoelen van hun , die . den klank wiliende verzrtgten, .bewgeren dat Stief eene verbastering zy van Stede ;
zo dat men eene Stiefmoeder zoude hebben aan to merken als eerie
Stedemoeder, als eene minzaame Vrouwe, die de flede of plaats der
geweezen Moeder bekleedr. Zodanig eene althans is Leonora, omtreat Leander, den Voorzoon van haaren Egtg_noot, Orontes ; en
haar gedfag wordt bier ten bevalligften afgefchetst,
Leander heeft onbezonnen, tegen's Va,i~rs genoegen,een Ilutvelyk pangepea$n . Orontes is deswegen bovenmaate vergramd ; eu Leonora •, die deezen Zoon in zyn behoeftigen ftaat fleeds uit haar zak
heeft ondeffl,'_''d, heeft tot nog vrugtloos alle moeite aangewend,
om de,Vader'u{et den Zoon re verzoenen . Tom laarfle fm ,_edt zv ,,en
nieuw " paMtflag,
,Past, en ontbiedt Leander met zyne Chi,lene, om dat one
in hoop op beret, kort by de hand to hebhen . In gevolge,Nier van komen zy, en met de aankondiging hunner kurtle
neetbt dit Toneelfluk een aanvang . Toevallig komt Do, imon op > ; ien
tydttyzyne Nigt Leonora ; bun gefprek valt op Leanaers o,mlla .-digheden, en Dorimon flaat voor dat Paar op een zyner Lanc'goedertm to
laaten huisyersten , tot tyd en wyle dat men een gelukkigoogenbiik, ter
bevreedigiage -van den Vader, mogt aantreffen ; bet welk voikom m heantwoordt aan 't geen Leonora bedoeld had . Eeriang raaken z\ in gefprek met Leander ; clan zulks wordt fpoedig afgebroken door d_ ko , nst
van Orontes ; die, Leonora alleen vindende, haar berigt, dat by fchik .
kingen gemaakt heeft, om zynen loon nog op dien dag to onterven,
en haar met haere Kinderen tot erfgenaam to flellen ;'t weik Leonora
vrugteloos poogt of to wenden . - Dit alles geeftvoorts aanleiJng
tot eene verfcheidenheid van Toneelen in 't tweede en derde B dryf ;
die ot.s wel inzonderheid ontvouwen , de onverzetlykheid % an Oron.
tes ; en de verzekering van Leonora en Dorimon aan Leander en zy.
In
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tit STIEFMOEDER,

n~ier V ertj,-,om, by mangel van een goeden uittlag*innerpoogingen
o?n dewes, voor bun te-zorgen. Leonora raadpleegt bier omtrenc

a cegre d6b- ,,

af, van haare ver vagtingkopC3loms nalaarenfchap ~bee rbon +ddt by Leander tot zynen Erfgenaaw''za1 fteien
, indien zyn
Va4a ;tar m mogte onterven, en onverzoeniyk blyven ; bet welk DoId r toezegt , in 't werk re zullen itellen .
Buiten ditheefc
rimen vla
zy ten c' oe f van Clirnene , by vooroverlyden van derzelver Egtgenoot, z n t* gedraagen, door middel van een dubbelen inlegt.i n twee
Weduw' 'veurzen ; waar van zy, met het afloopen van 't derde Bedryf,
Leunde4e papieren in handen geeft ;'twelk Leander,voor haar ge.knield , en haar han&n kusfende, haare funstbewyken in de tederite
bewoording doet erkennen . In die omftandieeden trefc .len Or 4~tes
aan , zonder ts~ ~,~yeerfh dat bet Leander is, en zy verlaa(ett bet Tboneel, zonder Orontes gezien to hebben. -- ' Orontes, -( en bier
mede neemt bet vierde Bedryf eqt a#11vaug ,) verdenkt zyne Vrouw,
befchuldigt ha: l, en zy, )rfaagen, weet~zig -niet terfiond te verant.y' zig verlegen, hoe
woorden . Ja, op 't vertrek van Orontes,, wind 7
bade Eer to befchermen , zonder Leander nadeel toe to brengen ; dan
De bier
Dorimon geeft haar moed, en belooft haar byte ftaan .
nit voortfpruitende verwarring neemt in 't vyfde Bedryf nag toe ; daar
Orontes, met Dorimon wandelende,een Brief van zyne Huisvrouw,
door de Meid onvoorzigtig geftrooid , opraapt. De Brief heeft geen
opfchrift, maar't zegel toont bet Cachet van Leonora ; op den raad
van Dorimon, of Leonora ook, tegen verwagting van den Oom,
ontrouw mogte weezen, breekt O ;-ontes den brief op ; dezelve behelst eene foort van geheim Rendez vous, dac Orontes als •w oedende tnaakt. In die omftandigbeden tragt Dorimon heu eenigzins to
doen bedaaren en ftelt voorts bet noodige in 't werk, - gym die gehei .
me byeenkomst egter voortgang to doen hebben, ten eihde ;o wet
als Orontes zeker to mogen weeten, wat 'er van de zaak zy . fly verfchuilt zig daarop met Orontes ; eerlang verfchynt Leonora ; wet dra
komt Leander met Clirnene insgelyks ; haar onderlinge gefprek, ten
aanhooren van de bovengenoemde verfchoolen , openbaart bet geheele geheim ; en is van datgevolg, dat Orontes zyne misvattingomtrent
zyne Egtgenoot erkent, zynen Zoon vergiffenis toezegt,'en 't Huge .
lyk, tot alter genoegen,volkomen goedkeurt .
Degeheelefchikking van dit ftuk, dat verfcheiden aandocnlyke Tooneelen vervat, is
in't algemeen zeer wet ingerigt naar den aart van 't onderwerp, dat
leerzaam is ; daar't van ter zyde ;onge Lieden waarfchouwt, tegen her
aangaan van onbezonnen Huwelyken, getrouwde Mannen onder'c oog
brengt, hoe omzigtig zy behooren to zyn, om hunne Vrouwe op geen
los vermoeden to verdenken ; en vooral, naar 't hoofddoelwit, twee .
de Moeders leert , hoe zy zig omtrenc de Voorkinderen van den gee .
nen, met welken zy gehuwd zyn, behooren to gedraagen . - Zy
flellen zig bet voorbeeld van Leonora voor , die haar deakbeelden
om •

DE 3TIEPMOStDER.

Amtrent haaren y 4gt op de betuiging van, Dorimond, raake
voortreflyke van haar gedrag, daar zy evenwel . maar Stiefmo
aldus uitdrukt.
* x
ik ben Stieftrioeder ; maar, moet eeneStiefmoeder
zy
bemoejen,om2oo wet de Kinderen,als den Vader,bet veZli
tst,
geleden hebben; ;,„te vergoeden? . . . over 't $eheel geloo
dat ik door die .,hellige belofte, door welke 1k my vrywill
on.
eb, om
den heb, Orontes Vrouw, te zyn, my ook daartoe vfjpli
a
: Oom I
zyn' ZoQn, als •z yn eigep Moeder , to beminnen . a . .
en ik de
Herinner u de traanem Ldie gy vergoot, en dat op den dag
eerftemaal in dit huis kwam, als my Leander met opgehe
handers
.ce gemoet liep , en ine~, f~ekende woorden o verlof b my zyne
Mog der te, mogen noemen . ° Ik omarmde hem . . . gy waart dear
do811 ontdean . . . maar' in 't zelfde,iqgenblik, t(Qn ik hem tegen
myne borst drukte, wenschte ik , dats my de ftraf Hemels mogci:
treffen, *op ik ggit t*liet,hem mete~R oprecht moederlyke tederheid to
dezeh ty,~i gehouden , en
bemiUnen. Deze vurige b_eloftep ieb ik
i'.tgeloof,ddatlk die geduurig -,zal houden .~ls gy wl'ff nagaan, de ge .
h®orzaa>beid e u .de liefLle, die joy Leander aan zynen kant bewezen
begft ; 4ati betty ilk verzekerd, dat .g y alles, wat ik voor hem doe, voor
een pligo zult aauzien :

Brief aan de H. H. Scbryvers der Hedendaegfche .eaderlandfche
Letteroefgningen, dienende tot onderricbting zoo van Hun aft
van bet Publick, wegens bet voorgevallene in de zaek van Mr.
A. C . DE BRACONIER, en deszelfs Huisvrouw M . A . DE BRACONIER.geboren Smog. Alomme to hekomen . In Folio r a bladz.
Nt die Papier brengt men ons en 't Gemeen onder 't oog, dat de

I Provifloneele Dedu6lie van Mr . A . C. DE BRACONIER, waar van

ive onlangs gewag gemaakt hebben (*) , volftrekt to mistrouwen is .
Metrontvouwt ten dien einde het voorgevallen tusfchen dien Heer
en de bodenge*elde Dame op eene andere wyze ; en geeft ons eeu
ander verilyg,avhn de tegen hem gehouden Procedures ; naar uitwy
ze4vag walk alles Mejuffrouw de Bonbon daadlyk de wettige HuisvrouwEvan then •H eer zou zyn, en dus met regt zig noemen M. A;
DE BRACONIER geboren BOUHON. Men verzekert ons, dat de be.
wyzen voor de wettigheid van dat Hawelyk voor den Regter indiervoege geverifleerd zyn, dat 'er geen tegenzeggen op valle . Men
Aelt verder de gehoudene Regtsgedingen in deeze zaak in derzelver
trapswyzen voortgang voor, en wont ons tangs dien weg aan, dak
'er geen twyfel, nopens de regtmaatigheid van het tegen dien Heef
geflaagen Vonnis, plaacs kan hebben.
Het lajtstgemelde' is•
bier `
( ) Zie Hedend. Vaderl.'Letter.0efn. IV D .,bl . 613 ;
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zigtb4r, op de verzekering van bet eersttzegde, to we&
wetrigheid van 't Huwelyk ; dit voor den Regrer onregen .
keverifi€erd zynde , vervait zekerl* A DedueRie van den
Braconier, als daar op gegrond• zynde, dst by met N.4
H
egin wettig Huwelyk aangegaan, mar flogs eerie galante
Bo
e gehouden heeft. Nadien nu de Br{efThlryvjW,, om reco
heeft konnen goedvinden, de bewyzefl ;en grohden voor
den,
de refit
tigWd der fustenue van dat wettige Huwelyk aan den dag
is-'let Gemeen, dat men door den Heer Bracopier bier
to legg
in gede ufeerditoemt, niet in ftaat om daar over to oordeelen .
'Vic die
oofde moeten wy Oak , met opzigt tot dat punt, na 't
inzien v deezen
ef, tot nog zeggef;*oLis non liquet. Heeftde
Brieffchryver daaro trent voile verzekering, `en moeen ,tyy oils bier
op gerustlyk v 4aate, dan,is 'er niet aarn to nvyfelen, of de fleet
Braconier heefFeene onrekmaatige zaak vow, en zyne misleidendeDedutie is dan ten tterklte . tWwraaken : doch bier` over diet ver .
der kunnende,~prdeelen+moeten Wy, z6 meat ; dit Stuk nog verder
voor 't Geineen wil brengen, afwagten, `rout '
.pr voof en teg'en de
wettigheid van dit Huwelyk to berde to brengeh zy.
1.
Zullen wy ons houden aan den . gulden regel Adi & alterarn
partem of floor en Wederhoor, dan kunnen wy in dit geval niet
bepaalder fpreeken ; en de Brieffchryver die rede meent to hebben
om ons to laste to leggen, dat wy ons in 't berigc wegens de boa rengemelde .aedutlie , aan 't verzuimcn of overtreeden van dien
segel, fchuldig gemaakt hebben , kan 't ons pier kwaalyk neemen,
dat wy zyne herinnering, aan dien regel gedagrig, opi"nieuw daar
tegeu op onze hoede zyn . Indien wy anders handelden , •e nblootiyk op bet crediet van den Brieffchryver ons in de i `adn bepaalden,
zou' de [feet Braconier,' (by hebbe dan gelyk oelyk
of 4)
;.) regtmaacige reden hebben om ores van eene onvoorzigtigheid to be£`chuldigen, we :ke ons de Brieffchryver nu ten onregte to last legt .
De Briefli:hryver naamlyk heeft deezen Brief , ter onderrigtinge
van bet Gemeen, ook wet byzonder ter onzer onderrigtinge, gefchreeven, en aan ons geadresfeerd ; „ otn dat wy ons,' W1yk by zig uitdrukt, tegen ostze doorgaende gewoonte,zoo klaer en iterk voor den
Peducent uitgedrukt hebben, dat men den Rechter niet dan yor
hoog onvoorzichcig,en, die de zaek geinllrueerd hebben, voor let
minder dan eerlyke luidcn zou moeten aenzien " . - Hy befchuldigt ons van „ geconcludeerd ce hebben inaudita parte" ; en geeft
ee kennen ; „ dat men zuiks pier verwachc zou hebben van Schry .
vgls, welke in dat zelfde Stukje uitgeven ene Verhandeling van den
Heer GorrsCHED , ten titel voerende , de Regtsgeleerde meet een
Wyfgeer zyn ; daar noch Rechtsgeleerdheid noch Wysgeerte leeren,
zpnder onderzoek der redenen van beide partyen, de zaken to beflisfep
En by grondt op de vooronderftelling, dat wy ons bier on .;
Yoorzigtig gedraagen hebben, de les : , Leer dan uit dit ggval, in 't
Va.
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vervolg U . Lieden voorzigtiger in foortgelyke zakent e0gen en
boudt de' guide Ain 't oog, audi'& alteram partem ',
Wy erkennen, oil de,gemaakte voor®uderttefting, de gepastheid'
dar Lesfe , en de'Celve is~altoos goed ter herinndringe ; dan de vooronderftetting heer , ten, 'Onzen aanzien , geen grond . Ire voorige'
gemelde if 1in v tr an Schryver, dat dusdanig lets vacs ons ,eiet
to agten
s,, Atrt :oarintegendeel zeer wel at die - ktagtla4n ;
die zy mag` kdbbefi. , igaar dit zo zynde had zuiks hem ,oplettend
moeten ipaket) ,,'off siaaUwkeurig na to gaan' ; , of by vii regt gezien
bad,toe^ hem iobrktiwa .m,dat wy iegen onze doorgaende ewoonte
was,
handelden , en hysooideetde lets , dat tgen zyne verwag
in onze,fchryfwyze ontdelitJe hebben . Dit was seer nat -lyk ; 't
was, char wit menfchetl'.`z f"gelyk andere menfe*n, wel-nwgelyk,
43t,14y ons tan eene on orZiguglieidJ,fejauldiF maakten ; maar de
.eL chte,, dat men, voor
beffi?end3 bepaaling 'des.
omzigt
'wet waarlyk plaats had,
utr o erwoog
a
'h'
n men dit niet zou vertr°
yver'zulks gedalk, vermot*elyk was hem
wacbe . ad 'de Ad
terftontl gplgeglten,` .daa Ify in den eerften opflag mis gezien had ;
taintte oplettendheid blykbaar is .
nadema*4k,.f
I, Ons ggegde, daar-,t bier op aankomt, luidt aldus ., „ At bet by.
gebragtel door deu_Deducent met de noodige Bylagen geverifieerd,
ftby#t, Zo ver men tit bet bier voorgeflelde kan afneemen, zamen
tedoopen, om ons met hem to doen denken, dat enz,".-- Is dit
de taut van Schryvers-, die zig'te fterk uitdrukken voor den Dedu.
cent, en coneludeeren inaudita parse ?
Is bet niet veel eer de
taal. .van'Schryvers, die to kennen geeven, dat zy de zaak its nierw
beflist aapmer
; die onpartydig eenvoudig berigten, waar toe hit,
Dedu¢tie, . (dat dus vet alleen her onderwerp hunvoorgeflelde i
ner ,ovc?Weeginge was,) den Leezer fcbynt to leiden ?
- Voor4
odderftelt sulk eene manier van zeggen niet, dat men oordeelt niet
bepaald to kunnen fpreeken, om dat men Party Wet gehoord heeft?
Iait ij, naar onze bedoelde meening, zo als wy tot uog kunnen zien,
dermaate duldel )t, dat bet niet noodig zy meer to zeggen. ---~
Onpartydige I leers beflisfen, wie'er van onvoorzigtigheid ted be, of de Schryvers van de Letter- Oefeningen, in zig zo
fchuldigen
uitt quk en, of de Brieffchryver in bier een misflag op,hunnai
rekening- to flellen.
brief aan den Heere J . H. HERING! eerfle ,Scbryver der mfrdamfche Stads Courant. Voor rekening en verantwoording van
den dutheur. In groot octavo 48 bladzyden .
Nring
deezen
b Brief, vervuld met laffe loftuigingen van den Heer He, door langdraadigheid en herhaalingen verve elenll , flelt de
Schryver een Proje& voor, om onze ongelukkige Landsgenooten',
die by den gedugten Watervloed, tusfchen den, 14 en'r s November,
grog.
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AX DEN HEERE J. U. 4tERINC :

grootlyks'geloeden hebben, to gemoet to komen, Zyn Project ba
faat>)&tr bet drakkerr eener Befchryvinge pan dat Angeval , by nagnigr
van Intekening, ten behoeve dier ongelhickigen ; met voorflellinge
van de ontzaglylte fomme gelds, welke daar door verzaineld zooa
worden. . En dit Proje& wordt den Heer ff#ring,'als Schtyver van
een Werk van die natuur, dat by de Wedd boWngk
Apart
ihmuitgegepyen to worden, voorgedraagen
gp-it* n
hiet oogmerk van deezen Brieffchryver laaten wys voor rekening en
verantwoord*_ van den i utheur ; terwyle we pier twyfelen, of de
goedhart't~ held van Nderlauds Inwoonders ztl, buiten dlPProjeft,
kragtdat~g genoeg werkzaam zyn, ten bedoelden einde .
Brief aver bet ont i gs uitgegeven Ado s,; door Yoxkb'er J.~. v.
IN CAPELLE~ TOTODEN'`v
.
Alotn to bekomen . In"greot'~c~`aJ
va 15 bladz.`
Hollandfcbe Vryn'oedige Beden ngen oveC dat, .Rdvls,
br - mails•
ping van a$p
$' .oltave,
74 bladz, iii
B Eide deeze Papieren ftrekken ter overweeglnge
n -,'t gewigt
derredenen, die opgemelde Jonkheerin zyn ~4dwis, uiaar van wy
voor'eenigen tyd gewag maakten (*), to berde gebragt heefc, tegen
bet involgen van 'c verzoek van zyne Maletleic, den Kobing -van
Groot Brittanie, raakende bet leenen der Schottehe Brigade . Naar't
oordeel deezer Schryvers zyn die reden zo gewigtig niet, als de
Jonkheer dezelven agt ; bet komt hun daar • benevens voor, dat by
de vereischte regels van voorzigtigheid niet heeft gade geflaagen ; en
zy merken to gelyk aan, dat by 'er zaaken ingevoegd of daar me.
de vecknogt heefc, welken in dat Advis geen plaa
behoorden to
bebben . Verfcheiden deezer bedenkingeti, voor~tt 'c ` atsge~
•k dan
noemde' Gefcbrift, dat bedaarder opgefleld fchynt to weezen
'eerfle a zyn niet verwerpelyk ; en 't is' niet vreemd, dat men,` in
gene zaak van'die natuur, zig aan de eene of andere zyde wat fterk
uitdrukt, dat de nadere befchavinge onderhevig is ; 't welk 'zyue •
nuttigheid kan'hebben.

B

(#) Me boven bl . 4t .

Ondervraagingen en Antwoorden van j. F. V. con. RenevenWa.
pieren van hem en A. SMLTSHUYSSEN. In Folio 17 bladz.
Et zeldzaame van 't geval vam J. v . Gog, fmoorlylt verliefd,
fl naar't fchynt, op A. Smitsbuyfen, op haare Egtsweigering tot
wanhoop vervoerd, tot bet befluit gebragt om zigzelven van kant to
helpen, en in die omflandigheden A . Snsitsbuyfen , zonder volgens
zyn voorgeevtrn, to weeten hoe, doodlvk gewond hebbende, maaJt
deeze Papieren voor I t Gemeen merkwaardig . Overtuigd dat by de
daad gedaan heeft , maar van zyne intentie op dat oogenblik met geen
mogelykheid lets kunnende zeggep,_is by ontvangen in een ordinair
'roves, wits doende defenfe ex carcere.
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VADERLAND'SCHIV
LETTER - Q EFENINGEN.
De Zedeleer der"H. $: °van den feogkeraar 1. LPV . DMOSHEIM,
agte*olgd floor j.- I' . Mri En, Hoogleeraar in de H. Godgel. te'Gottingen . Vide Deel. Pertaald doer e, Al- MoERBEEK,Leeraar der Doopsgezinden to Dc 'refit.
Utregt,
by,G, :T. e~n A . v. Paddenburg '775,
ehalven bet hoor4*erk-ett 't Register 89a bladz. irl-quart.
ens de:' veideeligyan den Godsdienst, of der
*066, d r den*Hoogleetiaer Mosheim,
0111_0":
in - eon
di en en een toevalligen Godsdeenst , vangt de
Hooglee
iller, het Werk op 's Mans dood verder voltrekke b-, ante , met ene ontvouwing van den toevalligen
Godsdienst. Een Mensch naemlyk is befendig gebouden r
aendaitig te, zyn s de,Heilige Scbrift to lezen, to bidden, den
openbaren Gocilsdienst by to woonen, als mede God to looven en
to danken . Dan buiten dit flaen hem ook enige plichten waer
to nemen, die men toevalligen mag noemen, om dat ke op
zekere gelegenheden wachten, en daerom niet altyd to vervul .
len zyn . Onder deeze laetf'en, zynde de eerften in 't voorige
Deel afgeha*r ad, worden nu gebrago, de Bely denis, bet ver .
nieuwl~ van tDoopverbond,bet onderbouden des Avondmaels,
bet T7asten , bet Eedzweren en 't doen van Geloften .
Op
deze voorftelling der plichten jegens God, -act onze Zedekundige over tot ene verklaring der plichten jegens ons zel.
ven ; ten eind erder aen to toonen : „ hoe 'wy ons van uiterlyke gelegenl
n , op een ver(tandige en godvrugtige wyze,
eten be Y en , om de deugdzaame neiging tot ons zelven s
op e.beste manier, to lrewyzen " . Flier omtrent komt in de
eerlte plaets in aenmerking onze verplichting tot ene geregelde beftiering der Eigenliefde, welke van ons vordert ene volledige Zelfskennis , en de daedlyke Zorg voor ons zelven ,
beiden naer Ziel en Licbaem . De ontvouwing van dit algemene leid den Hoogleeraer verder tot de byzondere plichten,
welken wy, ingevolge daer van, met opzicht tot ons zelven,
in acht hebben to nemen . By die gelegenheid handelt by van
de Matigbeid in Spys en Drank ; van het regelmatige in 't ftulc
van Kleeding en Mooning ; van de noodzaeklykheid der llr.
V. D$EL . H. LETT. N0 . 4 .
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heidzffmbeid ; van de ontzichtigheid in 't wet heffeden van den
Tyd ; van 't geoorlofde ten aenzien vaii Uitfpanningen en Per.
or,~ken ;van,'t verflandige gedrag met betrekking, of de uitertyke Ees ; mitsgaders ten , opzichte van ty1lyke Coederen en
Rykdomfltei4 Hier aen hecht by wyders nog a
verweging
van lie Gode behagelyke levenswyze en an4rfp d en in
Tegenhed
ala lichaemlyk ; iyaer -op by, ten
laetile I dit deei d deer Zedeleere befluit, met eue ontvouwing
van ene hoorbef+eidinc tot een zaligen dood, eerst it 't algemeen, ~vervo Sens igo't byzonder, met betrekking tot kran.
ken en
vendet~.
De Hoogleeraer Miller bond zich,
in 't wezenlyke d& behandelinge van dit alles, zeer wel in 't
voetfpoor vast: z~r rt g roemdc t' Voorganger , des de Zodekundige Lezer rede hibkt otW deswegens voldaen ii zyn .
Men ontmoet hier, onder't oordragen der boven noeinde
plichten, eetygeregekd#verflag var tie mgkwaerdigf omflan.
digheden, waer in dezelven op ene byzon&re Vyze,in aen
merking komen ; welken onze Zedeleeraer me`t t ord+eel nagaet,
en door welgepaste characters opheldert ; terwyl by' derzelver
betrachting op ene ernflige manier aendringt ; en wel_ .indiervoege, dat by gezegd moge worden, een •erftandige midden.
weg to houden, tusfchen ene al to infchiklyke , 'al to flrenge
Zedekunde , die ter wederzyde fchadelyk is voor de ware
Godsvrucht en de Zamenleving .
Zo geeft by hier cn .
der anderen ene zeer wel uitgewerkte Verhandeling, over 't
genot der Zinlyke Vermaken, dat by niet veroordeelt, maer
verflandig regelt ; waer uit wy het een en 't anr*r zullen by .
brengen .
Zich niet kunnende verenigen met bun, die den Christenen
alle Zinlyk Vermaek ontzeggen, brengt by ons onder 't oog
de leer van den wyzen Prediker, in ene beknopte ontvouwing
van zyn Boek, ever 't genot der Waereld, in 't bezef van
derzelver ydelheid ; en merkt tevens aen, dat de leer van Apostel Paulus, t Cor . VII . 29---31 . insgelyks diept, om s
in to boezemen , dat by 't genot niet wraekt, maer de n kiNa 't voorftellen dezer algemene be .
ging aenbeveelt .
denkingen, toont by verder wel byzonder aen, dat bet vermaek, op zich zelve befchouwd, niet alleen iets onfchuldigs,
maer ook iets goeds is ; en dat wy menfchen in dit ]even iiiet
gefchikt zyn, om enkel geestlyke vermaken to genieren . Daer
en boven doet by ons opmerken, hoe de leerwyze der Eleilige
Schriften alleszins ingerigt is, op ene wyze , die ons verzekert,
dat bet genot van 't zinlyke onzondig is . Dezelve leid uns
door zinlyke denkbeeldeu , die op onze aendoeningen van
were
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geestlyke, fief 1 i ; ja

ftelt ons zelfs de toekomende Zaligheid voor, finder ztnne=
beeldEn, wefken dyer van ontteend zyn . bok wag _het Piarad~s
ter genieth ge van zulke vermaken ge1chikt, en if`'gTzelver ge=
not was z% e Meaioch id' den itaet der ~echtheid g oorIofd . In Ateh - n heeft Ggd `her den Jooden ni'et rgrboden
en de Euartge1IeI t a 'in` de valid des tyds v*rl
ip', wraekt
bet gedrag'dprfgennn, die eAit werfla?dig' gcl of verbieden i
Rom . AV. £ : "tot. Ii. z6 ; en piyst heeds de matigl#d aen,
ten ontegenzeggelyken bewyze, dat 'er een gieoorlo ;,oQebruik
is van 't zinlyke, met dankbaerheid aen We, die zig juist
en4de menfchen
daer doors als,-.een goeder 'eren . Wezen,
bev+t , dat by , reel
re t em gevende, onze
r
harten,vdrv&it Siet phi et vroi'y
r
.'ffind . XIV. i7 .,
, hoe weinig de at to f}renge
V
ots~"i'I°~~ .te-j%
ihrgevar, de natuur der dingen, der menfchen
Heili
sdienst kennen
en
z. „
, zegt by, ,de natuur en wezenlyke gefleldheid der ff1*pzeleh niet na . Willeii zy, mogelyk, de waereld, nief de dude Gnostiken en andere valfche Leeraren, voot
een werk van, een Avaad en onvolmaakt Wezen houden, bet
welk de fchep' len, daarom alleen, zo aantrekkelyk gefchapeii hebbe, ten einde de arme en nit de boven-waereld ver=
itoote Zielen verleid wierden? Neen, zy kunnen 'er onthoge=
lyk aan twyfelen, dat de roozen haaren verrukkenden reek i
en de bloemen, haare .kostelyke kleeding van God zelven hebben . Eai"egter wilden ze"er aan twyfelen, dat bet neelarvogt
der druiven, of de verleheiden fmaak van 't vleesch, van de •
zelfde allerwysfle Magt voortkome? Kunnen dus de verfcheiden vermaken en bekoorlykheden der! fchepzelen wel iets
kwaads en zondigs zyn ? Kunnen deze fchepzelen wel de wae.
reld zyn, wa
oor ons de H . Schrift waarfchouwt? Trou .;
w , zo mmAs dat vermaak zondig is, 't welk ons de bloeen andere meesterilukken van Gods handen verfchaffen zo tin'Uwdat vermaak ook voor ftrafwaardig verklaard
worden, bet weik ons alle de overige allerwysfle fchikking
der waereld veroorzaakt . Gen . 1 . 29 . En daarom juist, oni
dat God onze vyf zinnen zo wyslyk gemaakt , en gefchikt
heeft, dat bet zien en genieten der tegenwoordige fchepzelen
ons, noodwendig, een verfcheiden genoegen vertchaffen, out
dat 'er, naamlyk, tusfchen dezelve en de kragten en werkingen der fraaie en zoete vrugten der aarde, cen foort van overeenflemming is ; zo moeten wy, poodzaaklyk, in bet genot
derzelve een menigvuldig vermaak bevinden : en, daar wy ons
K 2
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en geheiligd hart hebben, alles rein 2y, Tit. I. x5 ; en gindelyk, dat het een gave Gods is, wanne'er can mbnscb, met gerioe` en, eet en dri' kt,` est toil gemot' ,is 'bg a1 z nen - arbeie:
Pre . Iii. t~: ' Het omt "er °maer' op aen',, dat fy doe , overeenkomftig met
e" waerdigheid en, vet`plichting', in betrekking tot zyn&o
'glied+n, %t een'hy doeitzal, wan?eer
by de volge'rl
eiked
oogleeraer vets r =litbreid,
In icht'tjeettil~=Y ; M 1T ' fool rein-onzer vermatee moefen , dee
p ; zelve
lets geoorlofd, goed, en in eeff,~ek t opzic~i
1k
n wezetr ;o deels • mede de volkomenheden onzer e o onzes
Lichaetns to glyk bevorderen . Anders z
niet alleen
karid rachtig maar Qok d*'
en`~e, z .
misbraik des
tyds
e r twee ge
ii
,`om goed to doen .
'tiztze trertnaken, geen een onzer heilige
diet de eerbied en liefde tot God ; niet de
pllcl<t
ph
,
ng zelven, ei'ndelyk mede niet de genen ,
die we bit
etleh "verfchuldigd zyn . , Een recht Christen
kan geen vetm~[ek hebben to uitfpanntngen , die tegen zyn
plicht ~enloopen, maer alleen in zulken, die het beleven" zynaer hoogereprigM t,;ten minften, op ene afgelegen wyze,
vgrligten .
g . Onze vermaken moeten zo bepaeld en gematigd zyn ,
dat 'er' noch de krachten der Ziele , noch die des Lichaems
door'vefzwakt worden . Het ene 'en't andere zou met het nit .
etude der veruaaken ftryden , en ons finerten barren .
q. . Wy m`oezen• . aetr onze vermakeu niet geheele dagen, en
riog `veel mittder'geheele weken ; maer`f1echts die oogenbli~-ken fchenken, welken wy der belevinge van gewigtiger plichtej, -zopder nadeel,,,,kunnen gnttrekken .
S,_By'de keuze onzer vermaken, behooren wy to letten op
d, op onze' jaien, onsampt en onze overige
4e weIvoeg1gl
uiterlyke om j digheden.
Eindely ,, rltoeten wy ons aen .geen foort van vermaek
~o' tt g dennen, dat wy hef niei zdm'wylen, zonder het,om'zo to fpreken ,in 't mu)fte llegts to misfen, ten enemael
dntberen, of het met andere foorten van een onfchuldig verm~ek heel . Iigt ye'rtivisfelen kunnen .
,, Naar deze regels, zegt onze Zedekundige, moet men
de byzondere foortett van vermal en beproeven,en,beoordeelen,' maar'ook hen hunne dwaashei4 levettdig eft overtuigend
voorftellen, die in de keuze der vermaken buiten'~poorig, m 't
genot derzeluen onverzadelyk ; en' i`nzoftderheid op zekere
i®orten daarvan geheel verzot, maar vooraf aan de f4+eelzugt'
K 3
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welke alleen fchyueit to leevitn, OM to fpeelen<,t
en Wet om. een geoorloofd ty verdryf iu bet voorbygaan met
pjaate to genie ten, ow hunne ern ige rollen, met de noodige
infpanntng van alle ziel- en lighaamskragte*, nadjerhand veer
voort te •fpeelen. Menfchen van dit flag brengen met de daad,
gelyk de Sch»ft zegt, bunne jaaren a Ls sets . geklap of als
eenen drjom door ; even als,die-Koopliedd,, wAlke de koste r
lyk* oogenbficlkken der aarmarkt, nutloqsj v0Qr de f}elladidn,
tier Kwakzal rs -flyten .
OW, het algemeen zal men, volgens d
s bygpbra,
-gronden, zelfs .zonder een uitd der J-L .Schrift, ligt kunnen beoordeelen
drukke
v
ydkar ing en fpgkny ._ of op, ,eig zelve.~ of
welke foorten
a
wegens de
byri - o
cl~eide y e :omila~tdighe#ert,
cbadelyk, kwaad en zondrg -z
Alle," de, sullen,
~zyn het, die ons in de beleevige onzer'a1gemeeue,,
,
in- als uitwendige pligten en deug4en h
n4:,ea,,niet toelaaten, dat onze, Ziel in cene aanhoudend"e, gi~i
fchap,met
god, ert in eene beftendige rigting van alle iii
gdagten en
1,}egeeIIten op 11em blyve ."

vast jyn, eu

f

Dc Godsdienst der 3 ugd, door G . FR . SEILER, Fioogleerdas
¢an de Fredrik - 4lexanders UniverJ teit to Erlangeft . Uit
bet Hoogduitseh vertaald en vermeerdert, door J . V, NnYSSENLURG, Predikant to Geertruidenberg, en Lid van vet' .
fcbeide Genootfcbappen . Te Utrecht by j .' v. Schoonho err
en Comp. 1776. Behalven bet Yoorwerk 271 bla4z. in
p4avo i
Y manier van gemeenzanle gefprekken tusfchen eeh .Vader
1

13 en zvn Kind, draegt de Hoogleeraer .ei1cr', in dit WerkV, een GAsdienfl:ig Onderwys vaor ; dat he foprt zees
%h

we] gefchikt is i om den Kinderen de gewigtigile, waerheden
van den Godsdienst, op ene vatbare wyze, in to bAezenien,,
De Eerwaerde Nuysfenburg beeft het zclve met'recht der Ver- ;
talinge waerdig geoordeeld ; dan nadien het, in de Ilukken,
*ut r in de Erotders Lutheranen van onze Kerkleer verfchil
len , naer de denkwyze der Augsburgfche Confesfie ingericht
zo heeft by niet we] kunnen nalaten , dit, oraderfcheid in
aenmerkirig tg nemen . Zu1ks heeft hem, bewoogen, hetG--'
fcht_ift van defi Kioogleeraer hier en daer met enige byvoegfe
llcn to vermeerderen, om het n aer .d e Leer der Nederlandfche
&erke te-fchikken . Hy heeft het onderwys des Hoogleeraers
kn

° ise e en-'_t, tw

J. A . NOESSELT GODSDI$NSTICE OPVOEbINC .

W

Godssdienst opvoeden ; dat is„ hen met alleen wegerlt5 ods.
dieutlige waerhedeu onderrigten, maertien ook zo o nen,
en daer toe gewtmtn, : dat zy., uia,'liefde tot, pit Vertrouwen op, God-, oil, niet •e uie enkele-gronden van bet keen aen .
genaem, nuttig en 'Welvoegelyk isa leeren handelen 7 --- Is
dit doenlyk ? --~ ^ welk er ,w ,zali"s best gefchieden4 --» Ter beAttt rdinge *zer dtie vragen fjrekken de
in dit Stukje vpo Ide Geda te#, Van- 'den Hoogle,~aer
NQesfelt. in
eke bedoelt 'h
ie •
-m_t'pt • teiebbenet
flechts Rousfeau tegen t& •gaen)
is, met bet ht.
te;-. a nigg
en,, nog
:of fe
t Gtzdsdienft
yr eg zy
tie _
; t*aer ook lie te, wed ge
willen oeft
dle Echo
odsdienftigft osiej
dat men den k ndet'en, niet vroegty.
dig` ,4e-doen, !om dat Qod bet beloont, of .
v d - bet draft . Hiertag err is de Hoog.
le ,,_dar de opgemelde Go dienftige opvoeding ltan == ~ fund to grypen, zo dra de aengedttide .
vatba~rhei ilaer rs, en op dier} grond(lag toout hy, dan verder, op ha danig ert~ wyze zulk , naer zy inzien, best .,
'f werk gell 1d kan worden . --rh Schoon de Hoogleeraerbestir
zicb
over 't gekteel vats fl0llj, en kier en . daer .wat, to clerk moge
.titdrukken zal wren echter ander zyne Gerlagten verfcheideu
bedetikingen ontmQe en ; -die zeer wel- gegrond zyn ; en met
welker in achtnemin ,_,bekwan ;e Leiders .der.>tedere Jeugd,
van ene recht vatbaexe gefteldheid, bet vermoedelyk, verder .
zoudeu brengen .i --din velen wel verwachten . •Z ie bier, ter,
proeve een .,, naer 't ons voorkomt , aenpryzenswaerdigen
raed,, behelzende -een zeer voordeelig midjlel, gelyk by zicl . .
uitdrtikt, om kindgrarl •.gol1sdieAst in to boezemen . ;
„ Dit beftaat hierin, dat men zig pier, van . een aaneenge .,
fchakeldonderwijs, gelijk bet de gewoonte is, bediene, maardat
men den kind, 'en bijzondere gewigtige lerrngelr van den gods .
dienst naar gelegenbeid des tijds voorItelle en bekend inake',
zd a1e,telkens de •a anteiding • daartoe mode'e-brgngt, •, en zo,als
de omitandigheden zig, aanbieden . Waarom leert men deze
zo natuurlijke, zo overtuigende, alles onder bet oog bren-:
gendeleerwijs nietvan,debeiligefchrijvers,,of,liever,waarQri .
,gebruikt men dezglye zo weinig P want dezei dragen im,rra,err
nergens den Godsdienst of bet Christendom in zamenhang erl
in eene aaneengefchakelde orde ., of op eens,maar, alles zo,bij
gelegenheid en als in bet voorbijgaan voor, naar dat zij, tef'
kens daar toe door de behoeftigheid der lezeren , of door yqr.'
rezene gefchillen ea ongeregeltheden daar toe aangefpooi;d;
K $
wet.'
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werdV ;4 iet in -den roan' van een leerboek, maar in bri&
yen en`verhaa$n, etl in bijzondere op de voorkomende otn .
ffandigheden pasfeWb reden ; niet als Leeraars op Hooge
$chooleu, maar als vaders met kinders,' die minder onderrigten, en meet toel gen,, om de optztet1 taAmheid tot eigeu
waarnemen etn , bntdekken gaande to maker . Had deze leer .
vvij a misfchi n in de' toenmalige omttandigheden alleen haa .
ten and ? kan ze tegetiwaprdig niet de
'de yoordeelen nit .
leveren? kunnen kinder v+1 op eens bevatti , reel in za.
menhan* over1en V vn
men , nog •nooat opgemerkt f dat
2e1 de minfte volwasf =tehdorders ;den zatte0ang van
een gelmat voorfiel pnthouden
apiflegts enkele
ftellingen, e
k ma,, *elq rlee i die bijblif
ken vaor hunne- omitandigheden ir$ts t
b
lV-I ift
't algemeen zal meri toch bjj-eenq mati
"a
., d
dat Been, --wyelk`ki em onthouderr he
zY het' meeste -;'' dtf# zij geleerd hel l€it ,
flz' *elklljk
aanwenden, 'Waardoor zij ook'gevolglilrtc bewi ewgeveri,dar
bet indruk bij hen' gemaakt heeft ; dat aij , zeg~tk, dit bij
gelegenheid opgemerkt, en meet van'zelven i dan door under .
wits en voorzeggen, geleerd hebben . Al onze kennis
fpruit vodrt nit de gewaarwording en bewerking van enkele
gevallen ; zelfs `komen wij tot kennis van- algemeene en on .
zigtbaare dingen niet anders ; elke voorkomende, waar7eno .
men en aangewende omftandigheid is eon- , verdere flap tot
tiieuwe kundigheden ; derbalven is dit de . natuurlljkfte weg,
om kinders tot kennis van den godsdienst to brengen .
Op die wijs zien kinders dat Been, welk hen tot eene nieuwe
kennis leiden zal, voor oogen, hebben bet als bij de hand-,
begrijpen bet dus ook gemaklijker , data wanneer zij bij een
1'aipenhangend voorftel eerst eene menigte van andere begrip .
pen en ftellingen zig herinneren moeten, om iets, deels op
N' :zelf, `deels in den famenh4ng to verftaan . 41dus zien zij
obit`, waar toe flit of dat bruikbaar is, merken, dat dit hen
aarigaat , vindeir het met hunne behoeftigheden overeenkomdh .
de, en leeren het op zijnen prijs ftellen, --- Ja, wat wel
van 't meeste gewigt is, leren op voorkomende gevallen oplirttend worden, daarover nadenken , dezelven met foortge .
li?ke gevallen vergelijken, komen fangs then weg allengs tot
eepe werklijk praktikaale kennis, tot waare voorzigtigheid,
nn'gewennen zig bij en van alle voorkomende omftandighe .
den tot con op to klimmen, en de Oodzaligheid overal nut .
tig'te'vinden . -- Om niet •te zeggen,dat dit misfchien bet
eenigfte, ten minfte her kragtigfte widdel zij, om bet ge .
leer.
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in zyn geheel gelaten, en 'er 't zyne, in de voornaem a ge.
fchillen, nevens gevoegd , om de onderrichting , naer die
denirwyze , -op dezelfde .manier voor to dragen . ---- De
Moogleeraer zou 4eelligt beter gedaen bebben, met die verfchillen Diet in to vlechten in een onderwys der Jettgd ; dan
dit gefchied zynde , was 't rCietr oueigen dat de I :erwaerde
~VuysjQnburg, d
-w g infloeg ; om dus, de le wyze der
Lutherfche J gd
warende-, 1tevenS ene har
idmg tai g&
yen , waer van men, zich met betrekking t ; de Gerefo meerde Jeugd bedienen kan . --- .. Zyn Eer' v rrde,~yeeft h
Stukje s rder nu en dan met eenige tusfchenZ1 e oeg aenmerki en -nader .,,ppgehe1derd ;'t welk mede zy : z ttigheid heeft.
W lers ontmoet then, $n .,'t ;einde deter z%i ekken, enige
l ektu to leerzarne overdenl tngen over God dienttige onderva r
~zy
peer, wel ingengte formulieren van Morg P ~'
den . ---- Het geheele bebop is van die
moor, dar .het Gefchrift zeer wel geteld moge worden, under die fa¢r
ti Sehriften , welken men , juist Diet der vroege', maer der aenkomen<ie Jeugd, met een goed vooituitzicht
in de hand''kan gevejjy ; waer van ook min geoefende volwasfenen zich met vrttcht kunnen bedienen ; en dat Ouders, bene .
vens andere Onderwyzers der Jeugd, op ene leerzame ,wyze
kunnen gebruiken . Tot een ftael der maniere van Onderwys
in dit Stukje gehouden, diene het volgende Gefprek over de
Magt van God, na een voorafgaend gefprek over de Schepping der Waereld, des de kundigheid hier van in dit vooronderfield zy.
Vader. [Zeg mij eens mijn Kind!] als iemand een zeer
groot Huis" in weinige dagen geheel alleen kon opbouwen,
moest zoo een dan Diet zeei fterk en magtig zijn?
Kind. Ja wel degelijk moet zo een alleriterk ; t zijn !
• Wat denkt ge dan wel van God , die in weinig da,
gen den Hel l. , de Aarde, en al het Schepzel gemuaat,
heeft?
°K°°W*ar1ijk zijne magt moet allergrootst weezen .
• Wanneer nu eens een mensch deze kerk, of een groo%
ten berg, om hoog heffen, en in zijne hand houden kost,
zou dat Diet eene verbaazende magt zijn P
• Dat kan Diet d6n mensch doen!
V. Zie nu eens , mijn Kind! de aarde Is vele duizende
malen grooter dan de grootfte berg, ja veel duizende , maalen
grooter dan al bet Land, wat Gij met uwe oogen voor u ziet,
en nogthans houdt God dit alles door zyne kracht zoo op,
Aat het Diet valle . De Zon, welke u zoo klein voorkomt
is
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is nog vile duizende maalen grooter, dan Be Aarde ; de Star.
ren zijn ook iodedaad - aAenzulkdgrot,env g
deelte nog grooter, •Lighaamen dan de Aarde, en , deze allew
heeft God gemaakt , en , ze in ' de dunned lucht : ten toon
gelleld. Hij houdt die - alien met zijne kracht , dat ze niet.
vallen noch vert iJ . Ws
eene verbazende IIerkte en magt
is dit niet~ otte~n ztr n agrigf God net afe* kunnen doen,
Watf immer
pggijk Js Y
K. lDuiten twijfel _kan Hij ..$les doen .
.. ZJen wij ons, nit
V
7g, op zulk eenen magtigen Govt
moogen verlaaten a els
if hem_,Hem welliaant
K. Ja gew~,
Betaamt'*hq'den f
niet ; datwi'
v achtelrx eeiea
zo llerken God to beledigen, en kon
wij, bent
beledigen Women, zijne magi tegen ons
K. 0 ja ! en , deswegens wille ik m1J
God to beledigen, en veel liever apes doew
genaam is .
Y. Daar toe geeve u de Almagtige God zijne GGnade! Be .
houd gij dan toch zijn woord in uwe . gedachte : jk bern

w

God de fllmagtige, wandel voor mijn .langezicbt en zijt op .
recbt, Gen . XVII. i .
Ps. XXXIII. g , 9 . Laat de gcantfcbe llarde voor den HEERE vreezen ; laat alle Inwooners van dejl'aereld voor Hen ;
fchrikken ; want Hij fpreekt, en bet is 'er, *Hij gebiedt,
en bet, /laat 'er.
Ps . XC . I, 2 . Heere,Gij zijt ons geweest een toevlllcbtvan
geJlacht tot geJlacbte ; eer de bergen gebooren waren, en Gif
de aarde en de weereld bad voortgebracbt, ja van eeuwigbeid
tot eeuwigbeid zijt gij God.
Luk . 1 . ^,7 . Bif God is geen ding oninogelijk.
ps. CXV. 3. Onze God is tech in den Hemel . Hy doet 11
t Hem,bebaagt.

Cedagten over de OpQoeding tot Godsdienst, door Dr . T . A .
NOESSELT , Hoogleeraer in de H . Godgeleerdbeid op 't
HYooge-Scbool to Halle . Uit bet Hoogduitseb vertaald door
0. R . F. w. WiNKELMAN. Te Utrecbt by H . v. Emenes
1776- In grout octavo 96 blad .
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Oct men de Kinderen, vroegtydig, zo dra zy maer
voor ene erul}ige overdenking vatbaer zyn, tot den
GoO.
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j dje itt het geheugen to doen blijvem, en de V&gelheid
voor to komea, wijl juist de wederherinnerir* aan b ijzonde.
ie voorvalleiiptevens, wederom de +zaakep vertegenwoordigt,
die men bij zulke gelegenheid opgemerkt heeft,
,, Al deze f aiji, bioemeh , :mijn waarde kind ! waren 'er
voorlec}en jaw ook,,teen verw#lkten zij ., de bladen vielen
af, tegen den Wlntar was alles , dood en verflorven, thans
alles ftaat weder bekleed met Of uwe
komt alles ;
fehoonheid . We wit GOD doer ian l -- Wanneer ill steeds
ouder en zwakltex word, en eindoijk ftevf, kin'' zult gij denken 6
ilt 'er nier;meer zij ;
ewg
eelkigt om mij
en ;
ocv.
m ;j zte,, i ah;w er,aanwezig z ~, yeel ge~onder,
en;heetuBw
v been ; dat zal .d3D ~ oen • - elk
e fralije, bonte kleuren der bloemen , en
>~
en' eLk Mad bijzonderlijk1 zo kunt gij
`noel 'jk nieb, noch geen mensch! maar coil
het
heek . het-ge .aft. Doch de bloem weet van hem, niet , en
dit diertje
4hiet ; maar gij kent hem en erbljd t
pver hem •
ooft gij we!, dat by u nog veel liever heef ,,en
voor u no veel • meer zorgen -.,at, daar by voor u, en op dat
gij u daarover verblyden zoud, dit alles gemlakt heeft?~oen ik •u voorleden jaar zeide , dat bet zo wezefi zou,,
ed

gge

$

hem

toen kond gij zuiks met begrijpen, en gij geloofde bet nogthan¢, om dat ik llet zeide, en verheugde u reeds voorat
daarover ; ziet gijj nu wel hoe goed bet is, wanneer men gelooft bet geen anderen zeggen , die meer weten dan gijl.
Maar ik zou bet u niet met zekerheid hebben kunnen zeggeu,,
indien ik bet van coo met vertrouwd had , dat atf hct to

tegten tijd weer'zo goed zou maken , als ik weet dat xij
bet anders gedaan heefrt En, indien ik toen niet had willed
wagten ; maar denken, nu is alles weg, wijl bet zo fcheon :
dan rzu ik fpijt gehad, en bet zou mij niets geholpen hebben ; ik had ,l iij dan, niet al vooraf kunnen verbiijden , en gij
ook niet . Wat,zou GOD daaromtrent gedagt bebben,indjen
ik help dat Diet toevertrouwd of 'er over geklaagd had ; want
bet ftaat u toch voor, hoe zeer, gij u onlangs kwelde,, toed
1k niet t~,iide, gelooven , dat gij mij zo lief had ats wet
eer
,, Indien men op dergelijke wijs, bij alle gelegenheden,,
bij vertrouwlijke gefptekken, met kinderen, onder bet wart :
delen, bij ongevallen, die hun overkomen, bij buitengenieene geneugten e nz . to werk ging ; niet alles op eens , maar
flegts weinig, a x, naar dat Men mogelijk bij voorgekomene &e-,
val-
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vfillen peflpettrd hadt, datseen kind de een of andere lering
bijzonder noodig hebbe ; - dad, denk '1k ; zou men, zon-der veel moeite, zonder kemaaktheid, algwvate bet, at fpelende, en met veel gro'otiar gemakliikheid, bevalligheid en ,nadrtik,den'kinderen,godsdieirst ku' en iflpFenten ; dan' bij het
drocr , langwijlig en ffieiPjk. onderwiis degzelven in den zt :
gena `mden zamenhutige
*r-+-

Ontledende Tafelen tier
ouwz
T , Prediktwt te`.,
erdd .
t
Euisvrouw
vs en, docPaes
Jlet-dam by P . Schoutbn en A
1776. In groot octavo 161 bladz.

r-/'rEn nutte der;~'even, die ire BeJQliouwe

rdbeid, van A.
ad

erd-

beid van den Eerwaerden Buurt, by in,
*if, CateT~,1d
chetifche Oefeningeii willen nagaen, was het onion ~ :s uitgegeven Kort Begrip' van dezelve zeer wel g hiktt dQch dezulken zullen het desniettegenftaende zyrer chtgenoote dank
'weten, dat zy zich op meuw verledigd heeft, ono hun ten
dezen,opzichte dienst to dOen, door het mededeelen van dit
tweede Gefchrift , het welk hun ter gereeder handleidinge
ltrektt. Zy geeft bier naemlyk , na ene -voorafgaende Alge.
mete Ontleding van het geheele Werk, die ons het beloop
kortlyk voordraegt, een aettal van Vierendertig Ontledende
Tafelen in welken de inhoud dezer Godgeleerdheid fchetswyze ontvouwd' word , met ene" beknopte melding der onderfcheiden Voorftell'ingen,'zo a1s'ze met elkanderen in verbaiid
ifaen . Dit geeft den Lezer gelegenheid, om het verband van
k geheel' en alle deszelfs deelen, met weinig moeite na te~ gaen- ;
#bn' einde zich de fchikking dier C~odgeleerdheid ten ~faerfte
roar den Geest to brengen, en door oplettende oefening eigen
t+etotaken ; 't welk den Catechizanten zeer dienf}ig is ., Hier
benevens heeft 's Mans werkzame Echtgenoote nog by een verzam'eld de voornaemfte'Bet hryvingen, welken in deze God .
geleerdheld voorkomen ; 'die -in ene Alphabetifche rangfchikking aen 't einde van dit Gefchrift gevoegd zyn ; waer door de
Catechizanten dezelven ;'zo menigmael zulks noodig is, geqaklyk'kunnen vinden ; 't welk tevens ten gereed hulpmiddei
verftrekty,,-om dezefven onuitWisclibaer het Geheugen in to
prenten .,- Ter meerdere uuttigheid iieeft zy'telkens, zo in de
Ontleding der Godgeleerdheid als in het Register dcr Befchry=
vill.
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vingera, .op ieder Artykel aengetekend de Larag aphen van de
Belcbouwende Godgeleerdheid, en de AnWoor*n in her Kors
Begrip ; ten chide een ieder "1n flaet Ate flellen , pm, zonder veel
zoekens , het yoorgeftel e , in 't, cue +ef-'t andere~V erk to kun.nen nafpooren . -+ Wit ails maekt dit Gefchr~t ten uiterfte
nattig voor C3techiZ en ; en 't Oxekt-tevens ten dienfle voor
alien, die 's Mans"C geleetdheid beoofeuen of'er meet iaels
gebruik van malt ' drier 't hurt de leiding van- d n Ee aer.
egn zaeklyk Register van
ontvouwt,
den Buuft
1
beide de genre de Werken aen de lid aeeft .,
eten , bezwt fo terfebezi3 Briefeilt en eent,g-eflrkken over deKerk .
NisUWLAND,
eeraar der Hervorrnde
*shag?,,en Lid van -de Zeeuwfcbe Maateete firbappeh. Tweede Peel. In 's Graven.
bage,4y-J': hierry 1775. Behalven bet hoorwerk 766 bladz .
in grsot otrtav'o.
N dit tweede Deel verleent ons de Eerwaerde Nieuwland,
even *Is jn her eerfte, ene verzameling van Verhandelingen
en Brieven, over Leetftellige en Zedekundige onderwerpen,
over mist of meer duistere plaetfen der Heilige Schriften, en
enige merkwaerdige byzonderheden de Kerklyke Gefchiedenisfen betreffende . Ze zyn meerendeels door hem zelven op ,%
gefteld ; alleenlyk gaen 'er vooraf drie vertaelde Handfchriften
van den beroemden Hoogleeraer VAN IRHOVEN, en aen 't einde
van 't Werk vind men twee Brieven en ene Verhandeling ,
van onderfcheiden handen, die zyn Eerwaerde, als een Aenhangfel, aen deze Verzameling gehecht heeft. -- Dezelve
behel~s ~~, ene verfcheidenheid van Stoffen, die gefchikt is, on
de aeI acht derzulken, welken zig op bet beoefenen van ituk=
ken van die natuur toeleggen, bezig to houden, of aenleidiug
to geven om verder to denket7 . Van dien aert is , onder verfcheiden anderen in dit Deel , des Schryvers Brief over de
Leer van 't heilig Avondmael, die ene oplettende overweging
vordert, waerom wy deszelfs inhoud alhier zullen plaetfen .
-'s Mans oogmerk is, eenvoudig na to gaen, war ons her
Nieuwe Testament, in alle de byeengezamelde plaetfen, op
dit fluk leert, en wat men 'er by wettigen gevolge uit befluiten kan . „ Het Nacbtsnaal, zegt by, is een flellig bevel,
en buiten bet klaar geopenbaarde, of wettig afgeleide, vermoogen wy hier niets to befluiteu, of het words wenscbhjk " . Op
then
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dien g rondflag zich ve9tigende , brengt by de teeer des IT.
Avondmaels tot vier Stellingen .,
I . „ Jezus Christus heeft dit Avondmael ingef}eld, en be .
volen,, om her 're beoefenen tot zyn gedacbtnis . -- flier nit
volgt (I .) 19at hy'er.niet liehaeanlyk &tlwezig is ; tz .) dat
by lang afwezig za`f blfen 3 en (3.) slat de benders van zynen Godsdienst , intusfthen i 'finder de onvermydelyke ver .
plicgng liggPn, om zich ; by bet geb
n van daze twee
tekenen, voor den geest-tpbtengen, bet
lyAn en fter4
ven van .7e
ristus` W"plaetfe_ve '
h.
°'Er is
dus
"
e~anderh#g,,
t Avo#dmael" .
t hier geen Verd t'
. .4aklathn wy
tvae*len woordlt ;k'
woo
IL „ De oor aken i°n de g ' oTgen V if t it,
eit fierven moeten tot eere Van den iddelaer,'
vornt1d
worden, met verteqnwoordigWg en l t:tamen lijke fe#eern Christus
weleerW gelee.
hefling,' van het'
verricht'heek'g`of
den ; waar door her verleeden werk der verlosfttig , in leeven•
tiige gedachtenis blijft ; de waarhe,, d van die groote gebeurdnis
geduurig vertegenwoordigd wordt ; met een,oogmtrk, op dat
Christus daardoor eere en heerlijkheid ontvange, en i :eder Lid,
maat zeer onderfcbeiden nit de Euangelien weete iwat Christus
voormaals, in de dagen van zijn vleeseh, geleeden en gedaen
heeft ; dit hiet bij Paulus 's Heeren dood to verkondigen .
III, „ Hij, die zulks uitoeffent, moet als dan opendlijk be .
kennen en belijden : (i .) Dat hij betrekking tot hem heeft,als
tot zijnen Heer en Meester . (2 .) Dat hij, bet gene hem, van
Christus wegen, aangebooden wordt, als zijnde voor hem gefcbied , met een dankbaar , godlievend , godverheerlijkend
zielegeftel , op Jezus verklaaring , die welmeenend en naar
waarheid is, aanneemt, dus (g .) erkent, dat 'er iemand, en
wel zoodanig een , als Christus was, voor hem fterven
zijn
bloed vergieten moest : welk fterven en bloed vergi
, in
Ape plaats, voor hem, hij gelooft gefchied to zijn ; en waar
van aan hem geduurig, by elke avondmaalsviering y kennisfe
gegeeven words, (4 .) Zich zelven verpiigt tot alle de takken
van uitgebreide dankbaarheid ; om zoo wel 's Meesters eifchen
als beloften aan to neemen, en to leeven naar den zin en wil
van Hem ; leevende onder zijn beftuur, en in een waar ge .
meenfchaphouden met Hem. (5.) Zich vereenigende met alien , die alzoo daar over denken , als hij avondmaalganger
denkt, zich houdende voor een lid van her zelfde lichaam,
dat her waare best -van her geheele lichaam , door onderlinge
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llefde en medewerking poogt to bevQrdeteu, en den Band vatL
dat lichaam volkoomener to maaken .
IV . „ Ja maar , tot bet verrichtett van deeze oeffening ,
wordt vooraf eene betaamendlijke voorbereiding gevorderd
dit hiet in den Ibjl wit het-aieuwe .testament, zieb xeiven to
beproeven
, of, naar
't
welk eenvoudig
zegtanderen, zicb beproefd daar to flellen ;
; zicb telven to onderzoeken, of lnen bet
oogmerk beeft, om bet"avondmaal tot die eindo to verbbijw
nen, met +o'ie en, die boven opgenoemd zijn ; en of
melt het dus daar toe text in to richten, wa^* ;Noe Christus
ar-- "h
n4t
het
h zni plegtige
; tgf,fehoon
bet ga .~` onde
", verotdend
om b" Je
egendheid
n ai onze geNee + nj lenhj en fand en watWccc, 7 .1c h.
ter bet . onclerzoqk a Van s fam~njang rKor . XI ; neest
bepial of pgenoe de fukken : want, ver, cbeiden
Vi f vdti (clew gaven gelegenheid aatt~ den Apoitel, out
dee oev ng to gebieden, en, let zvel dezelve to fetlen
tegen over de ttitwendige, en ergerlijke gebruiken in de ge .
meente van Korinthen. Zul4s Diet behoorlijk en onderfcheidenlijk to h+ebben gale geflaagen, heeft aanleiding gegeeven
tot zeer mystieke,denkbeelden, omtrent dit fluk der voorberei .
ding, daar,Paulus hoofdzaaklijk alleen bedoelt, om de Korin .
thers aan to thaanen, can met een oogmerk, 't geen aan de
in'(4etling voldoet, bet avondmaal to nuttigen, en 's Heeren
dood to verkondigen , en bet daar door van eenen gemeenen
maaltijd to ichiften, zoo, dat men zich den dood van Chris
;us, met al wat 'erg aanleiding toe gaf, en met al wat 'er in
then dood ligt opgewondeti , bij wijze van vruchtgevolgen,
voor den geest brenge, daar bij of mede in femme : en, als de
geest met die ,~enkbeeltlen Diet behoorelijk vervuld is, voldoet
hij Diet aan bet oogmerk van den Heiland ; hij onderfcheidt dit
eeten Diet va$ bet gemeene eeten en drinken : en, dewijl hij
heilige'l~htgen Diet heilig behandelt, zoo haatt hij zich een oordeel op den hats ; will hij deeze bijzondere heilige plegtigheid
Diet hooger aanmerkt, dan eenen gemeenen maaltijd ; daar hij
met een godsdienflig hart aan bet lijden en iterven van Jezus
had behooren to denken, en dat lijden ootmoedig dankbaar,
en zich aan Hem verpligtende, had behooren aan to neemen .
Laat ik u eens melden, wat hij naar den innerlijken aart van
de zaak behoort to denken .
,, Ik word thans verpligt , om met gezette en afgetrok .
kene aandacht , bij bet geheele lijden , bij de oorzaaken ,
bij de vruchtgevolgen van dat lijden flit to faan ; in een
woord, by alles , waar uit ik weet , dat Gods Zoon
de

IBp

P . NIEtJWLAND

de waare en, eenige Middelaar is, tusfchen God en mij .
Ik moet boetvaardi$ en met eea verbrijzeld hart, mijne zon .
den in alle uitgebreidheid belijden ; ik moet, in eene zeer eer .
biedige gemoefteflalte, al wat Christtts voor mij gedaan heeft ;
en bet genMij mij fchenkt, aanneeme . --- Ik uloet God
vpor die uitbunlig grllote weldaaden danken, en met een welmeene4d gemoed i God biddende om den heiligen Gem, alle
de #rpligtit#en,welke Christus op mij gt, voor mijne dank .
baare taak opneemen,,betuigetrde met ei daad en -de waar .
beid van lp, als`Hoofd en Heir, to willen afhangen ;
Al*Aoo denken, en aan
nii re vereemgett met hun all
hit% Lie blijken van mijlie~irere
met -uo to eeven, ~
l.us't~itjhe6 evoorde'te# van onderlinge
et,lr
drukt,e leer; dit is de .,, rt v
't-'Welk
befl:aat van Gods °zijde nit bel en, aan . of it`dankbaare verphgtmpn :-- Door deeze,utto nfng~ •; als :;door
een geordend mid~del, bekoolh ik gemeehfCbup aan al ,het lij .
den , en bet geheele werk van den Middelaar ; is voor mij verricht, en bij God gerekend, q.L3 door mij daar gefteld ; wel to
verftaan : niet dat in dit Jlofli to eeten "en drinken de kracht
-ligt, om mij dit alles to bezorgen, m3ar wej in he~vormlijke
-van de geheele verrichting in haaren ganfchen ~rnX .
En, dewijl ik, op Gods toezeggings, voor rnt iets ontva
en aan mijne Aide iets beloof, zoo volgt, dat ik *ten z Fe ;
verdrag fluit, en bij de geduurige herhaaling vernieuw ; verklaarende als nog bij dezelfde gevoelens to volharden . --Dus zal de hier afgefcbetfle zaak mij geeyen, nit hoofde .vW.
Gods belofte, alles, wat in het wezenlijke van de fchets begreepen is ; ergo is hier een onderpand van iets dat onzicht-.
baar is, tot welk onzichtbaare ik vooral mij afndacht be
richt wordt ,
paal : zoo dat'er in bet f oflijke, het gene alhier
iets ligt , om mijne gedachten derwaards op to eren ;in welk
onzichtbaare alleen de werkkracht daar toe is .
„Ieder weldenkend mensch zal, uit deeze fl:ellingen , twee a
drie grondwaarheden kunnen opmaaken . (i .) Dat 'es dus tit .
tel nosh jota, in bet geheele beloop van dit ftuk, to vindeu
is, voor hun, die waanen, dat hun eigen onderwerplijke genadeftaat, door deeze uitoefFening vergezeld wordt ; 't welk,
ja eenigzins van verre, en bij gevolgtrekking, kan toegelaaten
worden , maar niet regtflreeksch en in bet eerfle oogmerk .
(2 .) Dat ook bet onderzoek van zich zelven , mits een Christen
niet zeer verwijderd van zich zelven leeve, zoo moeilijk, en
omflagtig niet is, dat 'er geheele boeken, en geheele dagen
aan behoeven bef}eed to wordeu . Ei, weledele Heer, is'er zoo
veel
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.y
Heel werk aan_ vast, dat 's menfchen geest die Weet wat in
zyn binnenfte is, over deze twee ftelli
n, een oprecht en
waarheidlievend vonnis velle : 1WVV ik _Gods eklaaden 4 door
en om Christus, ontvanget ? en wil ik mij verplig4en tot alles y
w at God uit then Tootle van mij vordeti? HEr EENVOUDIGR
IS HET TEEKEN DER WAARIJEID 1 DE SCHOLASTIEKF-WoDGELTERDI#EID IS $ER Q~4iSLAGTIG EN yERWARRFy L Hoegt
voelt hiijn Chri~tet~7ysgeer hier? (3 .) Dat 'er naar waa~4ieid
en zegels zijn aan to the
; want (a)
in het:avdndhaal tekensn
God $rengt ons v
aan ofis booggNbo deelige za-A
ken to ninen,
tbUres en zienlijke dingo
"b)
fly zc 1+ tdrr t it wijze van weIdaaden .
n
dedze .W6
van dieitaart, dat ze te se alle dankbaatheici ; aft 1di
Pvei . ~;(d47ie dEehrteekens nutt gt, verklaatt ` 6t ,
risten is, en vertooiWhiq door`zijn lievertj
l cifx"~lext,,die in O irutus dood,&elooft, en die genee
is God daar voor to danken . .Zie'ZWINGLIUS op . is 2 .
6o. en p . 54! . p . 85. h•P• 384 . 547. en zo bet iemand ge.
ust, hij kan een bred verfft vin den, hoe de meeste kerkhervormerst hierop dachten, bid BREITINGERUS in Mitf.Hely.
t. I. pai*. 3 . num. 4 . 'Men zal daar genoegzaame gronden en
redenen as
ffen, om voor vast to houden , dat 'er aan bet
fondmal door de bijrapfelen veel meer wordt gezocht, dan
'er de Ifffleller obit aan verbonden heeft, onder anderen, dat
'er nergens eenige aanleiding in idne eenige plaats van bet
nieuwe testan nt, tot dit bondzegel betreklijk, gegeeven words,
om to gelooven , dftt God den Cbristen, door dit gebruik van ;
bet avondmaal, op eene zonderlinge en ongewoone manier wil t
of zal voarkoomen, met eene ongerneene blijdfchap, verruiming,
bevestiging on zijnen flaat in de genade ; want fchoon bet
niet*ontkent wordt,dat God, DIKWERF MEER GEEVENOEDA14
BY gELOOFT, zulks, door de kracht van den Heiligen Geest,
nu-of .dan in fommigen laat volgen, zoo ontken ik ten allerflerkflen , dat zulks aan deeze oefening , als de zoodanige .$
vastgetnnalet , of verbonden is. De teekenen werken enkel
door hunne inflelling, en bekoomen het vermoogen, om lets
voor den geest to brengen, door die inllelling alleen, en door
de overeenkoomflen , die in de zichtbaare en uitwendige pieg .
tigheden gelegen zij u : geeven, neemen, voeden enz . brood,
wijn, alles is gefchikt om dat to zeggen, 't welk bet euange .
hum zegt ; en de werkzaamheid van ,hem, die aanzit, bepaalt
dit alles tot zich zelven . Meer leert ons bet nieuwe testament
niet, al het overige is uit de mystieke avondmnaalsboeksketzt ,
(waarop onze lieden meet , verflingerd zijn, dan op den bijbel
V. REEL . H. LETT. No. 4 .
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zelven,) herkoomftig, en enkel gefchikt , om bartstogtlijke
Christenen to aaken, die'er eindlijk zoo in gekonfijt worden,
datz~ het ooIvoof de doorzichtigt'e godgeleerden en wijs .
geere I fluitGn, als voor de taal van blinden, en alle geestlijk licht
dervende menfchen . Hunne geestlijke • en met geheimzinnige
uitdruydngen doo`rfpekte- boekskens weeten beter, en zullen
wel vijftig e& meei, wat anders zeggende , en kant noch wal
raallende plaatfen daar toe laaten werken I!! ea est fundi cala .
mitas! Gij~e n ik, zijn hier dienaars van de letter, eu niet
van then g~`esf!
Verbandeling over den Kankerr,- door den Iffer BERNARD PEYRILHI, M . D, te-Toulouze,fLid yan de KAW1t ,AcarX~
mie de Wetenfcbappen van Parys ., &c . Uf et L'atytI vertaald, door GEL . . DE BA&BAN' N M . I) . Te AnfA by R
Wcege 1775 . 178 bladz . in grout octavo.

E Academie der Wetenfctappen &c . to Lions tot een
Prysvraag, ter beantwoording your 't Jaar 1770 , voor.
gefteld hebbende ; de verklaaring der & rzaaken ,vandliet Kankergift , welke aanleiding geven om deszelfs Aetuur , uitwerkzelen , en de gepaste middelen otfi dezelve tegerrAte gaa/
to bepaalen, geen voldoenend antwoordd ontvangen -hebb
de, heeft de prys to rug gehouden , en de beantwoording 'er
van uitgefteid tot 't Jaar 1773 . De Prys beftoladt'in 6oo Livres, een fomme door den Heer POUTEAU daar toe bepaald,
em aan den Schryver van de beste Verhandkhug over dit onderwerp , door de Academie goedgekeurd , toegewezen to
worden .
Ben edelmoedig en menschlievend ' Inwoonder der 6tad
Lions heeft, met een zeer lofwaardig oogmerk, zonder beLend
to willen zyn , de gemelde fom verd ubbeld , zo dat dezelve
daar door i2co Livres geworden is : de Academic heeft aan
den Auteur van deeze Verhandeling, den Hter I'EYRILHE , dee.
zen dubbelen Prys toegeweezen . De Heer DE BARBANSON M . D.
to Amsterdam, heeft de moeite op zich genoomen van dezelve,
in onze Taal overgezet, onzen Landsgenooten mede to deelen .
't Voornaam oogmerk van deeze Veihandeling is, om aan to
toonen dat 't Kankergift, zynde meer cen voortbrengzel dan
oorzaakvan den Kankerzelven, uit een verzottend beginzel ontftaat, en tot de verrotting overhelt . De Engelfchen zyn reeds
federt eenigen tyd bezig geweest, uiet gcbruik to maaken van
de outdekkingen, -aangaande de vaste lucht, en de oorzaak
der
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(Ter verrotting, in 't geneezen der Ziekten van 't dierlyk Lighaam, die nit verrotting ontftaan .
Men heeft nu nog onlangs nieuwe Proevenq over dihStuk,
in Engeland uitgegeeven . De Auteur is door deeze Proeven
zeker tot de gedachten gekomen, dat men deeze'Geneeswyze
ook tegen den banker zoude'kunnen iri't werk ftellen Ikn heeft
daarop de Proef 'er yon, geimomen in twee gemollen, die wy
crier zullen mededeelen .
't Eerlte geval was „ eerie Vrouw van 56 ja jen met een
open Kanker, dewelke de gantfche neus, een groot gedeelte
van den ilovenlip, en een ggdeelte .van de cvang befloer angetast. get notv~es fcheen zo wel ointrnt de kromtt4s en
holtenss vane bet Zeefbein aIs aan du gedeelte I 't, yelk de
OpperI
*i van bituren ekleed,-riangedaan ; Want men
bevondt de-t remelte beenderen van den bGvenkaak gezwollen ; zabt -'de overlegene A d zwartagtigen verzwooren . Dit
allesx was bego
met een klein knobbeltje aan -den Lip ,
geleekien $-, eerst was open gebroken .
't welk , twe
van beide zydeu, waren voor omtrent
De -onderkaak
rlen to zwellen, en vervolgens pynlyk
vyf maaken t
ien had de Lyderesfe een Kankeragtig
to wordLn, duel
eerst de Kankeragtige ontaarting der
~eftel . Ik •g t
c htett, doo de nverrotting ftrydende Geneeswyze ,
waar ik f}raks 1 't by onder van zal handelen, tegen to gaan .
„ Ik be!t ti,puwde vervolgens de Verzweering, dewelke ik
boven de da~1~ van een gistend mengzel, dat in eene groote
kom was, geduuvnde een half uur hield, en dewelke ik daar
iiaa met lukzel, dat met Jerk gecampherde Olie van Eijerei
1)~fmeer W. s, "bedekte ; des anderen daags, wanneer ik de
dining in 't werk ftelde, verhaalde my de Lydetoed e
re 0 •
zt then nagt beter had geflaapen . Den derden dag
b
de ik de Verzweering tweemaalen op een' dag, des
morgens en 's avonds op dezelve wyzc ; de pynen waren min .
der, en de Verzweering fcheen'erbeter uit to zien . Den vier.
den dag, was de wond zo flinkende nie t, en loosde eenige
goede etter ; ik ftelde vervolgens drie uitdampingen in 't werk,
tot den dertienden dag . en apes fcheen to beteren, Deezen
dag egter, begon myne Lyderesfe over duizelingen to klaagen,,
waar van zy cok iets on-or de derde en vierde uitdamping
befpeurd had . Vermits de pynen verdweenen , en dat de
Verzweering , dewelke 'er wel uitzag , eene goede etter
voortbragt , fchoon de duizelingen my eenigzins bevreesd
maakten, heb ik egter nog eenige uitdampingen in 't werk ge .
field . De duizeling bleef by, en de Nat der Zweer, dewelke
buf.
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buiten verwagting zeer wet fond, bleef byna in then zelfdeti
toefand . Deems zaak egter rypelyk overwogen hebbende ,
vermo;ride ik dt1 bet Gas Sylvestre in de Longen gedrongen ,
deeze -duizelingen kon veroorzaaken, en oordeelde diensvolgens, dat dit de Lydetesfe zoude kunnen doen itikken ; ik
verandete derhalven de wyze van behandeling ; doch ik verliet myn voor*cfeld oogmerk daarom niet . Ik deed in eenett
aard :n pot eenige oncen Potasch, in eeti weinig water opge .
lost, en meat Kampher, vermengt . Ik bedekte deeze Pot
met een bor papieren tregter, waar door de dampen tot de
ver Bring wierden gebrlgt ; in dAe tre ter was een byzgn .
der, waar door beurtelings Az~no : en,p Nitpi op de Pot+
asch gegqoten werd. Ondertusfchen ad trifle dd Lyderesfe
door haaren mond , detvelke buiten hex bereik dettregtetblee%
een zuivere lucht . Deeze uitdampingen wierd -twee bf dr%emaalen, geduurende een geheel of Calf uur, in een etmaal herlaaald . Deeze behandeling wierd, geduures zeAien dagen,
met zo veel vruchts in 't werk efeld byna met zekerheid hoopte, deeze groote erzwe 1 eenemaal to
zullen uitroeijen, en ik vertrouwde int' I to meer, otn
dat de Zweer geen kwaade lucht van ,, ;dat Idezelve
cen goede etter loosde, en om dat de s Klieren,
door de inwendige gebruikteGeneesm" egonn to veil
dwynen . Niet to min, fchoon de duiz_angeu aermiu erden,
bleeven ze egter niet geheel "reg . In tiegendeel kwamen, zy
op nieuws, den vyf en zes en dertigfeil dag va de begonne
geneezing, weder to voor chyn ; de Lyderes klaagde to gely
ker tyd over alter geweldigile pynen in hei' voorfe gedeelte
van het hoofd, wegens welker aart ik niets zek `log be .
paald kan zeggen . Ik vroeg de Lyderesfe , of 4 *e '01§to
van to vooren wel, eens vernomen hadt, waar op zy ,orde, dat ze dezelve wel meerder gehad had . Alle de n
wierden erger ; fchoon de verzweering zeer wet fond, en geen
de minfte kwaade lucht van zich gaf ; de Lyderesfe wierd
egter door onlydelyke pynen , dewelke door 't gantfche hoofd
verfpreid waren, zodaanig aangetast ; dat ze den 23fen dag,
naa het opkoomen der pynen, en twee maanden na de ondernomen geneezing, door fuipen, overleed, Men vergunde'my
Diet, fchoon ik veel onkosten wilde doen, haar Lighaam to
openers . Indien men eenigzints op gisfingen mag vertrouwen,
ben ik van gedagten, dat de Lyderesfe door een Kankeragtig
.
bederf,'
order
het Cranium,
't Tweede
geval
betrof „ overleeden
een Vrouw, is"
5o jaaren oud, met
Een.open Kanker aan de Maui2 federt y maanden aangetast,
en
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en alles ter geneezing, behalven de afzetting, b proefd zynde,
dewelke zy niet ondergaan wilde, ti~vierd zy i yne zorg toevertrouwd ;ik rigtte de tegenverrottenue flryc'' .,pde •Geneeswys
in
Aangaande de ver2tweering der Mm onde •tj ,t;m ik
em twee, drie, a viermalep in een Etmail 't Gas Sylvestre,
De .verzweering ttierd zeer
Pa dezelve toe to brengen
fehielyk zuiver, en zonder eenige kwaade lucht•, E' loosde
eerie goede etter, of ten minfle van een bet4en cart als to
vooren . De inden der Zweeren ontzwoilen, en de pia tze-

lyke pyneti verwwenen ; dit alles gefchiedde in d .4n tyd van'2o
Deeze Gen_-Vswyze was' dermaate gelukkig dat
o
erzwee g na verlooo van twee,"Maanc?en een
)ede
etter, iiaam`~yl: witigtig #en vloeibaar loosde, ; bet Rank ~agtig
gezwtl,pp,z,~t, zeIve Plonk, nit, wier ,-k1einer, en de` •plaaize~'pytlq
wWgben`byna ten eene ihal. Dit gaf,by reden
om eet . 'I u loge uitflagva zelfs de volkome geneezing van
myne behande(ipg to verwagten . Dog de Ly deresfe was van
een gansch an,',.aareri~kbeeld,zy bekende evenwel dat ze beter
was, maar z~ Klier n~°'eloos, om dat ze niet bemerkte dat
bet gering(te d Dego , 44r Verzweering met eenig vel bedekt
Taakte .,On re,alven
°egtn van de derde Maand, konde ik de
Lyderesfeet,
bepraaten
Zy wierd ingenomen,
door n q eker,
osfe belofte van een Kwakzalver, waar
Ran z ig overgaf,,
i werd bedankt . Naa veele folteringen
en pynen doorgeftaan to hebben, en ook door den Kanker zelven
uitgeteerd ,-pnnde, kwam zy in 'tGasthuis dezer Stad, naa verloop van negen Maanden naa myne begonne geneezing , to
overlyden . Of *boon deeze twee ondernoomen Geneezingen
met; de doode en einde genoomen hebben ; wie zal daarom
yeeze ko
elde geneeswys verwerpen? Het is wel waar,
djS'er tot vnc toe geene zekerheid ter geneezing door deeze
Welde gevallenn kan vastgefleld worden ; maar de tegenverrotting itrydende genceswyze is dan eens to Iaat in 't werk
gefteld , dan weder heefc de Lyderesfe to fchielyk met derzel .
ver gebruik opgehouden . In beide deeze gevallen , zyn de
Verzweeringen, gelyk ik hoopte ; veranderd . Zy hebben eene
gunftige gefteldheid gekreegen ; en de algemeene toevallen zyn
'er of door verzacht, of door verminderd geworden . Is bet
dan niet billyk , zo wel uit de Reden ais door de Ondervinding
to befluiten . (i .) Dat de tegenverrotting ftrydeude middelen
ten groot vermogen bezitten , om de kankeragtige verrotting
tegen to gaan . (a .) Dat deeze de eigenaartige etterwaakende
middelen des Kankers zyn . (3.) Dat, door de voorgemelde
Geneeswyze, de ontvelling en andere kwaade toevalleni kon4
1. 3
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nen afgeweertIvoiden . (4 .) Dat de opene Kankers, deweU
tot nog toe ohiverwtnbaar, door bekende hulpmiddelen, zynt
geweest,
"{,,
?log en eenemaal niet in eenen hoopeloozen ftaat
zvn 7' Men kay bier mede vergelyken,'t geval door den kundigen Overzetter waargenomen , en in de Voorrede mede •
gedeeld .
erxx naar t1rabie en andere omlig&ende Landen, door cARSTFN N1E33UHR . Uit Ibet° Hoogdutt3cb vertaald . Eerfle Deel.
T~ flmflerdam by S . 3 Baalde, ensue Utrecht by J . V . Schoonh#en en Comp .' I776. BeMfr. n,bet Voorwe&* 484 bk&4 ;
in groot quarto.

1

men de Befehryving van Arabie, dot en $ebr Me~j~ Eeft
buhr opgeflel'd, met vrugt gpleezen, men zal.;dit 'vetflag
zyner Reize naar dat-Gewest, met gee ~nmder~nuttigheid,
kunnen doorbladeren ; daar een kunc~ig en odplettend Reiziger ons
getrouwe berigten geeft van 't merkw,*rdigqrdat bent is voorgekomen, en t gees by met een oor
thg oog befchouwd
heeft . Hy vangt zyn verhaal aan , met
vertrek an Koppenar Alexan,
hage naar Conftantinopel, meld verder zyn reistog
drii , en voorts, door Neder-Egypte,& taar Su , va daar
delylffl
langs de Roode Zee, naar Dsjidda etf!L,ghgia, en
door een aanmerkelyk gedeelte van -geltlkkig Arabie, yzon,
der in den omtrek van Loheia, Sana, Tads en Adochha, tot
op zyn vertrek, door de Straat BAb el mandeb, naar Bombay in de Oostindien . --- Dit reisverha*bevat veelerleie
ontmoetingen, welker leezing niet ongevallig is ; maar dat
byzondere is bet min gewigtige deezer Reisbefchryvid4ge ; Oak
heeft 'er de Heer Nicbubr zig niet breedvoersg mede opge .
houden ; meer werks maakt by van 't befchryven der zaakea,
die omtrent de doorreisde Gewesten in aanmerking komen,
en- ter bevorderinge van weezenlyke kundigheden flrekken .
Als Aardrykskundige, welken post by inzonderheid onder
zyne Reisgenooten bekleedde, betoont by zig zeer opmerkzaam in 't does van juiste waarneemingen tot dit onderwerp
betrekkelyk ; waar door by ons eene zeer naauwkeurige befc1 ryving geeft van de Jigging, ftrekking en gefleidheid der
Gewesten, welken by doorkruist of hevaaren heeft ; des dit
Werk daar omtrent ten uiterile dienilig zy, Men ontmoet
bier, om nit veele byzonderheden deswegens eenigen op to
noemen, 's Mans waarneemingen omtrent Conllantinopel eu
Alexandria, benevens Neder-Egypte in 'c algcmeen, en Kit .
Ibi-
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hire of Cairo bA 't byzonder, by die gelqe
id eene door
hem vervaardigde Kaart van de twee takken vi* den Nyl, be .
stevens een berigt van 't overyloeien deezer ,riviette . Verder
eene befchryving van Suds er deszelfs omtrelg, met de voor .
naimI1e bvzonderheden omtrent den berg Sing a een berigt
van de Roode Zee en derzelver Kusten ; en eene bttrchryving
van 't bovengemelde gedeelte van gelukkig Aral; e ,~mitsgadersvan de Straat &1b el minyl eb ;die' vergezelchgaat van eene
Reiskaart van gelukkig Arabi8 . Buiten de gemelde 1 '*ten
vindt met} nog verfcheiden aftekeningen van Stec' :-n en Plaatfen, in de befchryving vporkornende~-', waar onder ook eene
rjtdtekenit~ van Kkhirp.,die Been ~',iropeer tot nog order .
jomen had,, en ttiet li t Weder onderneemen zal .
Dit Mrd~yk undige verfl,#g is ver r doormengd met verf 9 di w3a' ' , mingen , die de Oudlrkunde en de Natuurlyke- Hisro~
treWen ; zo dat deLifhbrszeOf
ninge ook"daarom it voldoennig erlangen . Meermaals geeft
de Heer Nimbuhr s berigt van oude Plaatfen, Gedenkthuk.
ken en Qpfcitrift;tt w4hen thr ophelderinge van gewyde en
ongewyde Schryve
^gen : byzonder heeft by zig bevlytigd, om den beoefe
en der nude Beeldfchriften in de hand
to werken4toorndauty eurige aftekeningen van tl :ukken van die
patuur me to deel welken hier , benevens anderenudheidLundi vd6rwe~pen
etlyke Plaaten onder't oog gebragt worden .
ok geeff My Ikens, by voorkomende geleoenheden,
verflag vai1,~e zeden, gewoonten, kleederdragten, koophandel, kunfl en weetenfchappen, (zo ver 'er de Inatstgemelden nog gevonddtt worden,) der Volkeren, met welken by
verkeering gehad heeft ; waar toe insgelyks verfcheiden Plaat~tin
W
betrekkelyk zyn . Wyders geeft hy, ten aantten van de'lRtuurlyke Historie , nog eene reeks van waar .
mirngen over het Weer to Contl :antinopel, to Kdhira, in
abie en to Bombay, met nevensgaande aanmerkingen over
dit onderwerp .
Verder deelt by ons ook medehet hoofdzaaklyke verflag der
reizen van een Hollander, langs verfcheiden wegen, in gelukkig Arabie, byzonder met opzigt tot Landtheeken, welken
de Schryver zelf niet gezien had. - En gelyk by in dit geval handelt, zo gedraagt by zig het geheele Werk door, meldende heeds onderfcheidenlyk, wat by zelf waargenomen,
en wat hy, op geloofwaardige berigten, van anderen ontvangen heeft ; 't welk, als uit .het gezegde is of to neemen, in
veelerleie opzigten, verfcheiden merkwaardigheden behelst .
L 4
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Laaten wy, tat ',er nog iets byzonders tilt mede to deeten ;
het eene en 't Rndere uit zyne befchryving der twee takken
van den l4yl, welks beneden(te gedeelte, aan de eene era andere gyde van aen_ Delta, of hit land tusfehen deszelfs twee
hoofdarmens~ de Heer Niebuhr met veel oplettendheid bevaaren heeft°° gadeflaan .
Onze' Rciziger ging van Alexandria , liggende onder de
pool toogte i*an 3 a ° 12/ s daar eene haven is , waar al de
fch n, die Waaien tiit, Europa • en Barbarye naar Egypte
brengen, pleegen to ankeren, rer zee naar Rafabld', door de
Europeers Rofette geheeten. Het..invaaren van den Nyl is
hieiWes Winters zo vagrlyk, ,
'tr zeer d wils fchepeat
verot}gelukken. . Dead Rafebl~t ~ans d fp~eh n',al de
koopwaaren, welken van K*ira naar llleeandrid, -en tiftier
naar Kdbira vervoerd .worden, alzo de fche
van
en die van Alexandria niet verder lztomen .., Zy ,is tar lyk groot,
en legt aau de westzyde des Nyls op eel heuvel, . •van , welken men een voortreflyk gezigt d'' derl yl .naar ,den Delta
heeft. Haare poolshoogte is 310- {,'De Ueet%Nfekuhr voer
van daar den Nyl fangs, onder 't dw ' e*2ircheide waar6 vo&~ ~ijnde daar bij
Iieemingen, nopens de bogten der
3iggende plaatfen , tot aan Kabira, ' o j*Dsje*Iet el Mikkiar,
het Litopolis der Griekfche Schryveren ko en
IV bree e
r^dan 65d - voet, In
ke find en de voornaamfte haven der
Waaren die -op den Nyl naar de Hoo t
eteeds getegd is.
daar naar de Middellandfche Zee verzo den woWyl , zouden
hier voorby ; en om die reden is 'er het groot -)g melds weEgypte. --- Een foortgelyken togt als ' teeze, laii derwerp
westlyken arm des Nyls, ondernarn ook de Heer 1Z1e~e, ea
fangs den oostlyken arm van Bulak naar Dasn~, Van .,jpm~ak tot Batn el bukkara, of den zuidhoek vanT'n Delta, op
30° . 131, daar de twee arrnen zig vereenigen s is de-Nyl z r
breed en vol eilanden . Eenigen derzelven worden, wanneer
de Nyl het f'erkite ryst, zomtyds door het water geheel weg .
gevoerd, en naar andere oorden verplaatst : en dewyl hetonderfcheid tusfchen het hooglte en laagfte water aldaar zeer
groot is, ziet men 'er in May veel meer eilanden dan in November. Onze Reiziger voer verder den oostlyken arm af,
tot aarq bamint,niet minder wel gelegen tot den koophandet
dan Rafclhld, alzo de Waaren, die van Sirie en de omlig .
gende landen naar KKsbira gaan, of van daar to rug komen,
}crier voorby moeten, en men 'er daarenboven een grooten
ihgndel in ryst dry€t, welke daarom(lreelcs gebogtwd words .
De
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De 5tad Damidt legt' myl noordlyker dan bid, naa»
lyk op-31° 251 poolsboogte . Zy is omtrent 2, tfche ~ylet~
en"dus ook cen weinig verder van de Middellandfcl~l Zee gelt
legen , dan de °gemelde Stad aen den anderen arm des Nyls .
Flet,land ftrekt zig alzo, op de oostzyde van Egypte, verder naar'bet noorden, dan op de westzyde . Volgen#het berigt van een Schipper, die . de, kiast 'tusfchan Damisit en Rafcbid dikwils bezogt had, is Cap ,Brulos, ,of dd, noordh k
van den Delta, intrent gene of IZ duitfehe myl noordly r
dan de beide groote monden van den Nyl . . Men fchat deft
afhmd • deter beide Steden, regtuit door-den Delta, op IZ of
agreizen ; oclf deez_ a w#g was, zeddreemgen tyd, fee
van den
gens de-row* agwheel_,pnieker . Aan de .westzyde
aan den mend
van
vtoedd, an_ 04 A4 gf, noordwa!rd t
deti` : en heat westen tot Brulo iS overal fyn zand,
en uio. de, a grond onvrugtbaar . Te Damidt zag
ooze Reizi eHn 't el geen fpooren van een Stads muur ;
veelligt'is deze ve o 1 na ' aar 648 der Hedsjera, als by,
volgens her vek+b n 4 i lfeda, afgeworpen wierd, niet
weder hesbou de plaats, alwaar de Nyl met eene
st zyn, fchynt nog kenbaar to weezyde binnen de Stad, is een oude
et boven de honderd voeten breed,
stzyde des oevers , ziet men nog de
e d gelyken toren , waar van alles wat
was reeds weggenomen is . De uitloop van
ddellandfche Zee by Damidt is zo gevaar .
oor dai'fchepen als by Rafcbld ; men vied 'er
op de zandbanken , en 'er ligt ook altyd een boot
'
, oyn dqtvreemde
Schippers to helpen . Door deeze
watering gaadnog tamelyk groote fchepen tot aan de Stad ;
docVe meesten werpen, nit hoofde van het zeer laage water op deeze kust , meer dan eene myl ver van het land,
hug amker .
Op°ale waarneemingen omtrent de bogten der Riviere, en
de ligging der plaatfen, aan den eenen en anderen arm des
Nyls , waar van de Heer Niebubr een gezet berigt geeft , is de
bovengemelde Kaart van de twee takken van den Nyl vervaardigd ;en men heeft daar door eene naauwkeuriger befchryving
en aftekening van dat gedeelte van Egypte, dan 'er tot nag
het licht gezien had . „ De togten op den Nijl, zegt by, voornaamlyk in bet guntlige jaargety, omtrent onze maand No •
L 5
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mbtr (*), ,daar al de velden met een groen tapijtpronkefr,
ijnz~ er aangenaam . Beide de oevers van den ftroom zijn
et dor#n gezoomd, welker huizen Wel doorgaans flegt zijn,
aatnlijk van ongebrande tegitifteen en van boven plat, maar
die nogjrans met de, duivenhuizen, die, gelijk men weet , in
dit Iand"van eene geheel bijzondere gedaante zijn, en met de
menigvtuctige dadelboamen, eenen nieuwlings aangekomen Eu.
ro,keer, eer* vrectnde en aardige vertooning verfchaffen . Ook
zi* men nog bij verfcheiden dorpen groote heuvels van de
ptiinhoooen van nude, Steden, en bij Terdne lagen groote how
peri zout, of waarfehijnlijker nitrum, welk van andere ftreeke4 tierwaard gebragt was, tint', op den Nijl, aar elders .
zonden to worden . Krokodillen heb~ik in-de4 Wijl ;"tusfch
Rafchtd, Kahira en Dumidl, niet gezienx,4e'Egipt5aarskgea
looven , dat in den Mikkias, of Nijimeeter by bira,ei
man in°emetzeld zij, die deze dieren ver'biedlird AenAroom
br'on nog op, de
of to komen " . Wyders geeft de Hee
volgende meeting van den Ny l : ~ „
evozid-dentelven by
en,] floor middel
Dsj4/e , [ een weinig boven Ka ir4
eener grondlijn van 233 voet, Gn de
to hoeken 83°
ioi . en 92 ° . 2o1, ter breedte van 2
gerekend de breedte van een klein e
welk 'er eerst zedert weinige jaaren
van den Nijl bij Rafchtd is egter ni
by Damidt niet veel boven de too vet, s
By dit berigt nopens de twee takken van d
wy niet oneigen voegen, het Been de Authear n
gens de overftrooming van den Nyl, danodaar dit
vry algemeen bekend is, laaten wy 't aan zyne plaa
maaken liever nog gewag van des Reizigers o perking
trent het regenen in Egypte ; waar over by fig indezervoe
uitdrukt .
,, Eenige reizigers, en na hen veele andere fchrijvers, die
over Egipte gefchreven hebben , hebben aangemerkt ; dat het in
dit land in 't geheel niet, of ten minften zeer zelden, regent .
Doch
(*) Volgens de waarneeming van den Heer Niebuhr , pond to
Kdbira , liggende op de breedte van 30° 3 . de Thermometer van
Fabrenbeit in die dagen, des middags,gemeenlyk om en aan de 70
graaden : en by tekent verder aan, dat de hoogre des Thermometers
aldaar, in die maand, zeer na overeenkomt met die in Augustus to
,Koppeahage.
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13och Egipte ftrekt zig zeer wijd nit ;van het n
en mar 1,1.
zuidetl. Het noorder en breeder deel deszelfs lgt aan e zet
zuir:
en bevat in de nabijheid in het geheel Been, berreh
Iijker deel is daarentegen op zammige plgatfen zeerlhtal, ea
heeft aan de gene of beide zijdcn hooge bergen . De natuur.
kundigen,dus, welken allc en op de legging van ditoland agt
geven , zullen reeds daar uit be luiten , dat de Iugtmatigin in
het zelvg niet overal gelijk kan zijn . Men heeft A ook wi en
verzekeren-3- dat het in eenige ftreeken v4.n apperegipte in er
geheel niet regent. Doch in NederegipW regent bet zeer-dik.
wils, en to Alexandrie zeide men, dat,Jtet in deze ftreek, in
~, aauden 1 ovember en December, Njna dagelyks regent .
T'e dhira is de regen niet zo zeldzaam , als cenigen aange.
nterkj bhp
,o wwlde mij velizelke n, dat het hier zom.
t d
j,1axen regent ; doc - geduurende mijn verb'ijf t1
tR
de het zeer dikwils ;" 't welk de Heer
Niebubr d
Byzo
e aantekeningen verder bevestigt ; waar
uit blykt,,dg 'ef naauWlyks j6 maand voorby liep, in welketi
het met regent, ; a
yk viel 'er in de maanden Mai, .uny
'july agter elkk' regen . - Ter deezer gelegenheid
meldt by oa
et in de maanden .7uny , ul en
4ugussus in
eet is ; eenftemmig met zy a waarngenung~ va
Iometer to Kdbira ; alwaar een Theren
xometer an Fa rlb
hangende in de open lugt in de fchaduw , tlgft bet o0
oosten, in 't jaar 176 .2 des middags,
gemeenlyk t
e go en zomtyds tot lot klom . $n
oog
zo heeft de
er syer, een Fransch Koopman nit Marfeille,
to KdSira waarge,nQmen, dat een Thermometer van Reaurnur-,
in de 'aaren 1?59 en 1760, in die maanden, op den middag_,
gen;eeTlyJ vap g2 tot 252 graaden tekende, dat is,om en aan
de 9o graaden In Fabrezzheit ; doch de Thermometer , vol.
ens,,4elken de Heer Boyer zyne waarneemingen aantekende,
gAet in de vrye lugt, maar in een groot bellooten vertrek ; 't welk geen geringe verandering veroorzaakt , voorat
wanneer dit vertrek gelyk gronds was. Want bet is, naar It
berigt van den Beer Nzebuhr, als dan in zulke huizen to Kabzra, welken meer dan Gene verdieping hebben, in de vertrek .
ken gelyk gronds , op welke de hitte der zonne Wet veel werking kan doen, nog tamelyk wel to houden .

Nieuzu
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Nieu#e+ Yolk linen Woordenboek van,Konflen en Weetenfcbap5en: . ereierd met eerie groote menigte Kunstplaaten . Uit de
beste 9cbryvers in alle Taalen verzameld. Door E. BUYS ,
Hofr4ad van bunne Poo h en Pruisfifche Majefleiten ,
VIIDee/. M en N. Te Amjl. '%y S . T . Baalde 1775. In groo#
o8avo 798 bladzyden.
Olgens de wyduitgtlrektheid van 't plan van dit W'ogrdenboek , bebelklit gedeelte , even als de, voorigen-,
weder eene grooted
jbheidenheid van Artykelen ; laat 'er ons
anderwerf een en' ; a er` $porbeeld van -verfcl endeui Bart *, :
to berde brengen . Hex eerife, waar,op , ons oc~vatt - betrsft
de oude Regtsgelee'r4heid"r`en Taaiaflei$ty , z.,tnetL
' tot
bet woord Mal of5Iabl, waaromtFent o
vofg
e ,emeld wordt .
,, MAL Of MAHL , bier door wi
6relee
ekend een
openbaar opgerecht teken, 't zy van' een Xruii , ofFvan een
Hand enz . dat aldaar eene openbaa ' oe
aa& Gerechtplaats was . Want 'oudtyds wierd
ht, volgens het
zeggen van SCHOTTELIUS , onder denn
n Hemel gebouden, en de zekerheid of het kente
an ne plaats, tot
welke men faamen kwam, om 't
t teftou4n, wierd
Mabl , Mallus genaamd , zynde o ee
teen,
Kruis of Boom, gelyk oudtyds de ri en, in
Staak de
Oost-Friezen to faamen plachten to vergadetep, om de alge .
meene Rechtdagen to houden, en 's Lands zaaken to beflieaen,by zekeren Boom, dicht by de Stad 4urikfn Oost-Friesland, genoemd de Upjlalsboom . Dit Woord Mabl is of komRig van Mablen, zo veel als fpreeken, zeggeu, redeneeren,
waarom de beneden Franken zeiden Mallum, voo#'Parlasnentum, van 't oude Parlando, dat is faamenfpreeken ,en
r van
daan Parler voor fpreeken, en Parlamentum eene- eehti
Saamenfpraak ; gelyk ook daarom eene Maaltyd dus in het .
Hoogduitsch genoemd is Mablzeit , van to faamenkouen ,
faamenkouten enz . En dus beduid dan Mallus zo veel als eene
openbaare vergadering of byeenkomst, om aldaar het Gerecht
to houden, of openbaare zaaken to befluiten , of ook wel de
plaats des Gerechts . Dus vind men dikwils, in de oude Salifcbe Wetten, dit aldus gebruikt, als ook in de formulen van
den Monnik MARCULFUS, die omtrent den jare 66o leelile, en
by veelP anderen . By voorbeeld zo leest men by AIMONIUS
L. XIV . C . 38 . de reb. Best. Franc. aldus. Hy beeft den Graaf
4rnulpbus, by bet Pick dbiodarus, (in mallo) in de Fergadering
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de Yergaderplaats, gedood. Hiet vin 4an Mallo.
melt
bergium voor 't Volk,plegetide tot eene Vergaderplaat
r bet
to komen' als ook bet woord Mallare ;'&t .is ietrat
Gerecht daagen of roepen,geeyk-wy bet dus,vinden,in legib . ;
ton remand befcbuldelyk blykt,
Bojar. L. X . Zo een Bisfcbqp.
to Jlaan, om dat by eeri Opperzal by bem.m niet vermeinen d
zal bem roepen voor den
priester is, (fed mallet eum) maar.
Koning, of Vorst, of voor zyn Yolk. Even zo ~avordffn de woorden admallart, bumallare of bt allare, in den zelfden zih,
voor ,in 't Recht daagen gebruikt ; bynA- 0yk ook 't woord
mannire , eigentlyk maanen,sndnere ver anen, mede gebruikt
s vocare, voor bet Recht daagen, gelyk yvy
ti*rd voer in
Inflellingen van KAREL den KALLEPI, tit.
het zq vjnde
o*glyk bevel,'Mbm'r
to doen, naar de
31 .
&baflnitus) gedaag 'g gevorderd en ge.
H1.,et
woord lannire betekende, of bevelen,
f raft : wa4
fta&n
e
banner gelyk bannus gebruikt wlerd
,
of boetet
exilium, een Bevel, Boete en Banvoor edif$wn,, rul,
woord mannire , maanen , misfchien
ning. Terw~1 I g
komt van bet G • f oord wouen op bet Dorisch pon'06n,
eeven, zekerder doen zyn . Zie Biaankondigen,
c I . § . 8, p . 34 . SCHOTTEtIUS ,
blioth . Bretn .
de
•
48o•
van
eene andere foort, diene de befchry.
Tot
voor
der Naalden, welke ons bier in de.
t'oe1*
vmg va
zervoege bek9vcI4'*ordt .
*s6`Een zeerbekend klein werktuig, van Staat
„ NAALH ,
pan bet eene End, en doorge('oken aan bet
gemaakt,
e gebruikt in bet Naaijen , Borduuren , Tapytandere,,, w
klein van aanbelang deeze waar ook fchyne,
werke
en
op dezelve ook to bekomen zy, zy maakt evenrnaam deel uit van den Koophandel, door de one menigte, die'er van gebruikt wordt. De Naalden
zyn van vyf-en-twintigerleie grootte . Tot derzelver 1abriek,
wordt Duitscb en Hongariscb Staal voor best gehouden . Om
ze to maaken is net eerfte vereischte , bet Staal, dat doorgaans
vierkantig is , met behulp van een Koolenvuur , order den
hamer to fmeeden tot eene roivormige gedaante . Dit gedaan
zynde , words dit Staal door een wyd gat van een Draadwerkers Trekyzer gehaald, en daarna wrier in 't Vuur gelegd,
vervolgens door een tweede gat getrokken, dat naauwer is,
en zoo vender tot dat bet de vereischte dunheid bekomen heeft,
om Naalden van de begeerde zoort to maker . Met een als
in en bet doortrekt, draagt men zorg van bet eerst to befmeexen
zing of op
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ren met • Vatkens •Reuzel om bet gedwee to doen zyn . Men
mydtg&- Draad vervolgens in flukken van zulke Lengte als
de -NAWn ruoeten h bben, en men maakt dezelven op bet
Aanbeeld plat aan bet eene End , ten' einde den Kop en het
Oog to founeeren ; dan worn ze in bet Vuur gefloken', om
verder to weeken, en, wederom uitgehaald zynde, aan elk
tliterfle van . bet plat geflagen deel doorgefloken met een Stift
vats welgetemperd Stsal'op bet Aanbeeld ; vervolgens op eena
Looden Blok gelegd 7bna Met ten ander Stift bet kleine flukje ,
g is'gebleven, Als dan vylt
Staal uit to flooten ~,. t -itl set
men de Hoeken "vatl, Kop fotnp , af, en een kleine holli
heid nan elke platle zyde : vervolgens wolrdt de Pint met
Vyl gefbrmeerd, en bet &eheel eens overgeyyld! .Dk, gedaan
2ynde legt men ze tegtcieij!u op On laqg plat- final •,.I r, d-at
aan bet eene End kratn is, in een Vuur
©utsk i,Irn
na ze hier uit genomen to hebben, fn~~wne4 z~ in een Vat
met koud Water, om to harden . Van
&hart'deling hangs
veel af : to lang in bet Vuur blyvende verbranden zy, en niet
Pang genoeg daar in liggende bly'ven ;
week : cue ondervinding leert bier alleen den' middelweg . :
s
nu dus gehard
zyn, worden ze in een yzeren Schu
e&y„Vuur gelegd ,
dat meet of -minder Beet is, na'dat ' a
en'dik zyn, zorg
dragende van ze van tyd tot tyd om t
ud en .
t dint
om ze to temperen, en neemt haare bi sie ww• moet
ook op den trap van Hitte grootelyks ap ; etag
orders:
Als dan worden ze, de eene na de anddte, recbO gemaakt met
den Hamer, want bet koude Water doer ze i o- bAt meerder
gedeelte ftrengelen . De naaste Behandeling, "
' bet Pog
lysten . Om dit to doen neemt'men twaalf of vynren duizend
Naalden,en fchikt dezelve in kleine hoopen tegen
elkander, op een fluk nieuw gewascht Doek, dat m t
be •
flrooid is . Men ftrooit insgelyks Amarilpoeijer o
jes, en begiet dit poeijer wederom met Boom .olie ; to
rolt men dit to zamen op, en bindt bet aan de beide Enden
ter degen vast. Dezen Rol legt men dan op een Polystbank,
en een dikke plank met Steenen beladen 'er boven op, welke
van twee Perfoonen gints en weer gefehoven words, anderhal .
ven dag of twee dagen agter een ; waar door, deze Rol dus
zonder ophbuden bewogen wordende, door bet gewigt, en
bet over en wedergaan van de Plank, de Naalden binnen in
tegen elkander fchuuren, met Olie en Amaril, en ongevoelig
gepolyst worden . Naa bet Polysten neemt men ze nit , en
wascht de vuiligheid of met Water en Zeep : vervolgens veegt
men ze of met heete Zemelen, die een weinig vochtig gemaakt
zyn ;
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zyn ; zoodanig dat men de Naalden in de Zeme t. legt%n een
ronde loos, welke men aan een Koord ophe
• ii angt, eragereh
of beweegen doet s tot, d at .d e Naalden met,-( Zemc n droog
zyn . De Naalden dus twee of driemaal in andere Zemelert
afgeveegd zynde, worden,uit nomen, en in Houten Vaten
gedaan, om de goeden of to zonderen, van die welker Punhetn of afvegen gebroketr zyn : als
ten of Oogen inpolysten
dan worden de Punten allen - naar een',zelfden kaift gelegd ;en
aangezet met een Amarilceen optefi - lyprad . Deze Behan&ling is de,laattle, en 'er blyft flu aier perig dan ze in Pak.
ketjes to doen van twee hoaderd ,en, v %g Stuks ."
,elm 'ei&eindqkk ook een, ftat}ltje, tot .de Natuurlyke Histo .
rie behoorende, by to voegen 9 zullen wy ons bepaalen tot
de berchryving van
eemen van dei,hier vc rge
bet o
ktsrte melding v de - Nautilitce.
ddn
noemt dus de delfbaare en verifeendC
A
so
de gekainerden meer dan depapieren .
autilusfen
;att., -ztC, bet ;volgende Artykel .
Om dit to
ipper, Zee - Egel . Pompilus . Een een .
tom, de
, NAU
di 'fir uitziet als een Schuige of Gondel,
fchelpige Mosf
ithaar, omloopenden Slangentrek , die op
hebbende ee
en eindigt in bet Middelpunt . Daar
zich zelven r
zyn twee port vale bel aande bet eene nit eene enkele on.
e fleet de Nautilus Papyraceus, pagedeeide
Ave
van dezelven hebben Ooren, de ani
pieren
geene Leedjes als het tweede foort ;
deren met
in huisvest is niet aan de Schelp veren bet
foort heeft veele Kamers of affiiydin.
nnogt .
n de Schelp van dezen Nautilus in twee
gen. W
dongte verdeelt , zo ziet men inwendig de
Stukkei
die bet eene Affchutzel met bet andere geBuis
oet hebben ; men telt 'er zomtyds veertig Celle .
eelingen in, waar van de grootte afneemt, naar
snaate zy het Middelpunt naderen. Het is door dezen Hevel,
dat bet Dier zyn ftaart fteekt, die bet aan zyne Schelp vasthecht, welke, by nook verlaat . Dcze Hevei fchynt uit Leed.
j es to befl:aan , derwyze dat by, by verfcheidene herhaalingen, fchynt gemaakt to wezen, gelyk de Schelp zelve, waar
van het Dier de Affchutzelen bouwt , naur maate bet in grootte toeneemt. Deze Affchutzelen zyn eenvoudig, glad en niet
getakt ais de Ammons-Hoornen .
,, Men noemt dezen Hoorn Nautilus of Schippertje ; en in.
derdaad de Schelpvisch heeft niet alleen de gedaante van een
Schuitje, maar ook is bet de Visch, die, zoo men veil , de
Men.
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enfAen met Schepen beeft leeren varen . Als de Zee flit
ij otDt de Nautilus boven en fpreidt •e en V1ies tilt , dat
door jenr Wi rd zwelt om hem voor Zeli xe verflrekken ; en
by fleett twee foorten van Armen uit, `die, tegens het Wa .
ter dtukkepde , het Schuitj~r voortfchuiven , en hem voor
Riemen verftrekken . Als de Visch onder wil d'uikcn haalt
by het Zeil in , krimpt in` zicfr zelf, en zyne Schuit met,Water vullende-laat by zich naar den grond zakken , zonder
voor Schipbreuk of *rgaan to vreezen . Daarentegen . als
by weir boven wil*4Q cn, verlengt by het uiterfle deel vans
zyn Ligchaam tot 646 Kamerl es,om het Water naar boven
uit de Schuit to drukken, : die dogr dexe losfrn& ligter wordt.,
waarna het Dier weder op dryft."

Oude en Hedendaag/ehe Alggpeene ffilt-ildlyye Gefcbiedenis,
gevolgd naar bet Franscb van den Hear Abt MLLOT, °Lid
van ae Acadenien der Weetenfcbap
to Lyont en Nancl.
Tweede Deed. Oude Gefebiedenis~ ¢ rilam by Yntema en Tieboel r 76 . In groot oEt ivo~ ~lalveh een Tafel
van de Oude Aardr yksbefebryving
bla

j

POor hat breedvoerig Berigt, by geleeeanhei4
Aarrkon .
J diginge van hetEerfUeDeel deez rye
efchieemsfe, gegeeven (*), hebben wy de
nzer Letter .
Oefeningen, den Aanleg, Aart en Schr
it Werk,
doen kennen : en, gevolglyk, daar van n e
e zeggen
dan dat de Urtvoerrng aan deeze opgave
t beant.
woordta Von den wy ons, door het wyduitloopen anzesBerigts
van het Eerfle Deel, in de onmogelykheid, o
r de
paalen, die wy onszelven gefleld hebben, to o
e
cen flaal van de fchryfwyze daar in gehouden , op to ll i
beloofden wy dit vervolgens to zullen doen ; wy vatten,
met lust , de pen op, nu het Tweede Deel ons ter hand
komt.
In 't zelve wordt de Gefchiedenis van Criekenland vervolgd ,
van de Regeering van PHILIPPUS van Macedonia, tot aan de
Heerfchappy der Romeinen in Griekenland. Hier aan hegt de
Heer MILLOT, ten flot, een algemeen verflag van de Kun .
flen, de Letteren, en de Weetenfchappen der Grieken . „ Zodanige befpiegelingen, gelyk by zich uitdrukt, oneindig nutter
(*) Me Hedend. Yaderl. Letter.Oefen. V Deel , I Stuk , bl. 49.
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ter agtende dan tile de verbaalen van Oorlogen, Veltiflagen,
Satatkundige ftreeken, en kleine Omwentelmgeu, we ke men
ontleentuit den onuitputbaaren voorraad der gebeucnisfen,
om 'er Boekdeelen van vol to fchryven , waar in bet gezond
veritand bykans Been voedzel ftoos vindt , waar in niets voorkomt dan een lyst van Naamen,van Jaar • en Dagtekeningen,
gefcbikt om bet geheugen to ove'rlaaden , en den gust niets weezenlyks to fehenken . Woorden to weeten •bete~ent niets ;orb
vet chilli$p awaken ae weeten ze weinig ; rnaar kennis to hebben van €Iukken , waar by hit P'tdensdydo n belang heeft, dat
lrt ~ seta de WVeetentc6ap van een braaf Man heeten " .
Ire 4yFteetgt~rtg' Leezer tl ft hiet, order de K nfaten van Griekexthrtt;i, fchoond bec enkingen aa~t , aver den LarndLotsw,
Beeldbouwo~et de I#uu
den l
artier ert de Zetvnurt,
Altuzyk, --- over de ys'rygsku"zde. --- In
~r t'ye Lettera17 kry~t de I~icbtku-Ist dell
bet 1In
, wordt
4e Gefchiedkunde en de Ll/el/preevoorra
In de opgave van de Weetenjebapkenbeid .g
pen der Grtektsa befit de Wysbegeerte de eerfte plaats, en
vervolgens kry
df Ms-.,_Starre-ent Yardry,~skunde,de Gee 4*-sjoukunde haare beurt • W y twyfelen
neeskunde,
niet of dit allies zal; or de kortheid, bon ,iigheid, en den goede fmaak die 'er in heerscht, by uittfek beh , agon, en kunnen
ver to neemen wat ontze Schryver van
ni
na
G.rieken aegt : 't geen wy to meer verde Ge
eenigzints, ter proeve kan `ftrekken van
kkiezen :
over de , S:chryvers van welker arbeid by
B14LLO
bet opftelien'zynerGefehiedenisfe'bediende .
zich d
rnaamfte •va1-pligtingen , tvelke wy wan d; beftaat bier in , dat zy ons de Gefchiedkunde
Grit'
. Eeri verwarde hoop van gebeurtenisfen, en
ryinde .overleveringen van `hand tot hand, zonder
-van waar eerst overgereikt, bekleedden by de Volk& i e •plaats • van Jaarboeken ; ell diende alleen - om hunne
onkurrde hn woestheid to doen (land houden, tot dat, de Schryf .
kunst algemeen geworden zynde, 'eenige arbeidzaame en verftandige Scl ryvers de ftod'e der Gefchiedenisfe verzameld,
onderzogt en in orde gelchikt hebben, om 'er een week van
to vervaardigen , vol van de aangelegenlte oiiderwyzingen . Hoe
veele verdichtzeis 'er ook hebben moeten intluipen in werken
van deezen cart, wanneer ze opklommen tot eene oudheid,
van welke geene gedenkftukken meet voor handen waren,
wy vinden 'er kostlyke waarheden in ; en, 't geen misfchien
riot min dierhaar moet gerekend worden, wy lecren uit de
V. DEEL. H, LETT . N O . 4 .
1MI
Vet.
E

on
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Veidichtzelen zelve, ons oordeel opfehorten, en bet noodig
twyfelqn om de waarheid to ontdekken . De dwaalingen der
Ouden i eroorz,aakten, naa langen tyd eene groote memgte van
ligtgeloovigen bedroogen to hebben , regels van Oordeelkunde, die ons• tegen de dwaaling moeten behoeden .
„ HERODOTUS van $alicarnasfus , een Stad van Carie,
wordt gehoutlen voor den Vader der Gefchiedenisfe . Hy zag
bet leevenslicht weinig Jaa;en v66r den tocht van XERXES na
Griekenland. Zyn Werk begint met cvaus, en eindigt met
den Scheepsftryd by Mycale. Zyne uitweidingen over de Egyptanaars, en over andere Volken 1 zyn, voor een gedeelte,
fabelagtig, dewyl by ze opvult met de ovesrlewting u hunnsr
Priesteren ; by verdient zelfs niet altoos glaof,'ten opz~g,t~e
van de omifandigheden, der voorvallen invz nerd to[
. Uy
was to zeer op bet wonderbaare verfliugerd
m, fret waare
juist to onderkennen en to boek to ffel c$ . ~ .W~4iemerken ,
hoe hy, met een fchyn van opregtheid", die f tere a veru-hetLeudichtzelen, welke Griekenland,den fchan4naaru
genagtig Griekenland, (Grcecia McId ) & 6n, overlevert .
Indien by ze niet altoos bevestigt4 fc nt I ze egter to ge` loi #ze ten opzicht
looven . Hy verdient, evenwel , gro
erks , vergeleeken
van de fchikking en zaaklyken inhoud zy
zynde met de oude Kronyk-Schryvers .
Deeze Gefchiedfchryver zogt de Griekru to behaagen ; by
ffreelde hunne ligtgeloovige trotsheid . He
zyner Wer'
ken by de Olympifcbe Spelen,en vervolg
der grootoejuite Feesten to Athene , verwierf hem eene
n van,
ching . TBUCYDIDES, nog zeer jong, was
en ffortte, onder bet hooren leezen, traanen
n ontituk .
roerd zynde , dan over een teder en trefl'e
HEICODOTUS, dit teken van aandoenlykheid en
kende, maande den Vader des Jongelings aan,heti
Letter
Oefeuing op to kweeken, en des niet to verwaarloozeit .
enkel voorbeeld is dikwyls genoeg , om , reeds in de Kindsheid, een verheeven vernuft op to wekken en to bepaalen .
„ THUCvDLDES gaf zich aan de Letter-Oefeningen over . Hy
volgde den kryg in den Peloponnefi/cben Oorlog, en , fteeds
vervuld met het ontwerp , om 'er eene Gefchiedenis van to
vervaardigen, onderzogt by alles,verzamelde Stoffe,en hieldt
naauwkeurige aantekenif gen . Eene twintig jaarige ballingfchap gaf hem fchryftyds . Naa de uitdryving der Dertig
Tyrannen in zyn Vaderland wedergekeerd, iloeg by de laatife hand aan dit treffelyk Werk, 't welk de eerfle ddn-entwintig jaaren diens Oorlogs behelst . De manlykheid des
ffyls,
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ftyls , de keurigheid der fchrandere aanmerkingen , wyzen ge .
noegzaam uit, dat die Schryver min zogt to behaagen dan €e
Qnderwyzen .
„ DIONYSIUS van Halicarnasfus, die voor een goed Gefchiedfchryver en een oordeelktindig Man gehouden wordt, eene
vergelykittg maakende tusfchen HEPLODOTUS en THUCYDIDES,
ftelt den eerstgenoemden boven den laatstgetttelden , om redenen, die, tnyns bedunkens, eenen Gefchied- en Oordeel* k iI 1ige* weinig voegen
. Hy berispt TEIUCYDIDES over de
keuze Matt zyn onderwerp, over de teurigheid der vertooninen vgelke by zynen Leeaer voor oogen fchildert, over het
brek 3fan tr fchenredenen en tiitweidingen , en de itrengheid'-wn it medr
de mtsflagen n anderen daorhaalt . Men
ml gt'
eer
~I Uc t!nES en HEttgnoTUS befctluldigen,
we
tt van, zO veele Aanfpraakeh, in hunne
ezelve, €en koste van de waarheid,OpGe ciitede
cieren .
„ XEN0Pn N t1CTWAS waren Tydgenooten .ran THUCY. Ik heb deeze , in den loop der GeDIDES ; doch v
fchiedenigfe , r n kennen : De eerfte heeft , behalven
-de Cyrep'edie, Hertocbt der Tienduizend Grieken, de
Gefchiedenis van kenland voortgezet , zints de wederkoFst van ALCI s in Attica. Voor een' Wysgeer, en
cen' L%erling V QCRATES, betoont by dikwyls to groote
ii tgeloovtg "h by draagt den Godsdienst'fteeds hoog=
agting too
„ n Megalopolis, een Kweekeling van PHILOPEMEN d van den grooten scipro, verdient den voorrang Griekfcbe Gefcbiedfcbryvers . en van de meeste
La an zyne Blgemeene Gefcbiedenis, die alle de
en zedert de eerfte Jaaren van den tweeden Puni'
g, tot de bemagtiging van Macedonie, vervat,
tis alleen de vyf eer(te Boeken, benevens eenige brok .
ken , overgebleeveti . DIUNYSIUS van Halicarnasfus verklaart , dat POLYSIUS lastig valt to leezen , om dat by de
woordfchikking niet wist in agt to neemen ; dan deeze Oordeelaar was zeer gezet op fraaije fpreekwyzetl, en gaf zeker
de voorkeuze aan woorden boven zaaken . Maar BRUTUs
oefende zich nog in PoLYSIUS, zo als by gereed ftond otn den
Pharfalifchen flag to leveren .
„ De Romeinfcbe Oudbeden van, DIONYSIUS van Halicarnasfus, gefchreeven onder de Regeering van AUGUSTUS,
inaaken een zeer hoog geroemd Werk uit, 't welk veele geAI s
wig-
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wigtige befchryvingen oplevert van de Zeden en Gewoonten
van Oud Rome ; doch waar in bet oordeelkundig oog devoore
oordeelen ontdekt van eenen bygeloovigen Griek, die 'er zich
op toelegt om een Griekfcben Oorrprang te, geeven aan t}ukken van aanbelang.- Zyn elf eerile Boeken, voor de vernie,ing des tyds bewaard gebleeven, loopen tot bet 312 jaar van
Rome, de negen laatfle zyu verlooren .
„ Diosysius van Sicilie, de Uitfchryver van CTESIAS,
die zyn aanzien geheel verlooren heeft, leefde in de dagen
van cESAR en AuGUSTUS.
Zyn Gefchiedenis klimt op tot
de Fabel.Eeuwen, zelfs tot 's Wereids oorfprong, ep eindigt met den Oorlog der Gaulen . Wy hebbee'er fit
v3ftien Boekem van . Deeze. Schryver , die gereisd
on1
kundighedenop to zamelen, gelykt zeer naer die zzgefs,
van Wysbegeerte gansch ontbloot, wier' b
ikd, en
leugenagtige verhaalen , de Gefchiedeiis
onzekerheden
hebben opgevuld.
„ Geen nutter Griekfche Gefcbiedfcbryver is 'er voorhanvan NERO , om dat
den dan PLUTARCHUS , een tydgen
by ons de Menfchen , en boven al beroemde Manners doet
kennen , en eene gezonde Zedekund zyne Schriften bezielt. Hy heeft zomtyds misgetast, cZh by leert bykans
overal, en houdt de aandacht, door 't, igt van zaaken,
wakker".
Op deezen zelfden trant behandelt onte Iryver de opgenoemde Onderwerpen .
Hier mede''de Gefchiedenis
der Grieken befluitende , gaat by voort tot d~ R meinfche
Gefchiedenls : en maakt deeze Voorbereidem& 4 v erkin-

in*

gen.
„

Naardemaal de Romeinfche Gefchiedenis, mag, ik my dus
nitdrukken, die der andere Volken verzwelgt, en een urge
kosen van Gebeurtenisfen uitmaakt, welke tot de Mr0endaafebbe Gefhiedenis reikt, sullen wy dezelve verdeelen in Tju.
perken, om daar door, to beter, de opvolging en de onderlinge
betrekking der voornaamile gevallen aan to duiden : wy zullen
elk Tydperk zelve, zo veel mogelyk is, niet alleen, gelyk ge.
woonlyk gedaan words, onderfcbeiden, door eenig zeer aanmerkelyk geval ; maar door een denkbeeld , betreklyk tot het
Tydeak, daar in begreepen". Dus, om door een en ander
voorbeeld dit op to helderen, is bet Opfchrift van bet Eerilte .
EERSTE TYDPERK . DR GRONDLEGGING VAN R OME . D E KONINGEN. Ben Tydvak van 244 Yaaren ; van bet Tweede.
TWEEDE TYDPERK . D E BURGEMEESTERS , IN DE PLAATS
DER .
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DER K0NMNGEN . HET VOLT VERDRUJRT DOOR DEN RAAD. Van
den ,jaare 245 tot den ;j`aare 26o na Rome.
„ De vroeglfe Eeuwen van Rome ", vaart .aa1ILLarr voort,
„ zyn omzwagteld met duisterheden en onzekerheden . De
eerffe Gefchiedfcbhyver=, FASitJ6 PIcTOR,leefde tan tyde'van
den Tweeden Punifcben Oorlog, meet dan vyfhonderd Jaaren,
paa de grondvesting van Ron# . Hoe , veele verdichtzels hebbes'er niet moeten influipen, toes de'Onkunde alle verffaruien
verblindde , toerr Bygeloof alms nannam , toen bet fchryvea
zeldzaam was, en de Gedenkkhriften der Priesteren tot be
waarplaatzen
n van bet wonderbaare dienden ! En nag zyn deeze
6edenkilukh*, volgens bet verhaal van TITUS LIVrus, bykans` alle verloir, - ge~ ;akt, in en brand,, door de Gaulen
ontffool
. Va>rhier zo veele ongerymde overleveringen ,
NJW,Chiyvers omhelsd ; van hier die hoop van
doom
, zofider eemg zweemzel van waarfchyn .
seek
voor- en
peld . Rome geloofde van Godlyke herlykhei* op
n, en nam alles, wat deeze vooroordeelen be .
komst to we
voor goede munt aan .
gtinftigi a en koester
„ Men kan Pier
omeinfcbe Gefcbiedenis der vier eerffe
gen leezen van den Heer de POUILLY,
Eeuwen,de Verhan
t Geen de een wil omver ffooten,
en den Abt sALI,
de . Het gefchil dier twee Geleerden
hoyilt de ander
agene Twyfelaary to vervoeren ; doch de
fch nt ons tot v
elkunde moet bet juiste midden houden,
welwikkende
ongeloofbaare verwerpen, zonder bet waabet ongerym,
lfche vermengd , to ontkennen . - Uitge .
re , ond'
tenisfen, van welke wy, in eigen perfoon,
nomen
est zyn , heeft alle Gefchiedenis, gelyk de
oogge
aanmerkt (t) , geese andere zekerheid dan die
Heer,,
na vertrouwen op bet getuigenis van anderen ;
ife
n zeker opzicht , Overlevering. De niet gefchrees is ,
e,Over vering, fchoon min fterk dan de andere, laat nogt"hans zekerheid over, ten opzichte van openbaare en treffende
gevallen, welke de Menfchen geinaklyk in hun geheugen kunnen bewaaren . Zouden de wonderbaare omftandigheden ,
zomtyds daar by gevoegd, de waarheid vernietigen' Dan moet
men ook geloof weigerep aan onze Tydgenooten, die eenige
der(*) In de lllecnoires de l'4cademie des IIfcriptions & Belles
Lettres, Tom . IV.
(t) Memoires de l'.4cademde des In/cr ptions & Belles Lettres,
Tom . Vi.
M3
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dergelyke wonderbaare llukken to boek geilaagen hebben,
Daar en boven zyn 'er, nog heden ten dage, Gedenkftukken
voor harden, van welke de- Romeinfcbe Gefcbiedfcbryvers zich
bedienden . Het komt 'er voor ons bet meest op aan, uit , hunne verhaalen , niets to ontleenen , dan 't lgeen., weetenswaar,
dig is",
Aan deezen regel verbindt by zich ., Laat ons een allerkortss
voorbeeld-neemen . ,,,TULLUS, HOSTILIUS werti tot Opvolger
van NUMA verkooren . By . .maiakte eenen aanvang van zyile
Regeering met` a'an de zodahigin,, die nog geene Landeryen
hadden , zekere-Landen, dies rot ,, de Kroon behoorden„, uit
to deelen . . Dus, de harten.'gewonnen; An aa*'ziich! • verbonden hebbepde , deeds by den Oorlogsy ei-, loot* Anen
langduurigen Vrede niet gelieel uitgedoofd, p nieuw r ltvonken . --- De Albaanen, nydig over de aa'ngro nd
d6theid
der Romeinen, gaven gelegenheid -tot qen
'e bride
Volken ttreeden on den voorrang .r.--.a • .
, van
wederzyden, Kampvegters, om bet gefchil t , isfen. Hoie Curiatien o erwin12ATtUS, voor Rome firydende, en de
nende, verfchafte zynen Vaderlande de Oppermagt o er
ba, de Moederftad van Rome . Het is blend, hoe HORATIUS,
in zegepraal wederkeerende, zyne Zus
die cen der Curiade, wegens haare
tien, haaren aanflaanden Bruidegom , be
ontydige droefheid , doodde. TuLLUS felde , om henn to
oordeelen, twee gevolmagtigden aan, die
ter doodftraffe
Vonnis op bet :
verweezen ; by raadde HORATIUS, zich van
Volk to beroepen,, 't geen hem van doodftraf
k. Dus
werd bet Volk aangezien, als de hoogfte Re
nk .
„ De wyze waar op TITUS LIVIUS deeze g
en be.
(chryft , de heerlyke aanfpraaken , welken by,zo migen in
,den mond legt,, duiden klaar genoeg aan,dat men
er
voor vrugten zyns Vernufts, dan voor Gefchiedkun
heden,moet houden . Deeze uitmuntende Schryver,,~et .fp
der Grieken betreedende , in bet bewaaren en opcreren ~ der
nude Overleveringen, heeft zich daar in to veel toegegeeven,
en wordt,in dit ituk, door ROLLIN, en andere hedendaagfche
Schryvers , to zeer gevolgd. Is bet to midden van de Bar .
baarschheid , dat men Redenvoeringen , met zo veel kunsts
opgefleld, kan vinden2 De flryd zelve der zes Kampvegteren
is zeer twyfelagtig, en fchynt ontleend uit de Griekfcbe Gefcbiedenis .
„ PpFFETIUS, of, gelyk anderen fchryven, vUSSETIUS,
Veidheer der Albaanen , van trouwloosheid befchuldigd en
o;vertuigd,,werd, op last van TULLUS, door vier Paarden van
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Edn getrokken . De Stad Blba, aan welke eene oudheid van
vyf hopderd jaar*tt wordt-toegefchreeven , werd in den uur
verwoest en de Surgery na Rome overgevoerd, waar de aanzienlykften,in den Raad, zitting kreegen . Mme brtidde zyn
Ryksgebied tilt . Tc~t;us floeg de Nabuuren , waiineer zy het
durfden-ohderfiaatr deswapens lop to vatteta . _' Maar by 't
woeden van een Pest, kon h~ zich'niet onthouden varr let to
'brerk'ifellen eeniger bygeloovige bgdryven , welke de vrees
inbdezemt: t ommige gchiryvers verhaalen in goeden ernst ,
dot J&~iTM'hem, , tet Vrouw pi Kinderen, door den Blixem
floeg ; 'terV l by bezig was' meet bet doen eener Tover- offerhande. Anderen willen dat by omkwam, door de hand van
AN U • MWtus, zynen Opvoiger,,die hem, met zyn gantfc
ezin va 'fat hielp, als .zy gene Uuislyke Offirande
dee
daar op , om zyne misdaade∎ fe verbergen ,
d flak".
bet
41an'dit voortreflyk Werk wordt ook reeds
F
uirg
vezi ; e . 1: Vierde,berigt then ons, is op de Pers .

Aist®risck Verbaal *r Overflroomingen in de Nederlanden, by15 van Slagtmaand des jaars 1775 veorgezonder op den 14
f . Te Amf . by Q. Warnars en P . den Hengst
vallen . Eerfle S
'1776. In irroot avs.

Ike dit eer(le Stukje is uitgevoerd, geeft grond
wagten, dat de Uitgeevers een Gedenkfchiift aan den
n, dat zeer wel gefchikt zal zyn, om den Nakon,hoe ons Vaderland, meermanis blootgefleld aan
hevige Stormwinden en hooge Watervloeden, zulks
oote fchade, en in 't hoogfle gevaar, ondervond op
yan Slagtmaand des juts 1775 . Vooraf gaat een bevan de aanmerkelykfte Overttroomingen, welken bier to
ert den aanvang der negende Eeuwe, van tyd tot tyd
p aats gehad hebben ; en daarop gnat de Schryver over tot eene breeder ontvouwing van 't voorgevallene , met den jongiten Storm, en
daar mede gepaard gaande Overilrooming . In't tegenwoordige Stukje
bepaalt by zig tot bet voorgevallene Pan bet Hollandfche Zeefhand ;
bet welk by van den Hoek van Holland of tot aan Texel nagaat,met
voorfielling van cje geieedene onheilen en inviegring van ninmerkingen
over de getleldheid onzer Stranden en Zeedorpen ; dat bet verbaat
verleevendigr. Op eene foortgelyke manier £lent by vervolgens ook
bet voorgevallene in 't Noorder- en -Zuider - Kwartier Van Holland ,
mitsgaders in de andere 1'rovincien, to befchryven ;ten einde dus een
Al 4
goo
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geregeld en leerzaam verflag van deeze gewigtige Gebeurtenis to
geeven . Intusfchen heeft by, eer by 4 r mede +een aanvang maakt,
in 't Plot van dit Stukje nog - medegedeeld, eerie j:y'st der >3chepen ,
welken inden Storm van den 13, 14, 15 en 16 van, boveugemelde
maand verongelultt,geflrand of zwaar befchadig¢ zyn ; wear wit men
verder deszelfs woede en ; uirgeftrektheid eet1igertaate kan afneempn,

Ilet Scbrikkeljaar van zeventienbonderd en zes-+teevtxz7tig, lYiutertzang. Beflooten met verf belde4, ontwerpen tot nut of eiera.ad
van Amfterdam . Te Jmf1. by G. 3om 1776. In groot octavo 76
bladzyden .
Et den sanvang van deezen Winterzang komt dit &hri$t jaat
.LV als fclirikbaarend voor, om dar de jaaren An'zes'en . vefitig
op
ons Land meermaals noodlottig geweest zyn, dan O zbd
denzelfden voet van meer Jaargetailen kunnen ze
d
h mt
dit maar als eene Inleiding to weezen, orn d `vfch
gfaarend Winter vervolgens to befchryven ; die 't ~toof onddt~virp, van eezen
Winterzang is . Ilet Vcrs heeft niets uitmuntends, maar ftrekt ieq
goede, ter aanpryzinge van de Deugd ii+'talgemeen, en #tan de
Mededeelzaamheid in 't byzonder . By die gelegenheid is de Schry
ver bovenal gedagtig gau 't gebrek van drinkbaar Water, in Amfterdam , byzonder in den Winter ; daar uit neemt'hy' gelegenheid, otn
zyn Ontwerp, ter voorkominge van dat gebrek, aan deezen, zynen
Winterzang to hegten ; en daar nevens eenige ab [e Gon'cepten tot
Neil van den Burgeraaat voor to ftellen . Hct zo
volgens deezen
Schryver, niet bezi%aarlyk vallen , bet * gebrek'v* drt+'rkbaar Water
voor to komen ; en even zo heeft by een gereed middel ;cfm de on .
gevallen van to veel Bui~eu en Bi n :en- Water,ais m
bet ftilflaande Water in de Stad of to wenden . Wyders gel
y verfcheiden bedenkingen aan de hand,betrekkelyk tot bet verl en vaq
de wooden der behoefta,en , tot bet maaken'van veelerleie gFingen, en tot bet vercieren der Stad ; beiuigende teu'.#I
Geen antler doel, 'k /per:eg't, dan 't tint viii 't Alger`reisi,
Meld my de penne in band, en fizerde wyne reen .
11-ly brengt dus,als een welmeenend Burger, Projehten under 't oog,
pver well:er uitvoerbaarheid en nuttigheid verflandiger mogen ourpve,en.
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Befcbryving tier ptegtige Stedevaart van bet Genootfcbap, Veniam
pro Laude, ter• gedaebtenisfe van bet tweede .Eeuwgetyde van
Leydens . Verlosfing , en de flicbting haerer Il Agefcbosle ; gebou.
den in den avond v4n den 24 der Louwmaend 1776 . Te Leyden,
by C . v . Hoogeteen jun . en C . Heiligert en Co np . 1776. In
groot octabo .
dit Stukje opvouwt men ons de gelegenheid waar by, en de
wyze op welke, bet Kunstgenootfchap Veniaim pro Laude, dat
is, Yerfcbooiying voor Lof, de ftaatlyke Sledevaart, van welke de
Me t~wspapieren herhaalde meldwg gemaakt hebben, heefc uitgevoerd .
lies Gefchrifr,,,voegt niet oneigen by andere Papieren, welken over
de plegcige*dubbeldeEeuwviering,zo van de Stad als van de Hooge .
fchool a, uitgegee n zyn ; daar deeze plegtigheiden bier mede betloo .
ten
it.
~Buiten dit verhaal zien verfcheiden andere kleine
Stu
ze Sledevaarc bettekkelyk, bet licht ; doch wy kunnera
elv
1ellT.e er niet aanpryzen ; vooral daar ze meerendeels
to V
roerfoon en fChimn behelzen .

.flan den JYelEdelen Yj7rengen Heere, den Heere van J*** ; eer`tyds Hopman in Keizerlyken dienfie, en thans Overfle van een
Regimen. L'oetvolk, in dienst der Heeren Staaten van de Veree .
nigde Nederlande* Te llmfl. by de Wed . D . Klippink. In groat
quarto 16 blaiMden .
bovengemelde Opdragtsfchrift heeft men een Dicht.
eeven, beflaande in een Hekeldicht over de Degenezelve by veelen op eene befpottenswaardige wyze
, bet welk de Opfteller van dir Stuk, in een manlyk
ers, niet onaartig ten toon ftelt . Her draagen van, den
uitftek den Krygsman eigen, ontzegt by ook niet aan
den A
even zo min aan Mannen van den agtbaaren Regee .
ripgI
4, maar 't komt hem buitenfpoorig voor, dat ooze Jeugd,
ter beoefeninge der Weetenfchappen op onze Hooge Schoolen gefchikt, bet rapier op zyde fceekt .
Schoolieren voegt de pen, maar niet her zydgeweer .
Wat den geprdmoveerden Heeren betreft, bier omtrent komen eerst
wel in aanmerking dezulken , die den geestlyken ftand verkiezen ,
dan deezen zeggen daar mede vaarwel aan dat zydcieraad . Eea
Cxeestlyke
legt en zWeert zyn flaal voor eeuwig af,
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Zo is 't niet met den Geneesheer ; by moet we1A giet met den Deges
voor 't krankbed verfchynen,
.' to ftaan3
't Vleit niet met moordgeweer eon zieken b3
r:taar men )tan hem egter bet regt van &en Degen, buitett dat,niet
gcheel ontzeg$,en ;
En als gezant des doodst,iy hem de king ge(chonken
Den Regrsgeleerden is ook de Degen niet oneigen' ;
't Zou zelfs geoorloofd zyfi, alit by met Tbemis ftaai
Zyne eene heup vetfierde, en. do andre met haar fchazt .
Men vindt 'er, 't is waar, veelen dijbnbekwaam zyn voor butanen
post ; zat men 't denzulken tsede't6eflaan?
, Ja, men gunne ook hen de kling op zy' to :hechten :
Zy mogen narren zyn , 't zyn meesters in de rechten r`Verkreegen ze uit gena den rang der faculteit*µ
rtigh td ;
Men dulde dan hun, kling ook nit bar
kunne
't Mdedoogen pleit voor hen, daar zy nie
't Waar' wreedheid,wilden wydit fpeeltuig hen misgunnen .
Onze Dichter is dus nog al toegeevend, otArent de gepromo#eerde
Heeren ; maar by kin 't niet infchikken, dat'faletjonkertjes, k .)oplieden, maakelaars enz . met den degen pronken ; bet welk hem beweegt om die dragt in een belachlyk licht to flellen, en to toonen
dat dezulhen zig daar door befpatlyk maaken . ?,ie bier, 't geen by,
onder andererr, nopens de Kooplleden zegt .,
Den kooplian,zuilen van 's lands weivaar't
erraogen,
Zy 't vryelyk vergund op hunnen Eland to boogen ;~
Zy mogen brallen ; maar de degen vaegt hen niee.,4
Wit ook hun waan geloov', bet final geefr gees k
Dit oorlogsteken flryd met 's handelaars belangen .,
Merkuur vertoont geen kling,maar eenen flaf met flaug'qp ;
Bett zinnebeeld der vred, wier zegenende vain
Den handel trouw befchermt, doer bioeijen en beflalss,
Hoe veele kooplidn , wys en fchrander in hun zaakdb k
Die door hun degens zich tot waare narren maaker. ;
En welk een dwaas figuur vertoonen ze op 't kantoor,
Het blinkend flaal op zy', de fchryfpen achter 't oorl
Eerlang, neemt onverfland ook toe by winkelierdn,
Z21 't zydgeweer, in plaits van de el, de toonbank fieren .
Te belachlyker is deeze Degendragt by alle dezulken, wier rang of
flaat dezelve niet vereischt, daar ze 'er mede pronken op plaatfen ,
in weaken bet aithans niet to flade komt ; dat den Dichter doe :
zeggen .
In
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En wet fiech(t in 't falet, op vrye wandeiwegen,
In fchouwburg of concert verfchynt men met den degen ;
Zelfs in de kerk, die We en Godgewyde, ~laats,
Vert®ont men 't krygsgeweer des ftrydbaaretf"foldaats
Als had men 664, Geloof en Godsdienst to bevechten,
En in her vre lz4tfte oord eeu bloedbad aan !e rechteu .
Wat onbegrjpeVke en `blinde ;atzerny l
by bier q¢ ten fiot
Te regt betwgty
Tae ; edel vriend, zie 8aaf een kleine fchildery
Der degendwaashecn,,by ons,volk ten top gereezen.
FGeen niseskruid baat vm 't bretn dier narren to geneezen t
en lagchc ; en laate dit verachtlyk degenrot
'en prooiie aan zyaen waan , ten doel door 's wyzen fpot!

van'trf fa4fdbeid en Weereldkennis, opgedragen aan alle
Reg
ion e fufors, die de„weereld Jl4an in to treden . In 't Engelseb
ge breven, door 1k,1 JOHN TRUSLER . En nu, tot nut der Ned iandfebe Teugd, naar den tweeden Engelfcben druk in 't Ne .
derduitscb vertaald . Te Rotterdam by A . Bothall, D . Vis en P.
Holfleyn 1775 . In octavo 59 bladz .
Y de Leefregels den Jongelingen ingeboezemd, in een voor .
van deezen Autheur (*) , komen in 't tegenwoor.
B gaand St
dige foopgelykkLesfen voor de jonge Duffers, welken, in den eientlen fmaak opgefteld, even ais wy van de voorgaanden gezegd
hebben, a nutters gebruike aangewend kunnen worden . Men zal
beided'le Stnkjesten then einde gevoegelyk vereenigen , en ze
dus tifameti'tot een gewoon Huisboekje fchikken, ter gemeenzaa .
ondef1 ;inge voor de Jeugd ; to meet daar 't voorige gedeelte,
tfooninzopdetheid voor de Jongelingen gefehikt, ook een, aantal
bevat, die den jongen JuTeren insgelyks to fladekomen .
van
evens verleent haar dan dit Stukje nog verfcheiden regels,
En d
die byzonderlylt tot haar gedrag betrekking hebben, en welker opvolging de beminnelyke Sexe zig nirnmer zal beklaagen .
Laat
ons, tot eene proeve bier van, des Autheurs Lesfen over deZedig.
held navaan .
Hy merkt een zedig karakter als ten hnogflen pryzenswaardigaan,
en is wel ver van met zommigen to denken , dat her voor een meisje
belachlyk is to bloozen, wanneer zy niets misdaadigs bewust is ; en
by

I

(t) Zie Thdrnd. Yadorl. Letedr.Osfen, IV
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by oordeelt „ een bios veel eer de opwachtfler van a fchuld, din
de gezellinne van fchuld to zyn ." Ecbter bepaaltz:by a zedigheid
Met tot bet gelaat .zy is door tlechts eene fchadn(v ; de w zerilyke
zedigheid is tg zo ken, in de woorden ;` in de daaden, in de uitfpanning en in de kleeding .
Eene jonge-'j'utfer wagte zig -des van luidrugtlg to fpreeken , van
vrypostig to fpreeken, van ik,et haar verftand ititeen gezelfchap,
vooral van Mannen, to pronken. Zy onthoude zig van alleonheblykheden, waar onder ook de dttbbelzinnigheden behooren, in'hoar
gefprek ; en toone zelfs haare afkeerigheid van, lets van die natude
to hoorerl, wanneer men onbe1i hejden ,genoeg mogt zyn, om haar
op die wyze to beleedigen . Dit ilt agt'neemende zal zy zulks Wotlyks voorkomen : , 'er is eene dedigheid in de deugd* welkWwgnneer ze zich vertoont , den overgegevenfjen lichtmis in ouch
houdt. Een flrydig gedrag bezwaikt in tegendeel baer kirakter .
Zy die bet oor leant aan vuile redenen, kwetst ha}r gab or# zy
die dezelve fpreekt, kwetst haare tong ; door eene~gnzedfge lonk
kwetst zy haar eog, en bet geringfte geftoei of de n le dat*aid
last eenfmea achter zich .
Wile redenen, ttaiteib lonk6n *p
een ligte-zcvier zyn dingen, welke zoo duffiyk aantoonen, dat een
Vrottw, haar eermoede is, dat de eerstkompnde met recht eeneoverwinning verwagr, en dienvolgens aangelokt word,om den aanvltl to
beginnen . De Vrouwen zyn wel verre van to deuken , dat daze
ligtheid eene ondeugd zy ; zy geven 'er zich in toe, zonder eenig
kwaad oogmerk, masr enkel om, gelyk zy 't noemen , zich eene
houding to geeven, die niets flyfs heeft ;maar zuik eene boudingof
gemaaktheid is altoos der zedigheid nadeelig . V
eide Vrouwen
hebben haar karakter verlooren enkel en alleen d
onb beidenbeid. Met betrekking tot de wereld, deugt bet aizo min ilecht telfchynen als hat in de daed to wezen . Zy die in hare wen of
kleeding haare zedigheid aflegt, zal aangezien worden, als temant,
die 'er weinig mede op heeft in hare daden ;" waaromtrent zy niet
minder oplettend behoort to weezen .
1?e Heer Trusler waarfchouwt haar inzonderheid tegen eene kuf,
ffige kwyning , welke de verbeelding der Mannen verhit, etz haar
blootftelt voor oanvallen . Hy wil dat . zy in haar gedrag niet flegts
den fchyn van kieschheid vertoonen, maar bet inderdaad zyn : en
fchoon by eene ongedwougen rondborftigheid in de verkeering - niet
verbiede, wil by haar egter behoeden tegen ce veel vrymoedigheid,
of den minflen fchyn van onkieschheid . „ 'Er is, zegt by, eene inwendige deftigheid in eene gulhartige zedigheid,eigen ion uwe Sexe,
door welke gy natuurlyk befchermd word tegen de vrypostigheid vats
de onze. Elke vrouw beboorde deze deugdelyke bewustheid ge .
waar to worden , alvorens zy de bedenking maakte dat bet haar belong is zich zelve onbefmet to houden van de gemeenzaamheden met
mannen. Dat een vrouw onfchuldige vryheden wag toelaten , wits zy
bare
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ilig houde, is een gevoelen, dat niet alleen ten uiterbare de
flen onkies , mar verbazend pevaarlyk is, gelyk vele van uwe
fexe *ondervondett hebben ."
inoet de Sexe de z&igheid in 29t nee .
Zelfs iit hare uitfpannin
fife, maaf zy Vergeete de lciescheid iia~
Eene 3aani
men .
heeft in menig meisje, die in de eenvbuter Kunne niet . „•
digheid en vrolykieid van haar hart dinfle, een geest mee9en4eonte
Zy maake zig niet to gectekken daar zy $vetatg aan dagt ."
meelttaam In b~ uitpanningen, vertoone zig fchaars op bpenbaare
Otaatfen, wagtdzigvan veel uithuizlgn te zyn ; en zy altoos in haare
Het
verkeerlog op .dttend op de keuze 4arer gezelfchappen.
Sch~burg etscht omzigtigbeid ; .nooit behoort inen een Tooneelgaaa then, in't welk de eetbaerlteid of kieschheid eenigzfds
Bu
sc words, en de 'reurfpellen zyn over 't algemeen to verkiege
zea .boven de Blyfpeten . Op de ttaart to ipelen is nidc geheel to
ass,l~t niet om gro€ geld, of to dikwils gefchiedt ; maar
wr
rust et'er zig niet aan vetflaaven, daat* doorin fehtrlden
gene
11ee1
, of1l ar belang in de waagfchaal flellen, en de gevaarea die
' s in 't fpd r - liggen vertnyden .
Wac einde#yk de klV" betrdfc ; eene Juffer moet zigwt(feieggen
tp zindelykheld , netheid en bevailigheid ; doch op haare hdede zyn
teg alle gemaaktheid of buitenfpoorigheid . Zy houde zig altoos
bin
de mode ,lie vet dan tot ulterilen in dezelve to gaan ; het eerfie maakt haar pryswzardig, het andere belachlyk ; en once Sex is
to zeer genegen, om over bet karakter eener Dame nit ha*re kleeding teoordeelen,,En inderdaad de ydeleglorie,dewispeltuurigheid,
dwaasheidlattten zig nergens meet In zien . Eeue
de flordighhfd
tethei is de besre proef van fmaak en kieschheid . =-•
evalli
egt daarom de Heer Trusler, Iaat de Studie van dekape
„ La
genen over, die 'er beitwaam toe zyn, ik meen aan die
tafel
uide~' le vrouwen, wier geheele leven, van de wieg of tot
piets
2ut~'de dootrieeisr, een verwisfelend tooneet van beuzelar htigheid is,
eawier veffiand rliet verder relkt dan tot zulke beuzelaary .
Eu indiet$y verlangt to bebager ; moet u~de opfdtfenheid zich niet
bepatea&ht uwen opfchik buitenshuis ; legs u toe ten alien tyde net
to zyn , gewen 'er u aan, ten elude gy in de ongelegenile uuren ,
In uw zorgelooste gewaad , nimmer behoeft bevreest to zyn , ge-,
zien to zullen worden . Op deze wyze zult gy eetw :kardig zyu in
uwe eigen oogen en achtenswaardig in de onzen."

De
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De verliefde Wysgeer, of bet wonAerlyke leeven van d<n Heere
Student van W *. In 's Gravenbage' by J . Menferr. n H . V,
brecht 1776. Bebalven bet Vaorberkbt 229A b ladz . in oc-

tavo.
IE,n famenmengtel van, zogenaamde Wysg erte en Losbandigheid
vertoont zig in den jongen Heer van B * * ; de laatfle jieeft 0
gelyk gemeenlyk by zulke jonge Lieden, (zo 'er gees byzonder ge•
Ink toeflaat,) wet dra dermiatck de overhand, , dat de Oefening,ddc
Wysgeerte voor de Min bezwyke. Zype Hartstogt, Perker d zy.
tie Rede, doet hem, op de verzoekjng,
minIte, do* een
aaa
ze involging , tot wanbedryven overflaan ; en by , die
iktt
was, oni zytie Scudfen voort ce zet,en , 'haait zig zelven flerleie
belemmeringen op den bats , die hem bykans buit as fl„flen .
Hec gevolg van zyn gedrag is , dat by , tot meerd jaartt gekomen zynde, een onbedagt Huwelyk aangaat, .'t we
em z~ eele,
moeilykheden brduwt, dat by alle zyne Wysgegrte, Yen dllrtt to
verzat eJepa, om Aaar tegen befland to zyn..,. Gelukkii~ neemen, a
verl'oop'vtti eenigen tyd, de zaaken een g6fliger keer ; zyneHuis .
vrouw lhhikt zig ten goede ; de Wysgeer komt beer voor detWar, ;
en eerie erfenis itelt hem in flaat, om , met zyne Egrgenooce, ee flit
leeven to leiden .
Zodanig een leevensloop wordt ons bier befchreeven, by manier
van eepe eenvoudige vertelling , welke niet ergert maar ook niet
uitlokt. Men heeft dezelve, naar luidt van 't V " twngt gemeen
gemaakt, „ qm de tegenwoordige en volgende ("Tag ;en, door bet
voorbeelt van een Wysgeer to ledren, dat de Letter -Oefnnng, gej
; om 's
paart met de Gee;t- en Zeedekunde, bet vermoogen heel
Menfchen Leeven, in alle voorkomende gelegenheden, nlar'tvoor .
fchrift der Deugd to regelen ." De Leering, in eeago4eden zia'ver.
than zynde, is zekerlyk gegrond ; maar 't Leeven van`den 1}e v n
B * * * bevestigt dezelve niet . 't Is met hem, . Adieu Wysgeer e o
dra de Hartstogt der dertele Min werkt! En men nioet over 't geheel al zonderlinge denkbeeldeu van de Zedekunde en de Deugd
bezitten , als men 't gedrag van den Heer van B * * * ter n avolgin .
ge aanpryst ; veel eer zouden wy bet als een voorbeeld van waarfchouwing aanmerken , om jonge Lieden onder 'c oog to brengen , hoe dwaas bet zy zynen hartstogten den ruimen teugel to
geeven.

E
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.Samepfpraak tusfcben- eels Burger- en een Luitenant van de Haagr
fcbe S utterye. 4lor to Women . In octdtt 16 bladz .
~En raillaat gef
∎ • . Z. D. H., 4e
's c avvenbage , U61*
Luitepants.

egens bet inleveren van eeb Request aan
efolutie van de Ed . Agt . Magiftrap van
et affchaffen van de gewoone verkiezing van

me en, 4anrnerkelyke Cebeurtenisfen , die voorgevallen
an din jaare-1718 tot deze tyd. Lerfle Deel. Te Leeu .
en by A . Ferwerda en G. Tresling 1776. In octavo a6¢

Zel

blade.
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V
`,,azn dit Srukje, dat tot op bet jaar 7733 loopt, eene
er
tiling, van rrertelliugen, die gemeenlyk gefchikt go.
.g, , , de<Nieuwspapieren , by mangel van berigten van
el~ng, to vullett -. des zy, die begeerig zyn ;,, om zulk
zgidzaame en ¢anmerkelyke gebeurtenisfen byeenverzabewaacen, iu . .dit Werkje voldoening kunnen vinden .

Societolt dV Suritiaarn e'llandel. Befcbreeven door A . VAN DILL
BArru, p
Aieerr Boekbouder to flrnflerdarn . Te bekomen ie
Arnfle
byia'e Et• •a en F. Houttuin en elders. In grootquarte
54h
fchtift behelst bet Plan van eene Societeit, ingerigt, ter
tbgtjrlnge en de daar uit volgende hetitellinge van de Plan-

, Colonie Suriname , ter vergoeding, goedmaaking en
b* van de geleeden en nog to lyden Schadens der Geiateresfeehtlens in de Negotiatien op de voorf. Plantagien. Het Pian,
rgefdfiiki'om'alle de Negotiatien , ware 't mogelyk , als tot dda
lichaam, en order On hoofd of Societeit ce brergen, word hier
in alle deszelfs deelen naauwkeurig ontvoud ; met aantooning van
deszelfs beitaanbaarheid, en bet gegrond vootuiczigt van deszelfs
nuttigheid ; bet welk de overweeging verdieuc van ahe dezulken die
Set in geinteresfeerd zyn . Het belarg van den Surinaatufchen Handel voor onze Gewescen vordert zekerlyk de oplettenheid der Natie,
omtrent alles was aanleiding kan geeven, om bepaalder to denken,
op de inflandhouding van dien.
Op-
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NEGO't1ATtE WECENS E£!1 SPAANSCH CANAAL.

Opheldering der Zwarigbeden omtrent de Negotiatie van vyftien
millioenen LivPes Tournois, tot bet graaven_van eenfanaal in
't Xoningryk Murcia . Te Utrecht by J . v. Sehoonhoven en Comp .
In grout oc`tuvo 17 bArdz .
Wederlegging ddr ,lanmerki#gen tegen de - egotiatie op bet .Canaal van Murcia . 's Rage by P . Gosfe junior eN Zoon . In grout
quarto t9 Iladz .
Nadere Confaderatien over die Negotiatie,door j . noUmAN,Schry.
ver der Aanmerkingen tegen dezelve Mgotiatie. Te e'rmf 4 darx
by H. Tiedeman. In grout quarto ab 'Z'Yadz .
Et gemeen maaken der ,fanmerkingen over de Nego#ati* op
bet Canaal van Murcia , onlangs gemeld (•) X heeft, ' elyk
her gemeenlyk gnat, aanleiding gegeeven tot bet ain den dag rengen van verfcheiden andere Papleren over dir onderwOFp ; mar van
de hier boVengemelden de meeste opmerking waardig tyn .
Volgens AA Schryver der Opbelderinge* is bet geproje
dier Negotiatie niet ryplyk overwoogen, , en men kan ge
nagaan, dat 'er van bet zelve op lien voet , zo als 't
• In de WWederleggsn
geen goeden uitflag to verwagten zy.
der Aanmerkingen wordt die Negotiatie ten gunfligfle voorgedraa .
gen , dan bier tegen tragt de Schryver der Nadere Cenfideratien
peen ieder to toonen , dat men zyne lanmerkingen in -"j eenen deele
'bondig wederlegd heeft ; en dat dit Gefehrift, ig fede van de zwatigheden to verniinderen , veel eer dienen kan' dm de opgen _der
Nederlanderen to meer to openen ; 't welk bem zyaPivoorig'b
. ten op .
waarfchouwing des to fterker doet aandringen .
lettende leezing van deeze Schriften moet natuurlyk '* \Vdlks'eigep .
asrtige voorzigtigheid, die men in 't deelneemen in de Negbtia.
tien anders eenigermaate uit her oog fchynt 'te verliezeg , ep.
Wekken.

H

(*) Zie boven, bI.
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LETTER - .OEFENINUEN.
De nuttigbeid en naodzaakelykbeid van de Cbristeiyke Openbaaring, aangetoond uit den flaat van den Godsdienst , in de
oudeoFleidenfcbe Waereld, door J . LELAND . Uit bet Envertaald , door E . NOOTEBOOb1 . Derde Deel. Te
gerb t, by A . v. Paddenburg 1775. Bebalven den BladwyzerVp de twee laatfle deelen 2 ;o bladz. in groot oFtavo .
A de Godsdienst der oude Heidenen zeer gebreklyk

to de' kennis van den enen waren God ; flraelde het
~e ^x ie van hunnen Godsdienst ten duidelyk(te= door in
for ar)rltellingen van de regelmaet der zedelyke plichten ;
•w anneer men 't aendachtig gade flaet, niet min duiQ
de'lyk ounerken, dat bet niet beter gefteld ware met hunne
kundigheden, wegens een toekomenden ftaet van belooning
en ftraf. Zulks toont de Heer Leland, ten overtuigelykfte,
in dit Iaetf'e,gedeelte van zyn Gefchrift, ter voltrekkinge van
Izyn bewys,voor de nuttigbeid en noodzaeklykheid der Christelyke ONnbaringe. In de eerfte plaets brengt by ons onder
't oog het' gewigt van dat Leerftuk, met aentooning hoe de
Rede op zich zelve ons aen vele twyfelingen en zwarigheden
deswegens onderhevig laet . Verder doet by ons opmerken ,
hoe de algemene denkbeelden hier van voorkomen , niet zo
zeer als de vrucht ener beredeneerde overdenkinge, of 't ge .
volg van ftaetkundige bedoelingen, maer als een overblyffel
ener .aloude overleveringe . Dit doet hem verder nagaen, hoe
die overlevering on .der de Heidenen verduisterd en bedorven
is ; by die gelegenheid ontvouwt by de denk . en redeneerwyze van de beroemdfte Heidenfche Wysgeren over dat order•
werp ; waer nit men de gebreklykheid hunner kundigheden
desaengaende kan afnemen . En zulks plaetst by in een des to
helderer licht, door eindelyk to toonen , hoe de Leer van Je .
zus Christus dit ftuk ten kiaerfte ontvouwd en ten zekerfte
bekend gemaekt heeft.
De Heer Leland heeft dit laetfte gedeelte van zyne voorge .
ftelde taek, om het gebreklyke van den Godsdienst der oude
N
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Heidenfche Waereld, en de voortreflykheid v i tie Christe .
lyke Openbaring boven de Leer der ichrander to Heidenfche
Wysgeren , in 'drie zeer gewigtige takken , de ke4t*s .van den
dnen waren God, die van de regelmaet onz c zedelyke plichten,en dirvan een toekomendcn fta~ei « n belooning en i,raf,
to toonen, oordeelkundig tiitgevoera . 'Men leerF 'er wel illzonderheid nit kennen de veifchillendeAenkwyzen dier Wysgereu .over dat ftuk, hunne gebreklyke of verkeerde grouden
waer op zy hunne denkbeelden bier omtrsnt vestigden, en de
onzekerheid of twyfeling die hen, ats-l,'er over fpraken,
belemmerde. Hier tegen beefs pets Christen in de t ovettuiging
van de waerheid der Godlyke aendinW
.,yan Jezus C~gr tts,
door de Euangelieleer, bier van zo wel geriegelde kun heden
en toereikende gronden van overtuiging, dat by mtt Paulus
kunne zeggen ; _
7ezus Cbristus heeft den doodwe nkt gedaen,
bet leven en de onverder fvkbeid aen 't licbt gebraq : ik weety
wien ikgeloofd heb, en rk ben verzekerd, dat by rna4ti~is,
wyn pani, by hem weggeleid, to be:varen tot then dagt

Dit, gepierd met het voorheen hetoogde, nopens de-andere
flukke1,verheft de Christelyke Openbaring grootlyks
de Heer Leland, ter aenpryzinge van denzelven, ten eiluite
zyns Werks, op bet ernftigtle aendringt . Hier toe leid by
ons, na al bet voorgeftelde, op ter befchouwinge van den ge .
brekkigen uitflag der poogingen van de Heidenfche Wysgeren,,
en der voortreflykheid van de Christlyke Openb*ng, in alle
de gemelde opztchten ; 't welk hem tevens aenlei
g geeft,
om op to merken, hoe de Christelyke Leer, recht ~ cloofd en
betracht wordende, tot nut van de 1\Iaetfchappy ' , te; bevor.
deringe van 't welwezen van Koningryken en Gemenetlesten,
en ter bewaringe van de goede orde in dP Waereld f}rekt, als
mede hoe dezelve by uitftek gefcbikt i
oin zees veei toe to
brengen tot de ware vergenoeging onzes levens . Me ;•e en duid
by nog aen, hoe by dit voortreflyke der Euatigelieleeree ook
in andere opzichten zou kunnen tootren ; maer begrypende ,
dat by de palen van zyn eerst gernaekte beflek al to buiten
gegaen is , befluit by zyn Geichritt met de volgende aenmeiking .
„ Wy, die met het voorrecht van de Euangeli Openbaaring beguui'igd zyn, liggen order de onvermydelyke verpligting, oni van deeze voorrechten gebruik to maaken, en oin
de heerlyke untdekkin;gen, die daar in gedaan worden, met de
grootfte eerbicd en dankbaarheid aan to neemen . Wy moeten
met dankzegging ook de andere weldaaden van de Godlyke
Voor-
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erkennen ; at* daar zyn het dryven van onzen
Voorzienigh
handel en kobpmanfchap, bet bloeien van konften en weetenfchapper~~ader ons, en het genot van de burgdrlyke vryheid.
Mw ,het, dierbaarfte van Anze voorrechten is , dat wy de
Heilige Schriften inr
„handen hebben ; dat ons*`de Cbristelyke Openbering,
in de rechte kennis van de Godheid
ondetweezen , onze# pligt in deszelfs rechte uitgebreidheid
vbotgelteld, de voortreffelykfte beweegredenen en hulpmid .
delerr, om d'e'ze9v~''t`eovoibrengen aan de hand gegeeven , en
ons tot zulk e6iIOi theevene hoope van eene volmaakte eeuwige •g lultzaligheid verheeven heeft , duidelyk verkondigd
wof ,
ewislyk dit des noopt ons op eene byzondere wyze,
aan wiefis-ryke genade en barmhertigheid wy bet
om Go
verfc1~tl~igd zyn, dat wy nit de duisternis tot zyn wonderbaar licht`gerc1pen zyn, met dankbaarheid to aanbidden . Men
anoet ' trWc ontroermg aan denken, dat 'er menfchen onder
on e onden warden ,'-die dit heerlyk licht zoeken uit to
blu
en n en naar het nude duistere Heidendom willen wederDien bet Euangeli als tot eenen last is, en die, met
ee'T
ver, zonder verftand, de blyken en bewyzen daar van
e4,
trachten om verre to werpen, en dezelve, zoo veel als zy maar
konnen, aan de verachting en befpotting der menfchen bloot
ftellen . Doch de aanflagen *.die zulke menfchen tegen onzen
Heiligen Godsdienst doen , moeten enkel dienen om onze achting en i , *-voor denzelven to vermeerderen en op to wekken, eu, ' des to begeeriger maaken, om ons zelven op to
bouwen , i` et allerheiligfte geloof, en het zelve met eenen
voorbeeMig n rvandel •, fiet Euangeli van Cbristus betaamende,
;;ate verf1eren . Ve Cbristelyke leere is geenzins een zamenftel van
bloote bet geleude gevoelens, maar eene praktikaale inftel1ing,een. geestlyk en hemelsch onderwys, welks Ieerftukken,
geboden-, beloften en inzettingen, alle ingericht zyn, om de
menfchen tot eenen heiligen en deugdzaamen handel en wandel op to leiden . Het allerkrachtigfte middel dan, om haare
heilige belangen to bevorderen , is, dat wy den gelukkigen
invloed , die dezelve op ons leeven en gedraagingen heeft ,
toonen, door overvloedige vruchten van gerechtigheid, Godvrucht en liefdaadigheid,,en dus daar van aan de weereld eene
bevalliae fchildery to geeven .
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De wederleggende Godgeleerdheid , door dep
eer T. L . V.
MosUC,iM, met de Aannterkingen van cH, it, v .
nHl M,
Derde en laatfte Deel. Uit bet- Hoogduitsch .vertdah-h door
A . A . v,`MOERBEEK . Leeraar der Doopsgezinden te Dordregt. Te Utregt, by G. en A . v. Paddenburg i 6 . Behalven de Blad vyzers over alle de drie' Deelen 554 bladzyden,
in groot otmavo .
() P bet afhandelen der verfc-hillen,
'de Protestatnten
hebben, zo met de Latynfcbe laFs Griekfche eu Oosterfcbe Kerk, volgt aenvanalyk in dit d
e,;Deel ene4erweging van de gevoelens, die de Geestdryers en 1Wyst :Ten van
anderen onderfcheiden . Met bet voordragen bier van befluit
de Ioogleeraer zyne befchouwing der verfchillen, met dezulken , die , by de gefchreven Openbaring , nog een"anderen
grondflag ,des geloofs voegen ; en fchikt cborts het ov~i,ge
gedeelte fan zyn Werk tot bet nagaen der verfchillen vIfnn de
Lutherfche Kerk met andere Protestamfche Gezinthedn we]ken by onder twee Hoofden brengt. 't Zyn naaml
zodanige Christenen, die wel een zelfden grondflag
s geloots met de Euangelifche Kerk aennemen,maer by de uitleg .
ging en verklaring des geloofs van dezelvc verfchillen ; of (2 .)
zulken, die flechts door bet gebruik der uitlegregelen van de
Euangelifche Kerk gefcheiden worden . Tot de etrf'e foort
betrekt by wel byzouder de 4rminianen, de Merit
ten, de
Socinianen, en de Theofphen , of Vuur-tbeologant,-die ene
foort van Cbymifcbe Theologie hebben ; en de Iaetstgenoemde
afdeeling heeft bepaeldlyk betrekking tot de Gereformeerde
Kerk . -- De Hoogleeraer behandelt deze verfchillen op de,zelfde wyze als de voorgaenden ; met ene gel'chiedkundige
,ontvouwing van de opkomst en den voortgang, ene beredeneerde overweging van de beste manier van redentwisten over
die onderfcheiden gevoelens . en ene wederlegging van dezelven volgens de gronden der Euangelifche Kerke .
Het
was zeker niet to wachten, dat de Hoogleeraer dit Stuk alleszins zou uitvoeren , tot geuoegen der Partyen ; zulks was ,
hoc onpartydig men ook mogte wezen, gcnoegzaem onmogelyk ;
en de Hoogleeraer Mosbehn,hoe hoog anders to achten, was
-nooit bekend voor iemarid,die zo zeer in Onpartydigheid boven
anderen uitftak . Ter dier oorzake fchynt ook de Eerwaerde Vertaler met anderen, die tot de zyde der Remonjiranten ofContra .
rein onfiranten behooren, geraadpleegd to hebben, of men ook
mog-
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rnogte goedvinden daer omtr nt iets aen to merken . Men vind
althans en* Aenmerkingpn van die zyden, uit medegedeelde
Bericbteii, by 't Werk gevoegd ; en zyn Eerwaerde zeif, als
een 'Poopsgeziufi Leeraer, heeft insgelyks enige Aenmerkingetr gemaekt , bver't geen de Hoogleeraer wegens,die Gezindz :
held meld, By die eie enheid heeft by 'er we] byzonder it?
geplaetst 6ne Neil ttufche Vert1ting van een Latynlchen
Brief van der_Doopsgezmden Hoogleeraer H. Oosterbaan (*),
gevers der Tverdonfcbe uitgave van de
getchreven,`aen de
waer in men een zaeklyk verflag vind
berQemde Cnc,
f Doopsgezindcn, onder welken by to
van de gevoel
4m erdam, bet Up oleer~er-ampt in de Heilige Godgeleerdhei 0 Wysbegeer,~fbekleed .
Zy, die de wedeileggende Qodgeleerdhe#d, beoefenen vinden hier dus, met betreklk}ng~~ot
'Veldten de vornaemile verfchillen der Christenen ; een ruim
-kuXen , wan eer zy dan tevens her oog flaen op de
wyze, waer meoc de h r wederlegde Christenen de Leer der
L erfche Kerke tegengaen, onderfcheidenlyk leeren, in hoe
zy flechts in fchyn, of inderdaed, verfchillten ; dat 'er
en zeer veel misverftand in plaets heeft, en dat we .
the Partyen , of den derzelven zich niet ten duidelykde
fte verklaren , of zuiks elkander ten laste leggen . - Tot een
ftael bier van verftrekt des Hoogleeraers behandeling , over
bet verfchil der tegenwoordigheid van 't tichaem van Christus
in 't Avondtfiael . De Hoogleeraer meent recht to hebben, om
to klage •' dat de Gereformeerden, byzonder dezulken, die
met Ca
fpreken van ene tegenwoordigheid, modo fpirituali
& mywco, op ene geestlyke en verborgen wyze , zich niet
duidelyltt gcnoeg verklaren ; en de Gereformeerde zal, op zyne
beurt', zich gerechtigd oordeelen, tot lbortgelyke klagten, als
de Floc raer fpreekt van ene Sacramenteele en s eeele tegen .
woordi eid , terwyl by betuigt niet to weten , hoe het lichaem
tegenwoordig is ; waerom wy ook de woorden Sacramenteel
en reeel niet durven overzetten, nadien 't ons niet blyft, hoedanig een denkbeeld men aen die woorden moet hechten . Zie
bier ondertusfchen hoe de Hoogleeraer zich, uit dien hoofde,
terwyl by by de letter der Heilige Schrift blyft, onverwinnelyk acht .
,, By het gefchil over Christus tegenwoordighetd in 't A .
vondmaal, moeten we ons (i .) de Leer der Euangelifche Kerk
met haare bewyzen zaaklyk voorftellen . Wy moeten (z .) zien,
hoe
(*) Zie dezen Brief in 'c Latyn in de Bibliotbeca Hagana, van
;L jaet 1771N 3
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hoe de Gereformeerde Kerk dez~Leer beftryde ; en (g .) hoe
ltaare tegenwerping door ons, w&r~e,gd werde .
be Leer der Euangelifche Kent beffaat uit tweeflellingen .
(L) Het lighaam en bloed van Christus is werklyk en .raarjyk in het Avondmaal tegenwoordig, eti wottlt za wel van
godloozen, als vroomen, genooten . Maar (2 .) de manief en
wyze dezer tegenwoordigheld gaar bcy§ri heat vtr1fand . des
menfchen, en is eene verborgenheid, welke geen mensch in
dit Leven kan. begrypen . Hierom gelckOven wy we} een tiyaare
tegenwoordigheid van - Christus lighaWP, e bloed ; maarf wy
bepaalen de manier en wyze der to n ordigheid niet .
Wanneer wy van een Sacramenteele to
ordigheid "f eeken ; dan bepaalen wy met dit woodd%ivy free 'daar
mede alleen hen tegen, die eene wyz , er - tegenwoordigheid
bepaalen 'en geever, met dit woord to kennen n dat w eep
modus pbyfirus & naturalis, en ook Been figuratus of sAysticus
gelooven, ats"welke modi op dir Sacrament piet pasfen ;tt~a~~ar
dat Christus lighaam en bloed, op eene manier en wyze , oar*
eenkomif1 met de natuur des Sacraments, tegenwoordi zyn .
Dit zelfde willen wy zeggen, wanneer wy met de ou
leeraaren 'zeggen, dat wy in, met en onder bet broo
en
wyn, het lighaam en bloed van Christus ontvangen. Wy wil .
len daar mede aanwyzen, dat by, die 't brood en den Wyn
in 't Avondmaal ontvangt, ook Christus lighaam en bloed ,
en niet flegts deze Symbola, ontvange ; maar dat wy°de manier
en wyze niet weeten .
,, Deze onze Leer, dat Christus lighaam en b1oe,
aarlyk,
in 't Avondmaal tegenwoordig zy, eh met bet brood en den
wyn ontvangen werde, bewyzen wy uit den iegel : , Wat
klaar en duidelyk in de H . Schrift ffaat, dat mOOet gelooft,
worden , boewel bet ons verfland to boven gaat ; tep zy, dat
'er iets firydigs uit ontffondt,warneer men by de woorden
bleef' . Nu ffaat'er in de Schrift duidelyk, dat Christus Jig.
haam en bloed van hen, die ten Avondmaal gaan, ontvangen
werde . Da zegt Cbristt,s ; dit zegt Paulais. Des moeten wy
gelooven , dat Christus lighaam en bloed in 't Avondmaal tegenwoordig is, en genooten wordt ; ten zy, dat 'er getoond
kan worden, dat deze Leer der Schrift, wanneer wy by de
letter biyven , eene fl:rydigheid behelze. Doch dit ontkennen wy .
,, Nu willen wy zien, wat de Gereformeerden tegen ons inbrengen . In de Gereformeerde Gemeente is geene zekere Leer
van 't Avondmaal. Allerlei leerifelzels worden geduld . Men
fch.yft niemand voor, hoc by moet denken . De Engelfcbeit
lee.
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leeren daaiotn anders dan d~ Zwitf rs en andere Gemeenten .
Doch 'er zy twee voornagthe Stelzels : hot Ztccingliaanfcbe
en Calvytffche . ~ ZWINGLIIS geloofde flegts een Symholrfclie
tegenwoordigbeid. Hy geloofde dat Christus in 't geheel niet
in het Avondnwaal tegenwoordig was , maar dat brood en wyn
Hens flegts verbeeltiden . Doch CALVYN geloofd&.niet alleeil,
eene Syn lifcbe, In' oo eene g*estlyke tegenwoordigheid.
loovigen, op eene geestlyke en onbefly geloofde, dat de
gryplyke v4ie, nit at lighaam en bloed van Chiistus verre vrugten deelagtig wierden . CALeenigd, err',daa
ZWINGLIUS verdrongen . Doch voor
VYN heeft het
Iet L4eer(telzel des'.aatften w6er in trein .
tegenwoordig ko
Ee
d gedee
Zuiitferland heeft de tnyctike of geest .
Tyke teggnwoordlg et
tlwen, en beweert de Symbolifcbe tegen ordigbeid. Niemand-zegt, wegens de groote vryheid,
4tle rn 4x fuk''In de Gereformeerde Kerk heerscht, lets ; en dus
jtan hot beuren, dat l et Cuhynsch JLerfleizel, ;tlleugs door.
g
e weder verftooten, en het Zz :~inoliaanscb words aan ;e;•
go n . . Beide Stelzels fluiteu wrier veele foorten in . Maar
d
men ze egter overeen, dar de reeds tegenwoordigheid
erfchen ongegrond zy . Vat dit waare Leerftelzel zy,
epaa t de Gereformeerde Kerk niet ; tnaar dit beweeren de
Gereformeerden , dat ons Systeina van het Avondmaal valsch is .
,, Zy than ons eindelyk toe , dat wy volgens de letter der
Schrift gelyk hadden . Maar, zeggen zy, wanneer men by de
letter bi t ; da, wordt eene waarheid der rede om ver geftooten .
a nu als 'er eene waarheid der rede om ver geftoo .
ten wo ;Milan moot men de letter verlaaten . Des alles daar
op aankol ,~ofdrnzeL,imtdolerSchif
kutir over m6komt, eene ontegenzeggelyke Leer der rede on1
ver geftooten words?
„De'' ereformeerden willen,'en zyn verpligt, ditte bewyzen .
rlaar 'hooren wy hunne bewyzen , dan neemen zy twee on .
der6llingen aan, naamlyk ; dat wy een natuurlyk lighaam en
een .plaatslyke tegenwoordigheid leerden, en dus de mauler en
wyze der tegenwoordigheid bepaalden . Deeden wy dit ; dan
ware de ftrydigheid, die zy aan onze Leer toefchryven, waar .
Nlaar dit, hot geen zy onderftellen , en waar tegen zy hun
bewys rigten, is eene verdraaijing onzer Leere . Dat wy nader willen verklaaren .
„De Gereformeerde redeneert dus . Het voorwerp in de Leer
der Lutberfchen is het lighaam en bloed van Christus . Zo dra
als ik aan een lighaam denk,dan denke ik aan eenWezen,dat
binnen eene plaats beflooten is, en overal, en aan veele plaatN 4
Zen
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zen Diet zyn kan . Is nu Christi lighaam in 't Avcmdmaal te .
genwoordig, dan is 't aan alle' laatzen, en oral, waar't
Avondmaal gehouden wordt , tegenwoordigp Dai is , een
Wezen, dat Diet aan veele'plaatzen to gelyk tegenwoordig
zyn kan, is aan veele plaatzeu to gelyk tegenwaof'dtg . Dit
Gene volflage ftrydigheid .
s
,, Wees bet onderwerp bnzer ftelhnge een natuurly*,lighaam,
en 't prxdicatum eerie natuurlyke en plFtslyke tegenwoordig .
heid,aan ; dan hadden de Gereformeerden gelyk. De ftelling,
dat een lighaam, binnen een zekere
is beflooten, en , Diet
aan veele plaatzen to gelyk zyn kan, l at ; maar alleen van
aan sets
natuurlyke lighaamen . Geen natuurly~
am
en ;
~ e'~ dle1ling~ ~dle1ling
plaatzen to gelyk . Maar nu moest de
bet lighaam van Christus, dat in ho A iidlxtaal tegenwoordig
is, is eem ;natuurlyk lighaam . Dog die ontkennen wy, en
leeren wy Diet . Even zo min meenen wy send plaatslylte te,
genwoordigheid , als welke alleen vap natuurlyke lighaamen
beweerd kan warden . Het verklaard en met de Godlyk*ais in bet v' we
tuur vereenigd lighaam van den Heere
e∎
rnaal tegenwoordig , en wordt van Comtfmnicante
gen ; maar hoe hot tegenwoordig zy, dat weeten en
wy Diet .*,
,, Hier nit blykt dan, dat de Gereformcerden,de vermeende
contradh`tie Dog Diet hebben beweeien , en daarom moet onze
Leer zo ]an- fland houden , als de regel geldt : ,-alles, wat
in de Schrift fast, moet, zo lang als'er geen ftry ' heid nit
aangevolgt, wanneer men by de woorden blyft, zo w
rid to bonomen , als 'or ftaat, al is 't, dat de zaak ons ve
ven gaat' . Des dit Lang en wydloopig gefchil zeer kort is .
't Komt daarop uit , dat de Gereformeerden die ftrydigheid
moeten toonen . Kunnen zy deze bewyzen ; dan hebben zy
gelyk, en wy moeten toegeeven . Bewyzen zy ze Diet ; dan
zyn wy hevoegd by onze Leer to blyven , naar welke wy
Diets verder willen hebben, dan dat bet lighaam en bloe&,van
Christus werklyk ontvangen en genooten •worde. Houd men
zig binnen deze paalen, dan zal men, nooit, van een Cilvifist worden overtuigd, dat 'er eene ftrydigheid in onze Leer
zy. Maar, zo dra men-cenen modus preef ntix (wyze van te.
genwoordigheid) opgceft ; dan kan de Gereformeerde,
ongemeen fterke tegenwerpingen maaken "
is

is
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voort,

Fla

M . CER&EN L$ERRED11 .

20 1

Bet zwak Woof van JAIRUS,'verJlerkt door den (leer Ctmts
Tus, of Leemrede, over Marcus J . 22, 23,41,42 . Door
M. GI RSEN, Predikant to Domburg. Te Utrecht, by J. v.
Schoonhbvt n en Comp . 1773 . Bebalven de V gyreden So
b7adz . In aroot octavo.

'r'>E Eerwaerde Getf n revert ons , in deze Leerreden , ene
,~,J me*te-van` le*zame
r en opweklyke bedenkingmn, over
ue,ps den Heilland , en 't gedrag van
bet gedrag,,van Y,air
en der Synagoge, mitsgaders de wonYezus jegens'dien`O
der dige werkza id des Heren, in 't overleden Dochterken
7aitut
te4oen herleven . Na't afhandelen van
dit onderwerp br
y de befchouwde ftoffe ernfli° ter begatclArf over, naer verfiheidenheid van ftaet en omflandighederi
yn .erwaerde is niet fpaerzaem in uitweidingen ;
dog die belemmert deny Lezer minder dan den 'I'oehoorder ;
rftiloedelyk heeft .de Leeraer bier omtrent in ene uitgegee
erreden meerder vryheids gebruikt , dan men in ene
tgefprokt Leerreden zou goed keuren. Wit hier
zy , alles ilrekt ter flichtinge ; het voorbeeld van
4,JairJ is leerzaem , hen gedrag van nevus is aenmoedigend en
opbeurend, de herleving van 't Dogterken is troostryk, en 't
geheele gGva1 • geeft verfcheiden nutte Lesfen aen de hand ; van
welk alles; men met vrucht,gebruik kan waken . --- De volgende L ` on der velen, hoe algemeen ook, kan, naer uitwyzen de ervindinge, die ons maer al to veel troostloozen
laet ontmotten , niet wel to dikwerf herinnerd worden ; waer9m_ wy dezelve , ter deter gelegenheid , ook hier zullea
.plaetzen .
,, Als uwe kinderen , of anderen die u waerd zijn,herven,
behoorde gij bet gehoorzaame voorbeeld to volgen van den
geloofsheld Abraham, in bet offeren van zijnen Zoon Izaak,
Genifis XXII . - Berust hier in den weg van God : bedwingt uwe ftemme van geween , en uwe oogen van tranen : misfchien heeft God u die geliefde pander door den
dood onttrokken , om dat gij 'er to veel mede op hadt ; uwe
harten to zeer'er aan hingen, en gij'er u\ve afgodeu van maakte, en daarom moeten zij u ontflolen worden, om u meer verloochend to doen ftaan aan alles, buiten God en Christus .
Och! al ontviel bet u alles, gij dient aan den Heer genoeg to
hebben, die algenoegzaam is . Ja,is de Heer niet Souverein,
en zijt gij niet zijn leem? Behoeft hij u dan rekenichap van
zijne daden to geven2 En betragtGods Weg, met u gehou .
N 5
den,

2 02

W. GERSEN LEERREDE&

den, eeng van agtereu. Zoo Gyd u het hen ontnAm , fchonk
hij u niet dikwerf het ander, ja, vxij meer, in d* piaats ? Gy
geefCu-wel eens aan troosteloosheid over, *ls •d e'dood des
overledenen uwen ondergang, naar uw tijdelijk beftaan , impners zoo het u toefchijnt, ten gevolge , zoude hebben, maar,
is dit niet een wantrouwen aan Gods vborzienigheid? Heeft
u wel iets ontbroken, zoo lang gij den Heer gedi6*1 hebt ?
Past bet u niet, to leven, door het .4eloof op de be{often
Gods? Hij zal, voorzeker, zijn enblijven een than der weduwen, en een vader der weezen ., . n wat den dood van
uwe kinderen aanbelangt , geloovlge'-~otfders ; beef* God ze
tong van u weggenomen , zij zijn voor el;, zonden en verij~, uw rang
leidingen bewaard : en wie weet, hoe
uit den tijd i de eeuwigheid aanltaau
Zijn 2e met meet
in leven, da behoeft gij u ook niet to e ommeren t at zij
na uwen dood 4ouden moeten fukkelen, om dat guj ; z*' toch
geen groote e4portiea kunt agterlatep ., Des to gemaklijker
zult gij de weereld verlaaten, en uw hoofd gerustelijk n rleggen . Hoe vele fmerten en ellenden qdt gij nog aan
teede eliefde kinderen kunnen zien s zoo 'gfin net
bleven waren ! en daarom , murmureert niet : Gods
u gehouden, is, in alles, wis en goed . Wat at g a e,
ij'lie1d, en voorzigtigheid is 'er noodig,, om zijne inderen wel en gelukkig op to voeden, in eene weerel,d, die in
het booze ligt l "

Triumphe der Waarheid over de vooroodeelen va i et hedendaagfcbe 7oodendom , door Mr . FR . CAR . ROCK, Superin •~:
tendent der Opper-Graaffehap Gleicihen enz. enz Naar dom<
tweeden Hoogduitfeben Dratk vertaald, door A. FR . KLE QKE , Hoog- en Nedei duitsch Schoolbouder to .1nflerdarn . Te
/4mflerdam by A . Eichhorn 1775, Bebalven bet Moorwerk
2Tz bladz. in grout octavo.
T TEt onderwerp dezer Triumphe, of de Perfoon, in wel-

1 1 ken men over de Joodfche vooroordeelen zegenpraalt,
is Ernst August Willi . Christ . Friederici , weleer Joodfhh
Student, op de Joodfche Hooge-Schoolen to Frankfort en
Berlyn, maar nu Luthersch-Proponent ' en Rector der zesde
en zevende Schoole to Ohrdruf. Men verleent ons deswegens een kurt Verhaal van de voornaamfte omftandigheden des
Levens van dezen Profelyt tot op zynen Doop . Verder een
uittrekfel uit bet Protocol by de Onderwyzing van dezen Pro .
fe-
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felyt gehonden ; 't welk ons de voornaamfte redenwiisfelingen
van den Sup rintendent met, den Prolelyt ontvouwt . Vgorts
de Predikatie en •Redenvoering by de Doopplegtigheid van den
Prolelyt . En eindelykde wydloo}~ige Geloofsbelydenis, wel•
kk de Prolelyt in de tegenwoordigheid van
F11eerige duizepd
)t~erfoonen deer roer rid heeft afgeletd . - De Prolelyt komt
inzonderl itl voor a s een vuurig tiigj~utalit in zyne Jeugd,dat
hem vatbaar gemaakt It ft voor 't onderzoeken, verdeedigen
de Superintenen opvatten'vat verfcltlllonde gevoelens .
dent, met welken hyy~t laatfte, (tot het Christendom eenigzins overlellende hoew l-den Joodfchen Godsdienst nog met
t befchouwende,) in onderhandeling
eenatt ftig voor
ig ,#}eeds een yverig voorftander der
getre~
is,
Christ ke Open
'fifdie ene groote mate vet geduldbezit,
n Prolelyt met &Re infchiklykheid behandelt . Het
hod tet`gedtag van den Superintendent was regt gefchikt,
Cvloed to hebben G de gefteltenis van den'Profelyt ; hem
ie
gemoet to komen ; en, gebruik to
maa
Van ene g
tan
edsgefteldheid, die, hoewel nog gehegt
Godsdienst, echter in ene zekere tngte
oodfch
a
as, welke den Profelyt benaeuwde, en hem eindelyk
creed vAaen , tot het omhelzen van den Christelyken
nods ensf , zo als dezelve in de Lutherfche Kerk beleden
word. Men •k an juist niet zeggen dat de Redenwisfeling
regelmatig Is , maar ze is gericht naar de omftlndigheden
en toefta
van den Profelyt ; die zich, na den eeriten tegenftand
al vry gereed laat overtuigen ; waar toe zyne aandoen ykheid niet weinig mede gewerkt fchynt to heben . -fHet overige, dat de Plegtigheden voor en met zyei Doop betreft, is in onzen Hollandfchen fmaak wat omf agtig, maar gemoedelyk . Wy willen hoopen dat alles verder then goeden uitflag zal hebben, met welken men zich
vleit ; en de Profelyt voorts toonen, dat geen dweepagtige be .
ginfelen , veel minder flinkfche inzichten , hem bewoogen,
hebben ; dat by daadlyk in gegronde overtuiging den Christelyken Godsdienst omhelsd heeft, met een oprecht oogmerk
om denzelven to beleeven ; ter verzwakkinge van de ougun .
ftige indrukzelen , welken vele Joodfche Profelyten , door
dweepery of fchelmery, den Christenen ingeboezemd hebben .

Mr.
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Kortg Gefchiednisfen van den geopenbaarden Godsdienst ., in
't IEoogduitsch befchreeven ''oor den HookleerJgr G . FR .
SELLER, vertaald door j . V . NUYSSENBURG, Prtdikant to
Geertruidenberg . Te Utrecht by J. v. Schoonhoven en Comp .
Bebalven bet Voorwerk 647 bladz . i n octavo.

Y bet onlangs gemelde Gefchrift van den Hoogleerael
Seiler, dat ten tytel heeft, de Godsdienst der Yeugd (*),
voegt zeer eigen dit zyn Werkje oygf de Gefcbied~isfen van
den geopenbaarden Godsdienst , vobrrfaem ~c Qe*hrKt ten gemeenzamen gebruike van de Jeugd der C$Iq
L,en uuen,
wier gelegenheid het niet is uitgebreide#%9hMi eling to leezen . Ter4utte der zodanigen ontvddw"tId&Hoogleer$er
de
Gefchiedenisfen des Ouden en Nietrkfwen Testamentes - Ieknopt.
lyk op ene zeer vatbare wyze ; en Beef' vervolgens een kort,
bondig bericht van den toeftand d'er ristlyke Kerke in uropa, tot op den tyd der HervorwingitI H4er aen heck by
vervglgens een kort verflag van de .&ftelttkis flier
utten Europa. Wyders toont by aen , hoe de Voor
n
den gocjlyken oorfprong van den Christlyken-'Godsdie
tegenzeglyk bewyzen, en dat de Scliriften -,des Oudentestamentes een zekeren geloofsgrond opleveten . Voorts geeft hyi
nog ter nadere ophelderinge van 't Gefchied--~n,4'ydreken •
kundige een duidelyk bericht van 't J)odfche Land, en verklaring van deze en gene Oudheidkuudige Sttik
met nevensgaende Tydtafelen . De Eerwaerde rti'uys
rg , dit
Gefchrift vertalende , heeft het zelve bier en daer met enige
aenmerkingen verrykt ; ook heeft by 'er nu dan etlyke by .
zondere Stukken, die ter nadere ophelderinge (}rekken, of
een byzonderer gewag vorderden , ingelascht ;' Waer onder
boven al opmerking verdienen 's Mans verklarende omfchryving der overeenitemmige gefchiedenisfe van 's Heillands leven, en beknopte voorftelling der Gefchiedenisfe van Nederlands Kerkhervorming . -- Het geheele Werkje is zeer wel
ingericht om der Jeugd een geleidlyk denkbeeld to geven van
de Sybeliche Gefchiedenisfen, en hun de voornaarut e lotgevallen der Christelyke Kerke , tot op de Hervorminge, onder
't oog to brengen ; en oplettende Onderwyzers derJeugd kunnen 'er zich met vrucht van bedienen , om, hun nuttige kundigheden in to fcherpen . Daer benevens is 't ook van een
uit(*)tie boven, bl . i5o .
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uitgebreider gebruik, als zynde indiervoege opgefteld, dat
alley zelfs meerdexjarigen, bet met nuttigheid kunnen door.
bladeren, urn zicla een wet aentengefchakeld denkbeeld van die
merkwat•r4ige Gefchiedenisfen to vormen, en in verfcheide
opzichten ten beteren yerftande der Heilige Bladeren : opgeleid
to worden . -- Zy, wier zaek het niet is, breedvoerige
Werken over dit onderwerp to lezen, en vele Gefchriftenmet
elkande;,,te vergelyken, vinden bier, in een beknopt beftek,
by een verzameld, he ; geen hun, ten dezen aenzien, wezenlyk dienftig is, en rachtig ftrekt, om hen to bevestigen
in die ge*igtige vyaerheid,, dat de getpenbaerde Godsdienst,
OOuden en Nieuwen Testamentes geleerd,
in d# Schrifte
waerl} God
_yerzekeringe, dat men onwankelbaer
kanv~ rwouwen
ervulling der beloften,idaer in aengekod.digd.

P47`dere Papier
ver 4e

ende bet gevoelen van den i,erw .
a

Kr.E-

des .Heils.

e voorheen gemelde Papieren over dit gevoelen, komt
ven al in de eer(te plaetfe in aenmerking, het Vyfde
1Stuk

der, ,Bedenkingen,

voorgefleld in eenige Brieven, door

welken de Schryver op denzelfden voet voortgaet
als by be
nen heeft . Hy bepaelt zig in de drie Brieven in
dit Stuk'
vat, ter overweginge van den invloed welkedat
gevoele
in 't beflieren van ene heilbegerige en bekommerd4 Ziel, als mede op de beoefening der Godzaligheid ; en
qOt het nafpooren van de gelykheid of ongelykheid van dat
fteizel, met bet gevoelen van hun, die voorbereidingen tot de
bekeering ftellen . --- De laettte Brief verdient inzonderheid
overweging , met vergelyking van 't geen de Eerwaerde Klemav zelve fchryft ; om onpartydig to beoordeelen , of de
Brieffchryver niet heeds to flork ingenomen zy,met hetdenkbeeld dat het oude gefchil met de Remonttranten herleeft ;
en of niet in tegendeel het gefchil van ene andere natuur is ;
en het ftelfel van den Eerwaerden Kleman veel meer overeenkomst heeft, met het gevoelen van zommige B itfche R chtzinnige G,)dgeleerden , als ze van voorbereidingen tot de
ware Bekeering fpreken , dan het den Brieffchryver toefchvnt?
Voorts zyn ons ter hand gekomen drie Proeven, ftrekkende ter Toet/e van de Plaatzen der Heilige Sebrift, welken
de Eerw . Klernan ten bewyze zyner Leeritellinge bygebragt
heeft
E. D. P. I
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heeft . In dezelven tracht de Schryver de Lezers onder 't
oog to brengen , dat de door,iyi; Eerwaerde' aengehaelde
plaetzett zyn begunfligd LeerfWfel niet bevivjzen ; ;let zelve
is gematigd , en volgens des Schryvers denkwyze Meet oordeel
opgefleld ; dan alle die geenen, die eitiapins ervaren zyn .i n de
twistende Godgeleerdheid , hebben m rmaels gelegenheld
gehad om op to merken , hoe veel invloeds verfcILllende denkwyzen op de uitlegging der Heilige Schriften hebben4 . en hoe
dw uit voortvloeit , dat verflandige oprechte mannen, thr
wederzyde, onderfcheiden befluiteii lift dezelfde plaetfen der
Heilige Schriften afleiden, en 'er eeii 'zeer verfehillenden zin
aen geven, die aen en de ene en andere
iydjt
er~ehornet
hunne denkwyze flrookt . Uit dien h~pf~4ekt *,gem
thrift
van die ilattiIir, in ene zaek des gefclr IsF,- #i€ veel1afooen
ene vergelyking der verklaringen aen de efe en andere zyde
toont alleen, hoe ze, volgens die ~f deze denkwyze, verklaerd kunnei?i° worden ; en Net dar;,1#og ,de gegrondhe' of
ongegrond1~gid van de verfchi11endefehltwy$ ,aen zyne p~tfe. Dit bacrt, zonder enigen gromd varCv4denkinn
p.
zetlyl(e verdraeijing der Heilige Schriften,' ene onna
ke verfcheidenheid van uitleggingen ; welke dus voort
Diet uit de duisterheid der Heilige Schrift,i maer nit de verfchillende denkwyze, met welke men de Heilige Schrift leestl
Hier heerscht het vooroordeel of de opgevatte ei, westerde
inening : en wie is 'er geheel vry van!
Daer benevens heeft men het licht doen zien
angry
zing der bedacbtzaarnbeid in 't oordeelen over
evoelen ;
welke wel dra gevolgd werd van Drie Brieven, rekkende ter

wederlegginge van dat Gefchrift ; maer 't is on#voorgekomen,,
dat beide deze Stukjes niets afdoen . In de l4e&pryzing zou=
den we ene duidelyker of gezette ontvouwing va 'Cxgevoelen
van den Eerwaerden Kleinan begeeren ; en de Brieffchryver
klaegt hier over met recht, doch by doet het wat fcher , en
brengt voorts niets to berde, dat ter ophelderinge van ge.
fehil dient ; des de Lezer van 't ene en 't andere in dit geval
Been byzondere nuttigicid kunne trekken . Even zo min kunnen wy den Lezer merkelyk nuts belooven, van enige Aanrnerkingeii ter verdediginge van dat gevoelen, nit het Hoogduitsch vertaeld, inzonderheid ingericht, tegens de Aenmerkingen van den Hoogleeraer de Moor ; nadien het de zaek
niet klaerder voorflelt . Het Gefchrift van den Eerwaerden
Kleman is op zich zelven duidelyker, dan het door deze Aenmerkingen wordt ; en door het Stuk to behandelen met betrekking tot de Aenmerkingen van den Hoogleeraer deMoor,
die
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die gefchreeven heeft, gelyk , men van oudsher tegen de Armimanelt, redentwistte, vgrmengt men enigermate twee oLiderfcheid n efchil ;en onder elkander , dat meer verwarting en
duisterheiO baert,dan ene behoorlyke onderfcheiding en licht
aen de hand geeft ., •
?
By deze $chriftet tomen nog Brie Stukjes, beheizende Sa.
menpraaket tusfcben een Leeraar en een Lidmaat der Her.
vormde", Yef'k ; als mede ene Ernf ige Waarfchouwing aan bet
Publiek, doer J. J. V. .LINEN, Lid van 't Zeeuwsch Genoot .
fchap to Ulisfingen, Pr6ff en Predikant te'sBoscb . Beide die
Gefchriftels,zyn inzonderheid betrekkelyk tot het voorheengeTne14e
a
In de Waarfeborrwing flelt zich de Hoogleerae
oor,
oki
„ (i .) Dat dit Gefchrift, zoo als
bet is t uitgege ,
onwettig, der aandadhte; van het
Publiek onwa
, w
ig deszelfs edel misnoegen . (2.)
Dat het R a}3p*,tj -fob 44Y, bet door rlen verbloepiden Uitgever
nbaar gemaakX,'-v.*rre fchijnt van to zijn'Ohet echt Rapis
e van de Bel
WTI SCHREGARDUS ell HqINGA, (3.)
Da e zich fcll~ 'udetzde Uitgever to veel verra` dt van het
rrstars fllethopbilus Pacificus,
t
el der fchoone namen
zich aanmatigt." Tot deze flukken bepaelt zich zyn
Eer erde, Alder zich uit to laten in beoordeelinge van 't
IGodsdien ige g'efehil ;,en de voornaamile inhoud der Saren .
fpraaken v bral de twee eerfte Stukjes, komt met enige daer
toe betrekirdyke byzonderheden , ook bier op uit, dat hetopgenoem
chrift niet is, het echt Rapport der Eerwaerde
GAROUS en HERINGA ; dat men ook hunne
Heereft
Eerwgerdein iet kan verdenken van 't zelve uitgegeven to
ebb dh (*) ; ja,dat, op goeden grond, gees Lid van 't Wet
efwaerde Clasfis van 's Hage deswegens verdacht gehouden
kan worden . Dan hier benevens legt de Opfleller dezer Sa .
menfpraaken het , in zyn derde of Iaetfte Stukje, 'er op toe,
om to bewyzen , „ dat de Wel - Eerw. Heer Kleman, in en
door`dit zogenoemd Rapport, geenzins volkomen gezuiverd ,
en dat daar in de Regtzinnigheid van then braaven Man gansch
niet zoo bondig beweezen zij , als de Uitgeever voorgeeft ."
Bet verhandelde in deze Schriften raekt dus meer den Uitgever vale het Rapport, dan wel het gevoelen van denEerwaer.
den
(*) Naer laid van 't uitgegeven Rapport was 't,buiten kennis en
toeftemming van hunne Eerwaerden , gedrukt ; en alle verdenking die
deswegens, niec tegenftaende die verklaring, mogte overblyven, is
afgefneden door 't Advertisfetnent van hunne Eerwaerdens in de
Boekzaal van December 1775 .
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den Kleman zelven ; en in zo verre als 'er het Paeflie Dog toe
behoorc, ziet men duidelyk dat =de Opfteller der Samenfpraa.
ken en de Uitgever van bet Rapport bet niet' eens zyn, over
'r Been de Eerwaerde Kleman bepaeldlyk bgweert ;ter welker
oorzake zy dan ook zeer verichillend moeten denken, over de
bondigheid der bygebragte bewyzen nopens ' .,Mans Recht .
zinnigheid . Wel byzonder zyn ze 't Diet eens over 't gevoe .
len van zyn Eerwaerden, wegens de voorbereidende genadewerkingen des Geestes tot de Wedergeboorte ; tvaeromtrent
de Schryver der Samenfpraaken zich beroept olden Brief,in
't Vffle Stuk der Bedenkingen, van welken wy koven, met
zulks
opzicht tot dit onderwerp,gewag gemaekt helybe~t .
i de
fchynt, in 't,geheele verfchil, rakende bet gevoelen
Eerwaerden`tKleman bovenal in aenmerking ~e komen ;
de vraeg inzonderheid valt, of 's Mans gevoelen al of Diet
firydig zy met onze Formulieren van Enigheid ; met welken
bet gevoelen 4an fommige Britfche Rerhtzinnige Godge1Wrden, Dopey die voorbereidende werkingen, volgens ene Try
algemene t~eftemming, zeer wel beflaenbaer is
Voorts llaet omtrent deze laetstgemelde Schriften
to merken, dat dezelven, buiten het hoofdonderwerp,
Rapport„) ook betrekking hebben tot ten vroeger Stukje, ge .
tyteld De Staat des Gefchils, dat wy voorhenen reeds gemeld
hebben ; bet welk aenleiding gegeven heeft tot heAn 't licht
brengen van een ander Gelchrift, getyteld Nader lpericbt aan
't Been
bet Publiek, wegens datGefchrift, by gelegenheld .
men desaengaende in deze laetstgetelde Gefchrii~ Week . J ?e
Heer ,'obannes Petscb, zich verklarende voor den Opfteller van
den Staat des Gefchils, geeft in dit Nader Bericht aenvanglyI<
to kennen, wat hem bewoogen heeft her zelve to fchryven ;
en brengt daer op by een her geen zo in de Samenfpraaken als
in de ErnfligeWaelfchouwing wegens zyn vroegerGeichrift to
berde gebrogt is ; met nevensgaende aentekeningen over min
gewlg'ige byzonderheden, ter aentooninge van derzelver ongegrondheid en nietigheid . Dan bier aen hecht by voorts ene
wederlegging van ene nadeelige verdenking, en ene verdediging tegen ene haetlyke befchuldiging . Her eerfte raekt de
verdenking, welke in beide de opgenoemde Schriften ingeboezemd word , als of de Uitgever van her Rapport, en de
Opfteller van den Staat des Gefchils dezelfde perfcon ware ; of
dat bet ene en 't andere Stukje ten minfte , op deze of gene
wyze, zyn oorfprong aen 't zelfde Gezelfchap verfchuldigd
ware . En 't tweede betreft ene befchuldiging van den Hoogleeraer van Drunen, die den Schryver van den Swat des Gefcbilr
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fcYails ten taste legt : „ dat hy,tegen'sLands Plakkaaten nets,

op ene lugtige wyze omffringt, met flukken vats onzen Jlei .
ligen Godsdienst, waer aen der Idervormde Kerke alles gelegen is''. De 11eer Petscb verbreekt de kragt der v jdenkinge,
en toont de Valsobbeifl der befchuldiginge ten flerkfle ; waer
op by nog kortlyk den inhoud van zyn voorig Gefchrift, of
den Staar lies Gefchils tusfchen it, D. P : en Ds . Kleman, in.
dezervoege voordraegtg
,,, Alles j swat ik in hot gemelde Gefchrift gedaan heb, b6that bier in, dat ik getoont, en zo ik vertrouwe, onwederleglijk bevueeAn heb ' dat de Staat des Gefchils, tusfcheu den
Brief fehrijver E D . P. en Ds. KLEMAN zig tot deze vraag bepaaltr ;,fir
;-~$~f God in bet mededeelen zijner zµligmakende
nade hate elt gtelijk hett gebruik, 't geenJe, Mensch
de Z orafg
rkfngen des Geestes,door bet woord,
ter verbeteiin
zgne-,a'edehtke en zedelijke natuurkragten
gemaakt hee >,dar1 geheel ,onopzigtelyk en looter willeket .
ri
' .--- Dat }s,, met andere woorden : --- „ Of God in
jet wederbareln :Van t nfchen ene oide van de HAgfle Wys ;heid e Goedheid, door een verband van middeleft en einde,
htu
Op deze vraag moet , volgens mijnen Stmt
erehils j de Heer KLEMAN ?a , en de Brie`ffchryver,
n . P% Neen zeggen
By aldien men dit eenparig voor
en Staet, es Gefchils hield, en overeenkomftig daer mede
oordeelde
er de Rechtzmmgheid van den Eerwaerden Kleman, en d
rieffchryver ; zou men veelligt wel dra bemerken s dp
verfchil s even als vele andere Godgeleerde verfclyllen vag-*oeger en later tyd, behoort tot die .verlchilleri,
elkeU in onze Formulieren van Enigheid niet beflist zyn ; en
dus, zonder krenking der kechtzinnigheid, in ooze Nederlandfche Kerk ter wederzyde geleerd kunnen worden
Wat bier van zy,'t is aithans to wenfchen, dat men zich, indien 'er over 't gevoelen van den Eerwaerden Kleman nog
meet gefchreven mogte worden , bepaeldlyk aen dit order.
werp houde . Men begint reeds, als u it . d e laetstgeiffelde
Schriften blykt, ter zyde uit to weiden en 't ziet 'er na, dat
men op deze manier ;quanswyze over t gevoelen van Kleman
fchryvende, bet zelve bykans geheel nit bet oog zal verliezen,
en ons Papieren geven, met: rakende bet gevoelen van KLE .
WAN, maer rakende Schriften, welken tergelegenj5eid van'l
gevoelen van KLENAN in 't licht gebragt zyn.
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Nder de verfcheide Hulpmiddelen tegen den'Lintworm,
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Verban eltjng„over den Lintwor s, enz . Uit berFranscb vertaal " n'tmet een Yoorrede vermeerderd. Doer W . Dr.
Met ten. Te 4mg, by M . S'chalekamp j,7?6 . in groot
octavo
ladz. bebalven de Voorreden .
is 'er 6En, dat nu federt eenigell< tyd de oplettendheid
der Geneeskundigen bezig houdt. Mejulfouw,pouFFEtc .te
Morat, ln •'t Canton Bern in Zwitzetttand, is ree federt eenige
jaaren beroemd geweest, in bet uitdryven van n Lintworm,
door een onbekend Geneesmiddel . Veelvuldi Proeven wa .
ren bier v 'voor banden ; onder anderen , he
ftsfifche
INSKI het nut van dit G
Prins B
1= gndervqpden,volgencTen
den iii e Maa$d O 1ober 1774, w
van,dit mid .
dag van zyne aankomst to Morat,
del, een geheelen Lintworm, van
gelost heeft .
loop v es
By zyne torugkomst to Parys, bev
Maanden, Oat by een tweeden Lint
Via,, had . Mejt4ftouw NQUFrER vervoegde zich, op It ar emelde SIad, en gaf hem in 't byzyn van zy91 G411Ees
LA MOTTE, een nieuw Dofis van 11t onfeilbaar hulpmi
het welk, na verloop van vyf uuren , de ontlastirlg van ee
tweeden Lintworm, in zyn geheel agtillen .lanngs oorzaakte .
Dit geneesmiddel is vervolgens ook, door'ander4oonen,
t bet zelve
met een gelyk goed gevolg gebruikt, en me
zonder eenig nadeel,met een gelyke uitwerki
&en jong
Perfoon , van een teder en zeer aandoenlyk I
, beproifd ,
welker toevallen deeden vermoeden, dat
eit,de
met' den
Koning
Een
men Lintworm gekweld was . Zyne Maje ;y
Vrankryk, hier van onderricht zynde , heeft goedguniig gefle :
veil to gelasten , poogingen to doen om't zelve vap Mejuffrouw
1vouFFER to verkrygen . Men heeft bier in zyn oogtnerk be .
reikt : en bet onfeilbaar Geneesmiddel, tegen den Lintworm,
is, op order van 't Franfche Hof, gegeeven aan de Heeren
LASSONL, MACQUER, COURLEZ DE LA MOTTE, A . L . DE JUS .
situ, J . B . CAh8UR1 en CADET, om 't zelve to beproeven,
de uitwerking daar van to bevestigen, en openbaar bekend to
maaken. Deeze Verhandeling is met dit oogmerk uitgegeeven
op des Konings Drukkery , en bevat voor eerst eenige algemeene Aanmerkmgen over den Lintworm ; de toevallen, die
dezelve in 't Menfchelyk Lighaam verwekt ; de bekende moeijelykheid in 't verdryven van deezen lastigen bewooner van 't
liierlyk lighaam ; 't ouderfeheid tusfchen den Eenzaamen en
Kau0
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kauwoerden Worip s 't welk ddidelyker in eels bygevoegde

Plaat opgehelderd wordt . DitGensmdloftzynverj
mogen, eiontlik, op den eei'stgepoemden Worm ; en heeft
minder vermggen tegen den tweeden .
V rvolgens Wor$t hie; iiiedegedeeld de Verklaid
van de
Geneeswyze; welke Mejuffrouw NoUFFFR, by het tbedienee
van haar otifeilbaar hulpmiddel tegen den Lintworm ,
wevit fte1t, en de Dicett welke zy den Lyder, geduurende de
geneezing ; 4et in agt neefnen . Na deeze Verklaaring volgt
't Verhaal van de eerfte Proefiieemingen, welke de echtheid
van bet hulpmiadel van Mejuffrouw NOUFFnn zouden beves=
tigen . 2'y, beneugis de Heer MOTTET, flelden daar op de ont .
dekte t,ie " - n f Perfoonen, die met Wormen gek Id ware
; vooraf to kenuen gee*ende, dat
fle s 6chrder
twyfel, den Eeniaamen Lliitwornx
had, en dat zy
;dat haar hulpmiddel, by deezen ;
van een ' oecf
ge zou zyn , 't welk ook door de
uitkast bay
47e.tweede en derde Lyder hadden
den Kauwod
a eti,de vierde en vyfde alleen Worme ~,
ze
etoond hebbende, dat bet voorgeft&de
lfe zaame uitwerking en geenzins bevaarlt
mild
p
oordeel en de gemelde Heeren j aan wren bet onderzoek
n de echtheid van deeze Geneeswyze toevertrouwd was ;
bet best,
ze zelve daar van de Proeven op nieuwe voorwerpen
ldet .vofgens de Recepten hen door Juffrouw
NOUFFER
deeld . Deeze Proefneemingen zyn aan vier
Perfoohqn
en Lintworm gekweld, in 't work geiteld , etf
van ten gel
-gevblg geweest, zo dat de gemelde Heeren
daar door verpllcht gevonden hebben, hunne goedkeu,aan deeze Geneeswyze to geeven, en dezelve door bun .
,ie ,getuigenisfen to bevestigen . Wy zullen alleen onzen Lee*'
zers mededeelen, waar in dit onfeilbaar geneesmiddel bellaat ;
dog om 't gebruik 'er van, met 't geen 'er by dient in acht
genomen're worden i to leeren kennen , wyzen wy ze tot de
Verhandeling zelf. 't Onfeilbaar hulpmnddel is de Wortel van
let manlyk Varenkruid in den Herfsc afgefneden ; en tat eed
zeer fyn Poeijer geftampt : by deeze Verhandeltng is tevens
ten afbeelding en nauwkeurige befchryving van deezen Wortel gevoegd . Men toont verder in deeze Verhandeling aan ;
door verfcheide .bewyzen, uit nude en hedendaagfche Schry .!
vers getrokken , dat dit algemeen hulpmiddel tegen den Lint .
worm niet moet aangenierkt worden , als eene nieuwe ontdekking ; de uitwerking van bet Varenkruid_ op deezen Worm
is reeds van ouds zeer bekend geweest . Deeze Verhaudelin9
to
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to Parys uitgegeeven, in ons Land diet gemakkelyk te
bekomen , en in weinige handen, waarom de *leerde Over .
setter onzenrLandsgenooten dlenst'gedaan'heeft, naet dezelve
le vertaal.en , en met een Voorrede to vermeerdefen . Waar in,
hy, ondf t~tidere nutte Aanmerkingen, ons mededeelt ; , Dat
then in Ai schland reeds verfchei a gelukkige Proeven, met
d1
eneesmiddel, genoomen heeft, enc hier in Amtterdam,
door de Geneesheeren JOH. VERSCHUUR en rR . EDUw . wiLLET, insgelyks vyf Proeven genomen zyn, we~e alle eeuen
gewenschten uitflag gehad hebbeit " . Hy beloofi verder eenige Proeven met dit middel genomen, in 't v!rvo1g, als een
Aanhangzel tot dit Werkje, het Publiek me,1e to deelen .

Natuurkundige4erbandelingen, of v zfiimeIing `van jlukken,
de Natuurktt e , Geneeskunde ,_
omie , Natuurlyke
Historie E'c' betrefende . vyfde
irde Stuk . Te

mJ1. by A. v.

d . Kroe, 1776 .

In

&avo

t6~ Awz)

4en.
rt'f Y den eerften opilag deezer Verzamelinge j' 4atm
n'w
,~ terftond eene merkwaardige Verhandeling van dde
ene''
digen de Bufion, ftrekkende ter ophelderinge van 't Been mee
verhaalt , nopens bet in brand fteeken vanr de omeinfche
Vloot voor Syrakuze, door middel van .brand eels. Dit
bedryf van flrcbimedes, door zommigen al
verdichtzel
gewraakt, door anderen als eene weezen ke
detns verdeedigd, is door de laatften, op verfehtlle
yzen,-verklaard, met oogmerk om 'er de mogelykheid van aan_ to
nen, wanneer de waarheid van 't geval weinig of geen
meer lydt . Hier toe ftrekt ook by uitneemendheid dit be'rigt
van den Heer de Bufon, wegens tyn uitgedagten Brandfpiegel, om , op groote afttanden, en in allerleie rigtingen, to branden . Die onvermoeide Natuuronderzoeker geeft *n naauwkeurig verflag van zyne ontdekkende poogingen , en *veldt
ons hoe 't hem eindelyk gelukt zy, een vlakkeu Brandfpiegel
to maaken, of liever een toeftel van een groot aantal, tot drie
honderd en zestig, vlakke Spiegels, ieder op zig zelven be,
weegbaar, in een yzeren raam gezet, to vervaardigen, (waar
van de afbeelding de Verhandeling vergezelt,) welks uitfag
volkomen aan zyne Verwagting beantwoordde . Men ziet uit
de hier gemelde Proefneemingen, dat het niet bezwaarlyk valle, dus op den affland van 20o voeten to bran den ; en dat''er
$road is om to verzekeren, dat bet zeee wel gefchieden kan
op
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op 400 voeten en,verder. De Heer de Buffon ontvouwt wy
ders het nuttige gebruik van zodanig een toeftel in verfcheiden
okt den etvet~ teat nog meer valtnaaktheid to
opzigten ;yen
brengen, nr.verwagting van fterk0 uitwerkzelen ; dog alles ,
zegt h ; war men ooit zal kunnen doen , is van op z t hoogst
t?p 8co of 9e0 voetee to branden . Aan dit zyta t~borf 1 hegt
by verder zytt~ aantt xkingen .over 't verhaal no pens Arc
det,,die , ofr eene foorLgelyke wyze ; met metaalen Spiegels,
gewerht ZaL hebben .
. Verder geeft men ons eenige Waarneemingen over eene
Natie vaJIMergen, die zig in 't binnenfte van Madagascar
zouden onthoi den ; dog waaromtrent nqg nadere onderzoeztingeia vereischt worden . Met meerder zekerheid deelt men
Sons •voorts ,bne
nmark ,
ge byzonderheden , wegeti
Lapland`en° Sgmhg
welken .dienen, om .qns derrelver Inn kennen.
Eene v gende Verhandewoonders beter
ling gaat o_vei
eke kragt van voor yfnellende Kanon .
adere verklaaringe van de zeldzaame
lk*s ; jrjkk
ui werkiugeu de
pfchooten , en de oorzaa'k hielvan .
jet sw s b
ragte verdient, nevens her Been in Gene
:vfoe re
ode ing over dat onderwerp, in 'tVterde 15eel,
boorgedrdgen, overweeging. En even zo wordt bet geen
to 'r Derde Deel , wegens de Elektrieke Visfchen gemeld is,
bier ver
opgehelderd, door eene Verhandeling over den
Torpe#' Sto
isch ; eene foort van Rog, welke zeer gemeen i
~tddellandfche Zee, die de eigenfchap heeft
van
en,, welken hem aanraaken, to verdooven,onder het. t
eii van hevige fchokken, gelyk aan de Elec .
.eke, fchokkew.der bekende Leydfche Proefneeminge . Men
.tndrbier beknopt by een verzameld, het geen in dit gedeelte
car'~T atuurlyke Historie verrigt is, tot op de waarneemingen
wan den Heer IPalsh ; welke getoond heeft, dat deeze Visch
cene Elekkrieke kragt bezit ; en dat men dit uitwerkzel , bet
welk mi ook by eenige andere Visfchen befpeurt, aan eene
elektrieke kragt heeft toe to fchryven ; als blykt uit her geen
bier verder wegens de proefneemingen van den Heer Walsh
gemeld, daar uit afgeleid, en ter bevestiginge van dit denkbeeld vourgefteld wordt.
Hier op volgen twee Heelkundige Waarneemingen, ten dien .
fte van bun , die deeze Weetenfchap beoefenen . De eene
gaat over een geval,in't welke de Hersfenen , onder :yet hoesten , gedrongen waren,door bet Lidteken eenerHoofdwonde,
uit welke een aanmerkelyk fluk van her Cranium was web
genomen. En de andere geeft verilag van eene Paracentbefis
0 3
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an de Thorax verrigt terceneezinge van een &p fema, dat
gig bykans over 't geheele llch ;am had uit~ebreid .- en brags
den opgeblaazen Lyder eeqe aanmerkelyk verligting toe, met
de borsx,, , door middel vaifeen Trocaar, of daa toe gefchik4
ten ri
Ghuins tusfchen 4e ribbon to doetb wren lp welrr t
de Lugt, zo dra •de prigin'~uitgehaald wierd, de;
fterk ;door her pypje blaasde, dat eene ontftooken kaers
brie of viermaalen uitgeblaazen wierd . - Behaliert deezl' twee
tukjes behelst deeze Verzameling, voor de Geuees ett Heel .
fundigen nog een uitvoerig verflag van Waarneeminagen over
de gezweelen , en ophoopingen, van ; ftoffe in hot Darmnet
mitsgulersn
een ko t berigt van de gevolgeu eerier vergiftige
beet van
getergdon Hond ; dat, met bybrepgirtg van foortgelyke ev en r dient ter waarfchouwi
,,,vank ig altoos to
wagten
or mcnfehen ~en dieren, we
door' een woedenilen toorn gedre~ven worden.
Wyders word
ons hier op nieu Tnedegedeeld,
over, de verfchillende zwaarte der
, ,op `erfclt er'
de ~Ianden van bet middelpunt
ter we erlegginge
vag, Newvan ;t gevoelen van Vader Bert e-4 en
vo,s%beginzeien wegens de zwaart~eragt .
event Alt
men ons • ter hand een natuurkundig onderzoe wegen3+t~
vaste Lugt , wel byzonder met betrekking tot de ligte zuur.
heid, welke zy, wanneer ze zig met bet water
aadt, aaq
bet zelve mededeelt. Verder ontmoeteta
uingen
over her lichten van bet Zeewater, dat"zoti i
lichtende Infekten toefchryven ; loch waar van and
aolizaak
zoeken, in eene Phosphbrifche flof, welkc • hot`
water be.
vat ; met welke laatfte onderftelling de volgeade Warnoemiu
gen volkomen fchynen to ftrooken .
,, In alle klimaaten , zegt de Heer de la Condreni~e, , m*'
ken de roeringen de Zee lichtende ; meer in de-beete, Minder
in de koude Landen ; ik heb bet alle nagten waargenomen van
de kusten van Europa en Afrika af, tot in 't hart der~'golf van
Mexico, en van de golf van St. Laurent tot in Mancha, in
nieuw Castilie . Men neemt her zelfde waar, in de geheele
uitgeflrektheid van den Zuider-Oceaan, en in de Oostindifche
Zeen. Het is niet wel mogelyk, dat de lichtende Infekten, die
men op eenige Reen heeft waargenomen, in alle klimaaten en
in age Jaargetyden beftaan . Zo dit waar was, zou dit eett
veel verwonderlyker yerfchynzel zyn, dan de Phosphorifche
ftof.
,, Her licht van bet Zeewater is zo flikkerende onder de
yerzengde luchtftreek, dat men het zelfs in de-helder& ~rnaa .

ale-
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ftefchyn', en welop den afaand vaq.meer dan do .voet, On'
derfcheidenlyl zien kan .
,, Agter bet $c* , alwaar deszelfs voortgang bdrrelingen,
,famenvloeijin en,. draeinged, en'andere beweegtjigen Yn hetwatgr -ler Ze vproorzaakt, 'zyn . de lichtingen zn' verfchei
den, zo talryk;, en ~o` fChitterende, dat bet ge"zigt,4 ;W door
vejrbysterd wo ;dr.
. ',, .Flit ('ohui ,'t wekde ba~areri der Zee maaken, fehynt l i't=
tegde it aloe zyne p'unten ;, bet gelykt naar een verzilverd o'
gepaar eg7oe fneeuw, en de glans is des to fterker en levendiger, naw .lnaate de nagt donkerer is.
,, Daar zyn lichten die vast fchynen ; zy ltouden d4elfde afftanden,tusfche inalkanderen ;andere fchynen zig, van deZee
baare oplos~te maakeu,,, n p verfcheidenerhande w ,e
regtet3a
pervlakte to zwee
maarr de meeste ryz fui~'
lyn . Dit heft;"veel,5 eenkomst met de Phasphorice 1u ;t`veel met Infekten y zo groot''als een
verhevelingen,, w
.
,fpej knop . , die i~c
tendg zyn, dan in een gedeelte ,vait
"in , eene zeer donkere,plaats,.van '
hu chaa ti en :W
e „ aar,te worden .
naby moet
A5
1,Iaze 1 ten *h an veefchillende grootte van mindedlit
een•vierde to tot meer dap een duim middellyt s ; 'trim k n
Wet, zeggen,, dat verzamelingen van Infekten die gro4telichten
forrnteren
wyl de beweegingen der Zee meer gefcliikk zyn„
te .fcjeiden, dan om hen to verzamO
OM
„ e
van dpze liehten verfchilt evenveel als derzelver glopt
migen houdeii niet langer aan dan eene fiikk"
cht,, anderen dutlren verfcheiden fecouden .
ring van
„Daar zyn daggn ., en zelfs uuren,,dat deze lichten menig .
diger en llikketender zyti dan op andere dag&~en ,paren ;
nen zy zig niet to formeeren, dan op de opperviakte
water=, 'en op 't aanraaken van den Dampkihng .
v,a
„ I en,yindt deze lichtende Infekten niet in voile Zee # alwaar
haare groote diepte haar o>ader een zwartagtlg blauw~ kleur
doet vaorkomen, maar men vindt overat de Phosphorifcha
ftof, welke zy overvloedig bevat •- ,order de gedaante van zoutige, olyagtige en bitumineuze deelen, die ztg elektrizeeren
en ontvlamtrten kunnen, zo dra, iy gemeenfchap met de
lugt hebbep.
„Het .karat my, inderdaad zeer wonderlyk voor dat beroetude Ngugrkuudigen dit Zeeverfchynfel, 't well zig niet
dan op de .opperviakte des waters dpet bemerken, hebben
kunnen toel'chryven aan Mikroskoopifclhe Infekten, welken zy
rt het Wier .hebben waargenomen ."
0 4
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Hier by komt vervolgen eene Waarneeniiitg gver den T5e4
mometer, ier aantooninge,tIat de,glaazen built, in welke men

den Thermometer befluit, „wel gedeeltlyk'' maar niet geheel
voorkon r, bet uitwerkzel,1 dat de gewoone vogtigheid kan
goortbrengen, 'wanneer derzelver uitwaasfemitrg beVnrderd
wordt,'docoeen droogen wind, die fchielyk opkomt ;desmen
'et- niet teenflaande dit bekleedzel, wet op znoge denkeq.
Eene-verder medegedeelde opmerking betreft een •m onfleragtigen Beetwortel, die ten deele een geele eh ten deele eeo Bbt;twortel was, ,en ook in den fmaak aan die verfcheidenheid
beantwoordde. De Heer Rofer meldt zyne bevinding , en 't:
zaak hier vanvd¢nkt ; 4-it by ter -nadere
geen by over de
proefr eeminge,, vo
It .
„
` zqt by, meer dan w&affchynAyt, ~dat de Mon
.'
feragti
Her ei
i `van deezen Beetwortel tee to fc ryven is, aan
eene byzondere g gin(laxndigheid der bt?yr ting van het zaad,
waar, nit deae1va
voprtgekomen. .,
ifmeel der tlof.
vezelen van een Beetwortel-bloem z*t iipor'den- •Vind a~v,erbrags zyn op, , het 'pistillum of (lamperriq van eerie geele WortgJbimem ; meet is 'er Diet noodig omen W tei vr~rt to
Eaet en , die van den aart der-'eene err `ander vrugr ha8 ;
zonder da
ii ; ivy de byzondere orityvikkeling hier, even wei=
nig als
'den gewoonen groei, k nnen nagan . 1k wensch~
dat Liefttebbers deeze opmerkelyke byzot
#te} door gemakkelyke proeven nader ophelderen 4 - en ond&#o*eit war
van de verdere voortplanting deezes M
.ig gewor .
den . 'C
Op„dit voorftel volgt eene raadgeeving wrgenTIhet Tamplanten , op de uitgetlorwen vakken onzer Akkers . De Schrye
qer van dit Stukje geeft zeer gunflige "berigten van z '
herhaalde proeven omtrent het verplanten der Tarwe-,
raadt het zelve des bovenal aan , op ledige, plekken ,, die
door den Vorst geleeden hebben . „ Men bbhoeft , zegt
by, alleen de moeite to doen, om, zo dra de grond doordodid,';s', met een egge',of heel wyd getande yzeren klouw,
de oppervlakte der ledig geflorvene plaatien behoorlyk to opepen, en $elyk to maken. Men kan dan alle de Tarwplanten, die zig op de levend gebleven plaatfen, digter dan 4,
.7 a 6 duim by een bevinden, met den vinger of een puntig
ones uitnemen, en in cen mand leggen ; uit deze mand kan
een kleine jonge, plant voor plant , den planter toereiken, wel.
We, by de gis en zo t valt, de planters 4, 5, 4 a a duim
in 't - vierkant van een plantende, al vry fpoedig een aanmerkelyken
lap Lands zal konnen klaar hebben : itnmers heb jk
t
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ten onbezati$en plek van 25 vierkAnte roeden Lauds ; to Val.
kenhurg , met een zodanigen helper, eigenhan4ig in drie
nuren ty4s beplaftt . En pmtrent den tyd der Replantinge,
heb ik • and~e~vonden , dat dje van 't einde van Febniary of
begin wan Wart , na het Saifoen zig fchikt, tot 1o of ix
April met fucc
kan. gefchieden ; zo dat de Aklwman' tyds
'.
genoeg vinden an ;.•otn dusdaglge proeve werk0 ellig to
ken, als kan elfeige weinig dagen stet gebonden zynde,"
rige b~helst eze Verzameling, buiten de ag.Vo+lir 't
tervolgende' eteorologifche Aanteketlingen van den Heer
Luitenant Roll, eenige Waarneemingen en Aanmerkingen
aver de ftrengeKaude van de maand Janua.~ 1776 ; benevens
eene opgave v0 de gemiddelde hoogre t o Thermometers iii
ieder maan4A ,$ Jars, opgemaakt uit eeng 1~vaat erring eiz
berekening vap twitt 3g jaaren, naamlyk van, 1747 tot 1766
ingetlooten# volge de.,vynarneeming op het Huis Zzvaanenburg gedaan . Ook'd de Schryver der Wiarneemingen over
a ten .oogmerk, -de bekend(te kouda
'and laati ftrenge
rengen , met, eene nevensgaandeoVerJ aaren op eerie Taf
ude by 'die van andere'Jaaren ;Zloch
gAykj,jg va#deeze
za`lks uitgeaeld hebbende tot een volgend Stukje , zo verzoekt 1ty dat onze Landsgenooten hem hunne waarneemin.
gen n aantekeningen gelieven mede to deelen ; dat zyt* nut-'
n, ter naauwkeurnger opgave en gegronder
nghe 0
verge
--_- Men kan uit het gemelde, wegens den
inhb~t~k gedeelte deezer Verzamelinge, genoegzaam
het zelve verfcheiden onderwerpen bevat , die
afne Inen,
verfchillende oefenzugt op eene voor hun aange,
J ezers
*Ifame .en nutte wyze bezig kunnen houden .

iiddel, dienende tot, verzekering der Sluizen, tegens zwaare
,Storm An- booge IJ/atervloeden, door e. REDELYKHEID . Lid
van 'bet Konsttenootfchap to Utrecht, onder de Zinfpreuk t
Befteedt den 1 yd met Kon t en Viyt, Te bekomen in 's
Rage by H . Gutteling en to AnJlerdam by Yutema en Tie .
boel 1776. Bebalven de Opdragt erl Voorreden 54 bladzz
in groot o6lavo.
T En nutte van het Vaderland to werken is, buiten tegen .
fpraak, alleszins to pryzen ; en men kan des niet wel
nalaaten, ten min(ten in zo verre, agting voor iemand to hebben, die zyneu geest ten deezen einde,fcherpt,zyne althans
iiiet
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ove leggingen desydeg4s •, op een4
gpfchikte' e,voordraagt,+omn .iezelven bkxot to leggenvoor
„t oordeeJ, ~n deskundigen, op dat zy het ewigt en de nut.
ti heid t akr van molten owerweegen, ten einde na to g,an , in
hoe verse 't al 6f niet' raadaa
zm zy, om 'er •d aadi~yk Wbruik
niet gAb

ongegronde

Maim t8 ma pen . Dat men dit, met reden, mint
overbrengen
n Ileb ;Redelykbeid, zal femand, die s Mans vroege
op
f

Schril en over zodanige onderwerpen geleeze9'f heeft, niet ligt
ontkennen ; en men zal 'er, 't zy men hem in ~iiAittul' at pf
hiet toevalle, door dit Gefchrlft in bevestigd worden. ; 'sLands gevaarlyke om(tandigheden, in den laatften nood:,
hebben zyne geda en byzonder gevestigd cap de verzekering
onzer Sluizen-, teg 1 `foortgelyke dreigende evaaren in,'t;
vervoig vain tyd " en by geeft in'dit Stu* zytie daaroml
trent • g&aakte bedenkingen ter nadere'onderzpekinge over .
Hy (telt ten dien opzigte eerst-vvor o en,~ d% noodzaakIykheid om onze"wizen, door=zekemnr
elen, to verzekelen tegen zwaare Stormen en` ooge Watervloeden . Daat
beri vens toont by vervolgens dat, 'er gewigtige re 4en zyn,
An f beweeren, dat de tot no`g gebri eyke Middel ni t
v 1doende zyn ; om de volkomenzekerbeid •tot zulk een . b4l
zaam oogmek to belooven. En -bier op geeft';hy vervob
gens 'eeti nieuw door hem uitg+evonden Middel aan , do
hand, met ontvouwing van deszelfs toepax/?ag eg' ge
ter aantooninge dat men van dat Middd de geWepsC'l4t
er=
zekering, op goeden grond, mag verwagten :_
qt iddel, ten dien einde door hem uitgedagt,,is a
uisit.
bak ; welks algemeen toettel en gebruik by in ezeryo ge
befchryft .
• Het uitgevonden Middel, 't welk zaer eenvoudig
Ilrekf zilch nit, zoo tot de tegenwoordige en reedsgebouw
Sluizen, als tot dezulken, welke men van nieuws of aaiz zal
aanleggen en opbouwen .
• In het eerJle gezral, zoo kan bet z el.ve met *ile ; erust
heid ingerigt en gebruikt worden,,zonder dat 'er aan "de Sluizen lets hoeft gebroken of veranderd to worden. En in bet
tweede geval, zoo kan men de nieuw to bouwene Sluizen en
het Middel, met weinig moeiten, het eene na het ander, tot
des to meerder bereiking van het oogmerk, inrigten .
„ Het zelve Middel beftaat in een Greenen- of Eiken-hou.
'tetr rondsom waterdigten Bak, welken in den dag of wydte
der Sluis past, voorzien met een of twee ophalende Schuiven .
Dezen bak, welken men altoos in gereedheid moet hebben
leggeo , ten elude wanner de Storm en Jj7atervloeden zich
beg
,
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beginnen te, vefeenigen , om bun, geweld op dk S*tizen en
L?yken to beproeven, als dandenzelven to legge n het voor .
fib gedeelte der 91uis, Dug gelegt zynde, dat ze r gemak
en ,nti•t
de fcbutf of`fchuivep open, om het voorftaande water in den
hak to laten litoperi, war door dezelve fpoedim, tot eip deli
iiloer, of ook
l,tot'op het ftortebedde der Sluis nedet"zin.
ken . zals' dus tlezonken zynde, zoo kan men altoos de fchuif
of'f4ui*t~ open MUD faan, op dat het buitenwater, en het
water in ddzan bak, waterpas zouden blyven .
.~ „ Het water aan bet afloopen zynde, zo loopt het water,
,dat iu de bak .g4laten is, ook af ; en me laat het water, dat
niet genoega~ o,pen kan,' met de Ebbed or eeu achterfchuif
naar binnet'Wn ; tot, dat dezelve weder vlotgeworden zal
zyn ; • ett:dus 'lot geworden zynde, zoo legt men den bakwe •
der'.ter pia*fervan • aar lien dezelve gehaalt heeft ."
Rvprder eene tiitvberige b hryving earl
De Atttheur g
degzen Sluis-S1uit
, met nevensgaande afb Idingen
deszelfs toeflei en ebruik, naar de verklaarende befchr 'eit ;g
dblkc~nen cSphe13e"r, - Hy---ftelt-ae iekefheid def "Sl 1zeV&
door c aanwend .et "*in dit middeli boven alle de andere tot
no gebruikelyke middelen, in een zo gunffig licht ; dat zyne
ingen deswegens de ernfhge overweegmg van bun, aan
be
wi
a
aver onze Sluizen .van aangelegenheid is aanbe .
*vol
aardig `zyn .
ge behelst dit Gefchrift in 't voorbygaan nog
al a het
yk 4xt
ftelling'en,
die, buiten
dit byzonder oogwit,
'tot
werk in A algemeen
behooren
; . en de Heer Rede.
i beid *rklaart wyiders, hoe zyn oogmerk nog blyft, om
aingevangen' .Werk over de Sluizen to voltrekken ; ten
FR4e het zyne tog to brengen , om de Grondregelen der Sluisw,,erken of Ghaterbouzvkunde regt to leeren kennen . Hy fchat
onze bekende Sluishoeken naar waarde ; doch oordeelt, dat
eene dttidelyke ontvouwing der Grondregelen nog zeer dienRig zy ; Tbeorie en Prac`tyk behooren bier, niet minder dan
in andere vooral Werktuigkundige Weetenfchappen , hand
aan hand to gaan . Ter vollediger uitvoeringe hier van zou
by gaerne zien, dat alle deskundigen met 'er daad wilden betoonen, dat zy Liefde voor bun Vaderland hadden, door hem
behulpzaam to zyn .
,, Ik wenfche, (zegt by daarom, aan 't einde zyner Na .
reden op dit Gefchrift,) van gantfcher Harte, dat zy, by
aldien zy eenige buitengewoone Voorvallen en Ervaringen
mogten hebben gehad, 't zy in de Theorie of Expersentie,
't

po
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't zy bj' let Aanleggen, Bouwen, of He tftellen van Slui.
,Zen en TYallerzverken, enz. my,-dezelve, in Getchriften, ge .
fiden nee to deelen . Ten eind' dezelvle , by verfcheide
wderd< cA,=4eerzaameYooi+'allcrt, in myn under Jia?tdW heb .
bend Werk, * konnen voegen, OM, dus' doende, de
Tbeorb met de Experientie 'te paaren ; van
. welker Noodakelybheid'ieder kundig Mensch overtuigd ?s,- en zeer gaar, .
me zalwtoefle*nmen het zeggen van PRoTAGok41S : „ Dat de
,Konst, zonder Oeffening ; of de Oefening}zonder jKehst 4Nflir
en is!" 1k zal dan dezulken, die my da4r°ina behulpzaam zullen wezen, de Eere geeven, welke him zal toeJ men .
elkanderen helpen , legren°.en de IIonst
,, Laten wy d
oeffenen, en aldtt
met 'er daad bewyzdn dat by ons ,
VERRENR DE NEDERtANDERS , (zettder aij a Natien klein
to achte#, 5 de Sluisbouui t'huis hoort, of den ., hoogten trap
beklotnmen heeff . En dat wy_bezi id z
met fever, Eenilragt en Li e tot de KonJlen :en
cbappen, welken
grekkpn For ezenlyk nut vootns P 4land."
4
RFize vaiE Engeland naar Indie, en van lFerSe naar En eland,
Uit bet Engelscbr, vert'akhl . Twee Deel.
door E . ids
Te Rotteedatn by Beman, Bennet en Hake, je Utre
by
v. Paddenburg, v . Schoonhovei en Comp : i+7G.n ~~t~oo;
quarto 379 bladz.
Nder het doorbladeren van 't eerfle Deel er 12eize,,
zyn ons verfcheiden opmerkenswagrdige berigten v(&F;
gekomen, die ons grand gaven, om dit,Verk als rr tttig an
to pryzen (*) ; en op het nagaan van dit tWeede Deel 2
in die gun('ige gedagten bevestigd . Het zclve, fchoon m
'als een dagverhaal befchreeven , voldoet ten °aanzien van 4e
berigten niet minder ; en moet den Liefhebberen,,van Aardryks. en Volkskundige befchouwingen natuurlyk i&*e"r beliaagen, om dat de terugreize van den Heer Ives, door liet
Aiiatifche Turkye, grootlyks gaat langs een weg, then wei'nige Europeers bereizen ; waar van ons in dit Werk een oordeelkundig en getrouw verflag gegeeven wordt .
Wy lieten den Autheur, met het afloopen van 't eerlfe Deel,
to Basfora, daar de Tygris en de Euphraat vereenigd in den
Perfiaanfchen Golf flroomen ;met ogmerk om, door de groo0
Te

O

(*) Lie $edend.Vad. Letter pefen . IV D. bi. 27s
.
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to k*eren. Vol-

dat oogmerk"was het be4hrit
r
reeds geweesto van 't Eiland Karec, in den Perf anfehen Golf, op den rach*t
Wal to rc~ne to vaaren, en votlxts ma de Cara_yane nnan4lepp?
reiz n : dan e~ne tusfchenkomende omitan heid deed den
er' Ives en zyne, Reisgenootett~taar Basfora over[teeke ; al;e
waar men terl,laatf betloot van daar op Baghdad to trekken ;
jia verwagting'it mcstl~ aig zou kunnen voegen ' by eene.Cara+
vWj, die:van Bagbdad op Aleppo ftond to gaan . Zy vertrok .
ken des van"Basfora, voeren langs den Euphraat tot Hilla,
an gingen roorts to Lande naar Bagbdad aau den Tygris ge .
legety. Dan hier„gekomen zynde verftondeu ze, dat de Cara .
vane reeds vo 2o dagen gereisd was . elks noodzaakte hen
eenigen tyd~ a
to ver4peven ; tot dathet hun , eindelyk ge .
lukte dq reis aan to neenien, overMoful en Diarbeki* liggende aan de*T3gri • om van daar over Bir,aan den Euphraae
gelegen, naar Ai
tewtrekken , en verder voort to reizen
naar Laricbea, ligopnde aan de Middellandfche Zee, op de
ogte van het Eiland Cyprrk . -- Ter gelegenheid vat
. deeWn togt vindt men In dit Werk eene naauwkeurige Kt't
cjt Gewest, met be rekkihg tot de gemeene en deeze o
woone Reiskoers ; welke ons to gelyk eene juiste aftekening
geeft vjn den loop des Euphraats, van Basfora tot aan Bir,
de
kking der, Riviere Tygris van Basfora tot aan
en
Di skir . i- Het tnerkwaardigte op deeze Reis, zo ten
aanzren den pntmoeting-e , als ten opzigte van de Landftreek i
de Plaatz jj n derzelver Inwooneren , heeft de Heer Ives
auwheu g aangetekend, Om 'er jets byzonders van to
elde zullen w'- ons met hem eon weinig to Bagbdad en
r4z (creeks ophouden .
eeze Stad van zommigen to onregt gehouden voor het oudeBabylon, daar het zelve omtrent 40 mylen van daar aan
den Euphraat lag (*), ligt aan den Tygris, of wordt van
deuzelvetl doorfneeden . Men gaat van de oude Stad, ten westeii der rivier, in de nieuwe Stad aan de overzyde, langs een
brug van 39 boogen , met dadelboomen, riet, paardenmist
en teem of klei, doch van eene flegte leuning voorzien . Beide de Steden zyn gebouwd van klinkers en leem ; die van de
oostzyde is met muuren omringd . De openbaare gebouwen
zyn 'er beter in ftaat dan to Basfora , dog niet pragtig ; de
ftraa(*) Zie Prideaux 4aneenf bakeling des 0 . en N, Plea. VIII:
Doek .
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Verde, deelt by-, rakende dit Gewest, nag verfcbeiden-by.
zonderheden mede°, die -hem zo door gefprekken ,, als door
fchryw aan een vriend to Lonaw .( Jaarlyks R
ter =7666) op ,
eene dergelyke wyze van .
• jJezgpwitld, zegt by, waait'door de Woestyn, in de titnanden
yuli en A ugus.- uit den N. W . en ftrekt zig fomtydamet zyn volle
geweld tot aan de?poorten van Baghdad uit ; doch doetgeenkwaad
aan eenlg lighaam binnen de muuren . Sommige jaaren verneemtmen
hem in 't geheel„niet, en in anderen wederom words men hem zes,
agtt oftiennthled gewaar, doch zelden langer dan eenige minuten
ugtereW, tom"tyds fuels by zo fchielyk als de blikfem voorby .
• De Arabierp en Perfsaanen, die kennis hebben van de lugts .
gefeldheid . die'lfpen wine ergezelt, worden van zyne aannade .
ring gewaarfchouwd door eetl zwaare ryp, welke gelyk eene wolk
van ftof bov ai'en Ho izon ibhynt op to komen . Op dat verfchynmiddelyk met hunne aangezigten"'tegen den
Tel,werpen y zig
grond, en blyven du liggen tp4,dat de wind voorby is ; 't welk
nt estentyds in een oo enbli - ebeurt ; maar indien zy in tegWdeel
zyn, om deze voorzorg to gebr
nit zorgvuldig of gaauty g
key, gelyk dikwils gef~aie-it , n zy bet volle geweld des winds o
dergaan, clan ft~en WuP flaanden voer. Dit is de eenigtte
;zig bedienen, om de uitwerkzels van dezem
nier, van tvelke
doodl kdlt
et vermyden ; en wanneer by ophoudt to sloe .
an zy
e kyken fond naar hunne reisgezellen ; en a,1 zy
er
onde beweeging zien leggen,vatten zy by hem een' arm
, Oh den en trekken hem daar by ; gebeurt bet dan, dat
of
be gefchuddu ledemaaten zig van bet lighaam affcheiden , dan is
een z~eker teken, dat de wind zyne voile uitwerking gedean
e'Ct; m#r indien integendeel de arm of bet been aan bet lighaam
vast -blvWzitten, dat is een onfeilbaar teken, dat 'er nog leeven is,
n de perfoon naar alle uitwendige blyken dood fchynt to zyn ;
welk geval zy hem terftond met hunne kleederen dekken, en
een warmen en bloedverdunnenden drank ingeeven, om de door .
ftraaling tp bevorderen, die dan ook altoos, doch zeer langzaam,
wederkomt .
„ De Arabieren zelven weeten weinig of niets meer aangaande
den aart van deezen wind to zeggen, dan dat by altyd een zwavelagtigen reuk na zig laat, en dat de lugt op deze tyden geheel bet .
der is, behalven omtrent den Horizon , in de N. W . ftreek, 't welk
zyne aannadering voorfpelt .
,, lk heb niet gewaar konnen worden, of de doode lighaamet3
verzengd , of in een zoort van eene lillige ftoffe ontbonden worden ;
doch nit bet geene men 'er my van verhaald heeft, heb ik dikwils
rede gehad om bet laatfte to gelooven, ca in die oudertelliag zou
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eigi nafipoarin n aldaar beko'nd geworden zyn, waar d'aii
eed uit to wiaden ; nog afeen zyn togt, naar
wy om et
Toren van N*erod, bypzulleitt brengen . .
den zoge
agb.
„ *Deje T ten, 'zegt hy, R ten NoordwOste
dad , err o
at negen m
ver, Wy trokkeen den
Tygrij,, en ree den door de oq de Stad, van welke plaats tot
vlak aan de Toren,mengefta igpuinhoopen van gdIbulren,
bet zy gehe bbven of meet of min onder de> grond ; befpeurr,
die Been anttere konnen zyn, dan de overt lyfzels van ,'t dude
Seleucia. Een half kwartier is voor dat way den Toren bereikten, begon de grond allen~g en~°te ry
, k-geeih wy thdepden veroorzaakt ate worden door, p hoop eit '0L eliouv es1,
die bier eertyds4`~eftaan h ebben.
e t vast thans mbMyk t6
rkant *oiid is geweast ;
bepaalen , of de Toreti =voor deze
fchoon lies eerlte bet v aarfcbynlyk e is , o dat alle de overgebleeven fteenen in t vierkant, ; rlh niet bet 4iqfl~e 5n t,rond
geplaatst zyn . De (beenen zyn alle 12c~ men it 't vierkUtf
en vyfde half duim dik, Het dement b Ttaat nit leem of ilibel
onze kalk met hair
e #gemengd met gebrokei;
eertyds of uit eepeter
mengd wordt ; welke fli
.tote Rivieren gehaald heeft ; -of, nit' epti der moerasfen iif de
V akte, die bier omftreeks zeer tin
'er een van , by de ioo roeden brdt
byyTusf pn Bagbdad en Hire ev
van Nast emar of harstagtig p k
beet nit den grond opborrelen , e,
Schryvers gemeend hebben de leek"-te
Y3 . Schrift, by 't bouwen van den Toren van
`Cusfchen ieder zevende of agtfte fteet} in den t
laag riet, waar van ik nit nieuwsgierigheid iets na
van de flibbe, en een auk van beide zoi~'ten van - Re
harde als zagte ; want de- teen die onder= d puinhoo
vonden wordt is veel harder dan die nu nogli den Tor
• Deze puinhoop is 126 voeten hoog ; de iiliddellyn van
het
#k zulk eene doodlyke uitwerking eerder toefchryven aan een ver.
derflyke damp, dan aan eene bovenmaatige hitte. En indien men
dit [felt, dan kan men rede genoeg geeven, waarorn deze wind ,
gelyk men zegt, zig niet verder dan tot aan de poorten van Bagbdad uitftrekt .
• Deze befchreeven wind Samiel is in de nabuurfchap van Bagb .
dad en Basfora zo wel bekend, dat 'er de kinderen zelfs met fchrik
van fpreeken ."
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bet bre(dre en i iddelfce gedeelte byna'Idb, W irl Aeri
dat dezelveatot'tan bet miL elpunt een vs, t lic m was ;
&c by dgn tc ziet men e~tle regelpaatige'-:opepih
n eerie
im'men,
edaanL ; maar dewy
,'erntet by ,
eiro
konnen wy then aangaapde ook niets zekers 'bepaaIet1,,, egter
zoude #Wn, volgens haare t nwoordige gedaante, 2~ggen 0
dat liet •een veti r`geweest is . De omtrek vatlvdat gedeeltd
des RTorens dat ergebleven is, en boven de puinhoopen uitfteekt, •4 s van omtrent goo_•voeten ; maar 't is waarfchynlyk ;
dat als man tot aa~ de grondvesten konde komen , dezelve
vJn veel OoO er tlitgeftrektheid bevonden zouden worden .
De Ier D6J"dge o [een &T Reisgenooten 0 en wiens afteke=
niug van d ez .gn Woren in'°tn
r14p plaat medegedeeld wordt,J
rekent dat de ztbaareopen van, den Toren by de
loo,ooo teerlin voeteq been ."
"
Op ctes RAz bri ers,~omsl; van. Hilla omtrent Bagldad, had
hyy op het gezigt Sn dat gebouw, zyne Turkfche Soldaa=
,eels- ten antwoord gekrWen t
ten deswegens vraagrend
d het de Toren van S
s ;en de tegenwoordig&!'
gt hy, zyn zeer genegen
k , ojooden en Arab ere
Weezenlyk overblyffel des Tore s
to gelooven, cat
van Babel is . D
7.elfsr igging, en veele andere om1an-It denkbeeld, zyns'oordeels • ten_
diOe'dob,
mo d
er, dat bet oudtyds cell baaR of
klaar~e ; by
Obfrvatorium , ter waarneeminge
wag
z
be eegingen der hemelfehe Iichaamen,
van's.
geweest is
+1Vat v ris bet overige gedeelte der Reize van den Veer
v bet t ; by ftak van Laricbea naar Cyprus over, en voer
op Livorna ; zettende verder zyne reize voort, door
en Duitschland naar de Nederlanden, alwaar by teHeluis fcheep ging, en naar Harwich overltak ; 't welk hem
ten laatlte, :tia eene afweezigheid van meer dan vyf jaaren,
zyne Fa rlie to Titcbfield in Hampfbire deed ontmoeten .
Schoob` dit verhaal , meer bekende Gewesten betrefende, en
eene voortzettende reis behelzende , min merkwaardig zys
draagt het egter kenmerken van een oplettend en oordeelkun .
dig reiziger ; en zy die immer deeze Gewesten willen doortrekken,kunnen 'er in vinden een geregeld verflag zo van de Reisroute, als het merkwaardiglce dat hun in agt to neemen ftaat ;
't welk den zodanigen, met andere nevensgaande aanmerkingen van den Heer Ives, van dienst kan zyn .
Wyders heeft de Heer Ives aan deeze zyne Reis hog gdhegt eenige Genees- en Heelkundige waarneemingetl ; met eerie
V . DEEL . H. LETT. NO.5.
P
us,
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bek*Ve 6elhhry#ing van hdiaanfche Boomen , Heesters ,
$lanren et Gin smiddelen ; micsgaAs eepe~hq'~pdeling van
de Zie
to Gorbroon , hevat j
n brief ban , VI •v oornaat#t
Genees • r at ;„ In &eze,St ken vindenO 6ef bbers
n verfclleiden,aantekeningen hunner overdeezer Oefe
weegt e waardig ; en de Heec Ives i# wel byzonder k' t zyne
opgegeeven W-aarneemingen een Raadsman, die vaft' v, ndheeler$,, vooral ter Zee en in den Kryg, *rdient gehoc rd
to worden .

f
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e vollnaakte T%Phnfcbap der Mtaisfen. ""Door CLAY JO.
SEPH Pit FERRIERE', Deks1s #-rwecbtsgerde Facultet* .te
Parys, en Oud Adt cant voor let Parle ent aldaar. Uit
bpt Franscb vertaald , Te UtrOht by+G. T. V. Paddettbttrg ;
Twee j eelen in quarto.

Ln famenloop van omit
den "de volledige uitgav0
vAn dit Werk vertraagd :
de, is de eindelyI a ditv ring, daar men zomtyds as
te wanhoopen, den .
zullkn, die de,Nederduitfche ve
enschten to bezit.
r
efchrift..van.den
ten, .ongetwyi~ 1d aangenaam .
Reg,4sgeleerL1een de Ferriere niet
, %baar ilk
bier to Lande, by de zodanigen .
d
r~nfche
uitgave konden bedienen , in een
en&
g as ;
inaakte zulks anderen des to begeer e
het n 't Nedet.
duitsch to voorfchyn to zien komen . , Aan deez
egeert; is
nu in zo verre voldaan ; en men heeft gfrond om
rwagtetl".,
dat het Werk, bier door in Nederland 'bekender getlvorddn,
niet alleen aan deezen, maar ook aan anderen, als een nuwi
Werk , genoegen zal geeven .
Het behelst eene zeer wet ingerigte voor"dragt van 't+ eit
tot het Notaris-Ampt bctrekkelyk is, zo ten aar ien van het
Theoretifche,of belpiegelende, als ten opzigte vast-44 rit tyk
of de oefening zelve ; Waartoe de Autheur niet alleen d ' egts •
geleerde gronden en fl :eliingen ontvouwt, maar ook de For .
mulieren of Voorfchriften der Ac`rens, en de meest gebruike=
tyke formaliteiten of wyzen, op welken dezelven •u itgevoerd
moeten worden, aan de hand geeft. Om alles wat hier toe
behoort in eene gefchikte orde voor to draagen , is dit Werk
verdeeld in zestien Boeken,onder de volgende Tytels . i . Van
de Notarisfen en hunne Bediening . 2 . Van Contraden en
.Aden. 3 . Van Contras`ten die door des zaaks overgeeving
ge .
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getnaakt wr'
4 . Van 't .Huwelyk en dig* toe lietrekkely'an l(o onditielt en artier Ac s, die
km Conve
tot bet"-'e
)etrekking helShen . 6 . 'Ta
ntra&en,die
door ennele overeenkom t aa~r`t~egaattworden, 7 . Van ponatien . % Van Transport: t ~~ ien en Overgiften van Goederen! 9. Val; verfeheiden foorten van Conventien en-andere
AMns , die vot* Notarisfen ge-pasfeerd warden . 1o . Van
Liquidar van.,kekening, Betaalingen, Quitantien en Deharges . it . Van LUitertte Willen . 12 . Van Inventarisfen en
Vadealingeil of Boedelfcheidingen . r3 . Van Aftens rakende
Votg*n en Mind4trjarigetf. , i h Van Ac`tensVdortkomende uit
Pro sTen. is. Vin Ac`tens
e1~.en Heerengpederen betreffend . i6 . Van, *ige F
4telten 9~ welken in agt genomen. moeten woNen, oln eene Me t6 uitvoer to brengen .
Hier b
onl n6g, a s een,zev`entiende Boek , ter vllllediger
voo iraa , *eene korti° fcllets van 't beroep der Geestelyke of
Apostolifche Notarisfen ; zytlrl~l~rfoonen, die ib'deRoom»chgeziplde Landen bet Notarise n t, in alle Kerklyke en Geeetlyke Ac ens, walrneemeo. ~*Ikders heeft men 'er in deeze .
Nederduitfche Uitgave 4ceevbegd, eene Procedure over Fidcicommisfaire Go de Deeifie van bet Edele P:o .
vinclile I-~f v
ela
1 date 6 July 1772 . Ieder Cer
opgelbelde'`Boe
"ld- in een minder of nleerder getal
is*
van H n ~
e verfcheiden onderwerpen, welHoo, yEel in aanmerking komen, die dan
ken onder e
afzonderlyk ~v ihandeld worden ; met aantooning wat men
41a omtrent 311 Regten heeft gade to ilaan,
De Autheur
l, fr als e~geKyk voor Franfclie PraWzyns fchryvende, dit
xyn
erk~~aar de Franfche Praf:vk ingerigt ; dan dit neemt
ie
g, of bet kan van dienst zyn voor bun die de Regtsgeid in ons Vqderland beoefenen ; daar de behandeling van
I e N taris-Ampt in 't weezenlyke nagenoeg dezelfde zy ; en.
't voorts zyne nuttigheid kan hebben, bet verichil derRegtspleegingen to kennen. Intusfchen heeft de Vertaaler, ten gevalle onzer Nederlandcn, 'er vecle zodanige Stukken uitg"laaten, welken bier to Lande niet to i1ade komen ; en als'
zulks niet gevoegelyk gefchieden kon, heeft hy'er aanmerkingen
bygevoegd, welken tot de Regtsgeleerdheid van ons Vaderland bettekkelyk zyn . Tot een voorbeeld bier van zullen wy,
bet gees de hoedanigheden, en de verfchooning van aangeftelde Voogden raakt , uit dit Gefchrift to berde brengen .
Volgens .den ,Deer de Ferriere is de Voogdy ecn manlyke
post, tot welken de Vrouwen by gevolg niet genomen konnen wordeu . , „ De Moeder en Grootmoeder alleen, zega
P 2
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hy, konaen Vtogdesfe over haare kinder
einkinderen.
zyn . "men kan zelfs niet gevoegkyh, by ge
;Groatvader of Vader tear voorbygaan 2 -want zy zy
n :tuurlyke
Voog Ien . VIE' men dat doen ; mocteu-'er wettige en aanneemlyke redenen ingebragt wortlen. Zy zynoQk nietlerplicht
de Voogdy nan to neemen . De rede daar vgn is , dar de
Voogdy aan de Moeder en Grootmoedor d6br ene byzoneere
gunst der Wet is vergund, van wel(e zy des,kunnp renuntieeren, zonder gehoudett to zyn-een a redenep re geven,
waarom zy afzign vall de,- Voogdy tot irelken zy beljoemd
waren ."
'birder melct,J,y cis, datt„van -fde bereen ng
tot Voogden uitgeflooten
n henevens Oe Vrouwerip de
Geestlyken
did zelfs'mi
rig ijn ,` Verkwisners,
Krank,~*) „ Dit is zegt de Ver aster, met
ate tot de froostfebe
Geestiyken . Iffier by ons to ande _mag een Geestelyke, namelyk
feet! Gereformeerde of van de, otstantfche Kerk, de fun&ie. van
Voogd bekieden, zo by zulks wih sannemen ." [Men merke bier
omtrent nog aan , dat de bedienaafis_ de&. Godlyken Woords , zo is
de*Steden als ten platten Lande, ' s d alle Leeraars in de hooge,en laage Schoolen, zig van e
aagen Vo gdye mo .
gen excufeeren, volgens Huber,
.7 : D4 gewfagen
van Geestlyken herinnert ons eene
ewe a 't b n
#it Werk
voorgedrangen . met betrekking tot
-14c tarisa
, to •w y ter
deezer gelegenheid bier nog ploats zn
ven . Naar luid der
Ordonnantie van Karel den VIII van 1490, mogen de Geestly .
ken Been Notarisfen van Waereldlyke `Itegtbankep zytt ; maar 't
fchynt, zegt de Vertaaler, bedenkelykheid onderhevig to zyn,, bf
Gereformeerde Predikanten in de Nederiantlen het Notarisampt mo .
gen bedienen ?
„ Van Zurk in zyn Cod. Bar. Notarisfen I . V . tekent aan, e
Predikant moet bet Notarisampt, alhoe:vel lang bediend, en'by
bet Hof beedigt , veslaten. Daar toe allegerende Gt~ .synod. d auJlel. 1591 . Repert . Synod. fol. 28o . M S . well point ii'o4tans in 't
Synode van D rdrecht , gehouden Anno r574, antlers begrepen
wierd, als hlykt Qualt. 4. inhoudende. Of een Predikant, Notaris
gewee,t zyslde, nocb in dienst blyven mag, is daarop geantwoord :
Dat by Testamenten en Huwelykfcbe Voorwaarden shaken mag
(inzonderbeid daar men geen ander bebben en kan,) in bekwanse jficbtelyke plaatfen . By de Vriesfe en andere Kerkwetten vind
men dnaromuent niets zekers bepaald ; behalven, dat het bier aan.
gehaalde zo zeer niet als wetten van de Overheid kan aangemerkt
tvorden, dan wel als byzondere befluiten van de Synoden, waarfehynlyk ook dear op gegrond, dat Predikanten hen_alleenlyk met
bunnen dienst behoorden to bemoeijen : zo dat,hoe.zeer men zulks
toe-
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Krankzinnigen 2 en die •, welken door een, fchatldvlek ont .
cerd zyn . -r- Ep de vraag, of icmand dtAebiftr of Crediteur van ee
inderjaarigen is, tot,deszelfr Voog
"noemd
kan warden, eantwoordt,hh indezervoege-ia
„ Zulks kan niet ge,
ieden, vcAgens de *oomfche Wet,
evenw~Lkan ~iil wele Lan'deA"zo een Perfoon de Voogdy aan .
vaerden . Dap ehoeft by alvoorens de Voogdy t'aanvaarden
en de Inventari a eloett opmaken, maar behoorlyk bewys van
zyne fbhuld of prmtenfie to doen . Deed by dat niet ; liep
by gevaar van zyneprmtenfie to verliezen ; aizo men zoude
kunr n onderftellet?, dat by de'Quitantie verdonkerd heeft,
uit &l1.Papieiren tc*zyn Pupils-I3oedel behoi1etide."
Vat wydgrs,.de verfc .
t
der opgeletde Voogdye betreft, daaromtr *merkt
der de &1riere aan , dat iemand
verpligt is de
ogdy,,ste annvaarden, en daar toe geregtlyk
geno
aakt-k n w
en ;. om dat de Voogdy een elgemeene
of publtcFe last is, 'door de Wet geftaafd ; waar toe ieder gevolglyk verpligt kan worden, ten ware by wf?ttige en geoor r
Iofde reden ter verfchoonitrge kan inbrengen . De redenenTla
voor, zegt by s zyn in seder Land bepaald , en wel hoof
zaaklyk de volgande.
., r . Zo hy,die -tot°de Voogdy benoemd is, zelfs vyf Kinde en ii leven'heeftr, evenveel of die getrouwt zyn dan
Met .
• a . tp bye reed* diet eene andere Voogdy helast is .
• 3 . Zo by jonger als vyf en twint,g, en ouder als zestig
jaaren is.
„ 4 . Zo lj ziek is aan eene ongeneesbare Ziekte, die hem
-buiten ftaat elt enige zaken to verrichten . D::ze rede gaat
zelfs door omtrenr epe reeds aanvaarde Voogdy, dat is te zeggen, een Voogd, in dien toes}and gerakende, kan zyn our .
&lag verzoeken,en is 'er een gefubrogeerde Voogd aangetteld,
then de Adminiftratie overgeven .
,, 5 . Zo de Voogdy veel omftandigheden na zich fleept,
en by diet kan lezen of fchryveii .
,, 6. Zo
toeflemt, zal men, dewyle 'er geene uitdrukkelyke wetten van do
Overheid zyn, waar by de Predikanren tot de bediening van dat
Ampt werden uitgeflooten, die byzondeie Kerklyke befluiten nice
konnen wettigen, daar bekwaame Predil ;anten , die bevorens bet
Notarisampt geoeffent hebben , hunne Gemeintens van zeer veel dienst
$onnen zyn ; en dus kan men dit point zo zeer niet als geOetermineer :.,
ion wel nog in het midden flaande befchouwen,"
P3
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• 6. Zo by i 's Lands dienst uitirndig of afwezig is.
,, ? . Z6 by
n Geestelyke is.
„ 8 . o by ee age Bediening bekleed, waarvn't Voorrecht
tot geen Voggdyen to kounen rerplicht
gevoegd is ft tot
worden,
„ 9 . Zo'erene bewezen groo'te Vyandfchap Illrin aangetoond
worden, tusfchen hem en de gewezene 0*€1ex van de Pa.
pillen,
„ io. Zo by zelfs in Proces legt met zys pupil ever ene
Erfenisfe of andere zaketl "n .bela%g ( `

„Hier
de Vertaaier, zullen widen
(*) „ Ter meerder ophglderidg,
erfofl n, vo as La1
etten, tot VoogLezer mededelen, welk
den konnen aangefleld v rden, , ba welke*,,piet. As mede wat Redenen by znze Statutenu .-en'Wetten kopen v rdeu 1ngebrag tothet
wegcren ener opgedragen Voogiy.
heo`or Poog len aapjeJleld mogen worden .
,b Alle de genen, die eerlyk, ordEiatelyk en bekwaaan zyn. By
e Rolneinen wierd voornaamlyk onderzogt :
j • r . Of de Voogd met goede reden en deugde begaafd was. .
,,
• 2. Of by genoegzaam gegoed
was,
• 3 . Of by kundig en fchrande
4 . Als mede of by na de Voog -Aid gitaan had . Poet Be .
ginz. L . r . Tit. 18 . N. 7 .
e niera
„ 1 . Alle Minderjarige , ja zeafs IT am Matis verkregen hebbende of tot een Publiek Amps verheven zynde, xen ware met au.
thoriteit van den Hove of Il eesharner. Om redeuety,dat zy wet ats
Meerderjarig gehouden worden ow bun e W# goed to adrinistrew
ren, maar niet dat van cen derdcn by hot dy . Zie v . d. Schelfcqq . ren Minderling op Zurck C. Bac. Tit. Momboirs § . 3 .
jarige kan echter tot Voogd aangefleld worden, als by op bet fterf.
val van den °I'estateur Meerderjarig is . Ortwyn aver 7ustinianus

F.41 .N.2.
„ 2 . Een die

Stads-Kind is, om dat by onder Curat
gefleld
is, en zyn perfoon verloren heefr. Is hem de bewaring z,nerGoc .
deren ontnomen, veelmin kan by die van anderen administreren .
• 3 . Al die door onvermogen der Natanrr daar toe onbekwaam
zyn , als Stomme , Dove , Zinnelofe en andere . Damb . Prat? .
Clv . Cap . 13
• 4 . Alle V •o uwen, Moeders en Grootmoeders uirgezonderd .
,jjjll. C. 1 D. Conf. 45 . Alle Roomfcbe Perfonen , zo de Pupillen uit Ouders van
de 5)Gereforuieerde Religie geboren zyn . Zie Zurck tit fupra

1.

1.
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„ Hier omtrent fl3a"t aan to merken ; d
, fch on bet een
noodzakely,C vereisch in een Voogd is, dat
lee
en fchryven kan, zo dat by niet of weinig kennen e daar
tvenwel
een brxaf en onbefproken,Ma* is, en de
gdy van geen
grote nafleep is, men; s dan zodanige p oon echter daar
toe admitteee,, ja zomt ds kelfs verplicht , fchoon by z yhe
oUkunde tots re& van excus wilde inbrengen .
•
„ Zo is bet a eaen met de verfchooning om redenen
van vyiandfcliapl, ja I van -een Proces, tegen de Ouders
der Pupil . Die wor met aangenomen , zodra de perfoon
voor zo edelmoed en eerlyk b trend flaat, dat men met zekerbeid weft ,
niet hAatdra igend is, e>71' niet capabel om
zyne vorige hut of ong .' gq4top den Pupil to wreken .
„ Een Perffo#, de
• y dire ee a redenen van zich wilJende lchuive iridet y ~terwyl ny dawn bericht geeft aan 't
G~req it, irlttusfch e_ ~de Voogdy aanvaafden, en provifroneel
alles do , wat tat} zyn beroep en 't belang der Pupil nodig
is, en Ford inmiddels als Voogd aangenierkt Dit heeft`ook
zyne redenen . Want in dien tusfchentyd zouden de wk t
tier Pupillen vetwaarloosd worden ; en des moet de benoei
de Voogd daar4nmiddeis voor zorgen . Ja deed by. dat met,
zouden alle fchaden4 t,*,zynen laste loopen."

t re*ntn,b"y orrr'Tamand van de Voogdy verfcbonen . '
4yIie- verJcheiden Boedels en Voogdyen onder
• h .aniieer
zich
Mar ded geeindigd zynde mag men hem wederom eene
andere Dpleggen .
„ 2 . WahiWer by altyd :zieklyk is, en des naauwlyks zyne eigen
zaken kag waarneme{i . .
,'3 . Wanneer by hoof, Stony of Blind is, of niet kan Lezen of
Sebryven .- Welk laatfi:e een voornaam Requifiet is, ox de Bdnairfrtratie der Goederen to konnen betracbten . Huber I D . p, go.
N. 12 . en p . 93 . N. 12 .
• 4 . Waimeer men boven de Zeventig Jgren is. Aller Defin;
p. 58 .
[Van de overige omftandigheden , welken de Vertaaler bier
ook zou hebben kunnen optellen, mag men over 't algemeen zeggen, dat ze niet altoos verfchoonen ; nadien zulks in veele geval .
len afhangt van 't oordeel des Rogters ; die bet winder of meerder gewigc van 'c bygebragte ter verfchooninge in aanmerking
neemt. ]
„ Wanneer een Voogd zich van deze of foortgelyke wettige verfchoningen wit bedienen , moet by zulks doen binnen den tyd van
vyftig dagen, of is geprefcribeerd.'
P 4
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L$EVEN EN BRIEVEN

WAGENAAR . Benevens eanige Brkven van en
e 4rnfferdasn by Yntema en Tigboel 1716 . Be .
en 291 blades, in groot octavo .

'[~jOor eenigen tyd gewag maakende fth dit GefcI ift, bepaalden
V #'y ons tot bet eerfle gedeelte . bet trefende charaaer van 2n;en beroemden Amflerdammer hield ons to range om tevens lets
to meken nopens de Brieven,aan bet betilt van's ajis leevenslopp
gehegt (*) . Intusfchen,verdienen dezetydh egtef, niet minder op; waarom wy niet WV, nn,n ialaate~'er nog afzonderlylc
perking
;en woord van to
etAi
Uit 's Mans leeve 'sswwyze~,in ~C aigemeen , to At zyne Schriften iii
'r byzouder, is ligrlyk of to neemen4 by e e vry uirgeflrette
Briefwisfeling hield, en
meerder ingldikkel w rd, naar waste
dat men hem meerder itt~yne bekwaamhrilen Iec~ kennen . 't Is
des niet vreemd to denkeo, det'er eene• vry
ote verzameling van
Brieven in zyn Papierenfchat to
en ware, en de Uirge#r deezee
eeft zulks geno~ to kennen, anneer by zegt ; „ Befcheidenheid
vaorzigtigheid lieten niet to a~sires , wat vriendfchap of vertrouen, in een' gemeenzaemeu brief; uittrort en aen;ekent, to openbae}en. Wat 't anders, deeze verzamelit van Brie n zou merkelyk:
Vermeerde d konaen worden" . De
at gebruikte oplettend .
heid, fchaon ze one veelligt van ver
rzaam~ Brieven ver:
ee~ten doe zyn , is zeker to pryz
Lief hebbers hebben
midlerwyl reden om bet mededeelen tar van r nlestig
Brieven danklyk to erkennen.
gelyk de ytel vale
't Gefbhrift to kennen geeft, ten deele r den Heer IfJagenaar,
en ten deele door anderen pan hem gefcbreeven , onider welke laatilem
die van den Wel Edelen Geflrengen Heer 1 van 1 iinborch, een
ataarflig en $undig beoefenaar onzer Vaderlat#dfche Gefchiddenisfen,
by uitilek in aanmerking komen . Men ontdekt nit 's Malls briefwisfeling met deezen Gefchiedkundigen , en andere'geagte Onderzoekers
van 'tvoorgevallen in ons Vaderland, buiten dat xyne Brieven in 't
algemeen ten bewyze zyner Taal-Oudheid-en Gefchiedkunde flrekzten, wel byzonder ten klaarfle, hoe by, onder'r vervaardigen zyner
cefchriften, Wets verzuimd heeft, om zyne kundigheden freed* nog
verder uit tebreiden en meerder op to helderen ;hoe by in alles met
de uiterfie omzigtigheid is to werk gegaan ; en hoe by, genegen om
;tnderen zyne anderrigtingen mede to deelen, oolt to gelyk zeer ge.
fchikr was, om 't geen anderen hem onder 'r oog bragten op eene
heufche wyze to ontvangen, en onpartydig to beantwoorden . Tee
Tier oorzaake beheizen deeze Brieven nq en dan ophelderiugen van
Ftiyke byzonderbeden zyuer Schriften,'t zy met opzigt tot de geleOp.
(*) Zie borer, bL 9o,
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genheid by welke', of de wyze op welke, d
Ive 11geplaatst zyn,
,en ten aanzien van andere omftandigheden, w ken texinadere verltlaaringe vatl eenige Soorltellingen konnen die
;, terw ze verder
ook hiar en daar dienen, om vetfcheiden Stu
in a heliderer
fdaglicht to plaatzen .
Buiten een aantal van met byzondderheden, ie ter loops gei}g ;ld
worden ;'verlhnen ons eeze Brieven verfcheiden oordeelkun ige
vets die cot de Gefchiedenis van onb Vaderbedenkingen o
S
land betrekkel
; bpnevens, Aanmerkrngen over de voornaame
vereischten in listorieffhryvers ; en overweegingen van eclyke gewigcife voorvallen of, omitandighedlen enz . daar de Briefwisfeling
ganlecding toe gaf. Dus vindt'me4# om .'er uit veelen eenigen op to
noemen, gd+dagtelF over de OorlogSverkharinAn 't jaar 1702 ; over
den Oorlog in 't Par 1756 • vet` bet Porto-franco ; over de Volkst betwiste Voorregt der
taal en de Dichtltnde
dr; ,over
Leidfche Ho
too
en 't vobrgewe " regt der Zeeuwen op de
vaart van Esf
e-,o r den tyd'det; meerderjaarigheid onzer Graaven ; o~,gr een than van Koning,Lodewyk van Germanie ; over de
Inundate van ons Land in 't ja6`11672 ; over d©..vier Legerplaq;fea
der Romeinen door Civilis aangeta§t ; over 't compromis en de fmeefcbrifcen der Edelen in 'c jaar 1565 en 1566, met meet dergelyla:
Out uita gemelde byzonderheden 'er eene aan den Lee
mede to deelen% zullen wy. ,ons bepaalen omcrent her gaen ons wegens den tyd van de
fj~arigheid der Graaven on der'toog gere van bet bier bedoelde, als van andere
bragt wordt ;dat, z
0 0
gevall , zyne nu
ft,
an ft, 'yn, boog geagt onder de Liefhebbers
De
I Edele
¶,nzer I~adejan .dfclhe"tut'ibeden, en wiens oplettendheid zig bier in
meet dan e8nen Brief vertoont, vond bet opmerkelyk , dat men geen
eenig Charted van Otto van Gelder als Voogd van Holland ontdekte,
terwyl Fle Graef waarfchyniyk onder deszelfs tutdle florid . Men vindt
zegt by, in tegendeel, dat voor Floris zelven en zynen Raed, in
1265, 98epr. (en dus op zyn elide jaar,) een verdrag geflooten is,
'Pt
geen by bezegelde, even als by op den 14 Jan . 1266 aan die van
Delfc, by Raede zyner bogey mannen, mede onder zyn zegel een
j'rivilegie gaf, en op den 13 Oetob . 1266 zulks op zyn uaam nog
eons deed, zonder zelfs van zyn Raed to fpreeken . Dit doet den
Heer en Mr. van Wyn bet volgende aan onzen Vaderlandfcben
Ilistoriefchryver voorftellen .
,, De vraeg is, ofUw Ed . ooit eenig Charter van gemelden Otto,
als voogd van Holland, of van Foris ontmoet hebbe? Zoo niet,kan
men de voogdy van dezen Otto, uit de Charters, zoo ik meen,niet
ligt bewyzen . 'Er was iemand onlangs ;die'er uit meende to kunnen
opnemen, dat de Graef waerlyk niet meer onder voogdy flondt, maer
Ivaer is bet bewvs, dat onze Graven op bun elfde jaer meerderjarig
yvierden? De Hiscorifcbe berichten, ook by Stoke en anderen, fpre.
P 5
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ken dit in ®pzicht
Floris den Wen tegen,fchobn ik bet by Stoke
merkwaerdlg vinde dat by den Graef eerst d et trouwen en daer na
meerderjarigg verk e d ; war in hem ander fomtyds volgen .
Indieh men
on eenig'Cha ct van Otto in opgemeldeequaliteit
V,
n by' Mieris, voor'zo ver ik zie, niet doet,
vonnt ,-(zoo als
en Graef in de Diplo.
z .ik liefst denken,dar Otto den minde
"ata iL,-bbe doen verfchynen, om dus zelve acltter den fcherm to
iltten,"en bevrydt to zyn van de kwade gevplgen,,die deze of gene
gift enL by de tegenparty kgpd_e Verwekkgtp ; O k hai}t Otto een voorbeeld voor zich in Foris den IVden, die in Mai 1943 op eigen naem
keuren gaf, fchoon, (als U Ed . Inpzelfs .
. Mist . II D . P. 356
4,) no onder Voogdyfchap •
s ,''r
en 375 , myns bedun
Ilaende.
,,'t Zal my leerverpligtanivanneOr Ugv &d . nopens'teen en 't ander
my deszelfs confideratie dderatied geliefde m eira deeleh : zynde bet, om
Per dit nog ter loops by t voegen, thans hot g3v
van een geleerd Man ,, dot peen hits tglande op het igde j&r meerderjarig
wierdt,'t geen ecliter, irldlen he , (gelyltfban fommige plaetfen
diet zou kunnen doen°idenken,
kan bewezen worden ('),)ons
plomata zonder naem van Voogd
dot nit dien hoofdebovengemel
geeven zyn ; want Floris de We was 1265 . q Sept. nog maer elf
W r, en Floris de lVde wierd in >Iay 1222, noo'geen twaelt jaer
oud zynde !door den Keizer tot getuip% nomen"
~rolgende antwoord.
Op dit voorflel gaf de HeerWagt
Ik ken, tot hier toe, niet zien
e gegronde reden
e elf of t idlf jaaz ; Sri a vermoeden , dot onze Gra
pareere by he;
ren mon ig werden . Men liet hen, 't
doen of bevestigen van giften ;men liel
ei op hunnen
naam,of men liet ze hen bezegelen, terwy'l . zy nog ztet jong wares .
Doch, zo zulks alleenlyk eershalve gefchiedde, volgt.,'er flier uit,,
dot men, ten huntlen behoeve, veranderingoaakte, in 't gene de
Werten , omtrent de meerderjaarigheid, bepaaId hadden . De Aai sberrog Filips begon eerst, toen by voile zestien • jaaren bereikt hadc,
op eigen naam alleen to regeeren . Voor dien tyd4,,gefcbiedde alles
op den naam van Maximiliaan en hem . Karel, zyn Loon, was vyftien jaaren oud, toen by, van onder zyns Grootvaders Voogdye ,
out(*) Men zie, ter ilaavinge van dit gezegde van zyn Wel Ed ., en verder
met betrekking tot dit onderwerp, eene aantekenmg van den Beer en Mr.
Sax de Wall, in tyne Verzameling van do Jandvesten, Privileg en en: . van
J)ordrecbt, bl, 823, 824 ; alwaar ons getoond wordt, dat aemondigheid oud .
tyds in Zuidholland reeds een aanvang narn met het twaalfde jaar ;endat'r
tot bet mondig worden, volgens de byzondere Pnvilegien en Stedelyke Wec'
Verder overweege men, ter
ten, onderfcheiden laaren geftaan hebben
tleezer gelegenhid, 's Mans aanmerkingen wegens het vernieuwen en verzege •
Graaven
minderiaarigheid
gegeeven, wanncer do
len der Handvesten, by 's
Qraaf meerderlaarig geworden was. Bladz . 73 . en 79.
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ontlaagen werdt . In de oudfte tyden fchynt $nen 't ook zo begreepen to hebben . Otje Xronyken gewaagen n eend%Voogdyfthap
over Dirk den V, ule eenige jaaren geduurd l, eft ; en -by was veel
ouderudan twaalf jaaren, toen tiy~,zelf`de Rege& i g aannam . 4rouw
aaren Zoen, Dirk
Petronelle is ook, ee ' e jaaren, Vpogdes v
den VI , geweest. Etoris de IV fchynt onder de Voogdywan
Gerard van Gather gellaan to hebben , toes by twaalf jagen outs
Was . Floris dI
%
V 1jf , valgens onzen Melis, vetfcheiden ,Voogoe1 a Aleid tat Voogdesfe gehad . M "iyn wel
den, en zynlyr
gene brieven bbkend, die op den naam van Otto van elder, als
Voogd, gegevdh z n„Mis ien heeft~lly 'er geenen gegeven . Mis.
1'chien, zyn .ze no,g niet .ontdekt . loch^hier .,t'1 volgt niet, dat by ,
by zyne patty, iflimets in Zeeland, niet vo&Woogd erkend werdt,
tat dat Floris to ftnen jar~~~ quam, 'gelyk Mplis ipreekt, dat is,
meerderjaarig wdfdt . *(N
Otto most xoen Zeeland ruimen, dat,
door Floris,
ig!v . Bids Zoo, be t werdt. De jonge Graaf
bediepde zich', in Iolland, fec*t, w'ederom vqp den raad zyner
, een' brief voor die van DorMoeijee, Aleid, di , nog in Ita
drecht, nevens hem, bezegeldp aie Balen .bl . 429) . Ik verwoed
nog dat Graaf Floris de V, 1
in 't jaar 1269 of 1270, dat i.
.,
tot dat by vyftl of zestien jaaren bereikt halt, onder Voogdye
ftaan heeft ; zel i getrouwd zynde ; want waarom hyminder dais
Zoon Jan de I ? De Ftanfche Konirgen van den tweeden en derden
rryd toe, pier meerderjaarig gewe8st,
ftam waren, tot o
ten bereikt hadden, fchoon zy gelyk
voor at zy een
dewyk d
j .oiez telly Tom . V. p. 16
van
wd waren , en brieven op hunnen naant
oudera
Dvoor
ar'nn . & Durand Yet . Monism. Tom .
en, (Vld
gegeven h
1. p. xzo6, 1207, 1219, 1221 &c .) Filips de III, Le bardi bygenaamd, was de eerfte, die in 1270, de meerderjaarigheid derKo .
r~l. gen 9p veertien jttjtren bepaalde (telly Tom . VI. p . 256.) Na.
d rhand, ftelde Karel de V, in 1374 , dat zy meerderjaarig zenden zyn", als zy in hun veeitiende jaar waren getreden (Villaret,
Wat waarfchynlykheid is 'erdan dat onzeGraaTom . X . p .
ven vroeger meerderjaarig zouden geworden zyn ? Te minder, daar de
dude en laatere wetter en canflumeu de meerderjaarigheid, die iemant
41w ijatt ftelde,orn in regren tenntwoorden,te verkoopen en tefchene
ken op vyfuen jaaren bepaalden . Leg. Ripuarior. Tic . LXXXI .Leg.
Buig . Tuu . LXXXti'II . Edit . Geoig . C . 185 . 394. Da Wet der
Wtstgothen ftelde, dat Jongmans of Dogters nier getuigen, noch
uiterfien wit n aaker mogten, voor zy voile veertien jaaren bereikt
ihadden. (Lib II . Tit.IV. Leg . X I Tit. V. Leg . XI. C. 1903 .190 7 .)
'En zo zy ouderloos wi,
en, moesten zy, tot hun vyfentwintigjaaren
toe, under voogdye itaan . ( Lib . IV. Tit. III . Leg-I. C. 1966 ) Op
znlke en diergelyl,c Wetten, rustle de hlandvest van Floris den V
aelven, van den jaale IW9o, veer bet grootae .gedeeke van Zee .
land,
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land, (zie Miens I .='5 I i enz .) waar men, in 't CX . Lid, leest t
Elc man haft lal I4bben fine jare ende come op 't fine, ads bi ous
es vubtien jaer na Wen dacb dat hi gheboren is . Ende elc wyf
boeft to Karen XII jaren . = 'j Zettde is bepaald, by de,laatere
KeuA soor Zeelati4, van den jaaret 1495 ,,,Vaarin Qok veele fchikki~e n op de Voogdyfchap over ormondigetngevonden worden, met
op~igt
welken, ogt ik, men (Cap. II Art .XX'XIL) tleegt : Item
dat in peefe nieuwe voogbdye bier boven gef revs die Grave oft
Gr,,vinrlen beuren kinderen oft Mambotrr 's lands, nde de gene
die van beuren bloede gekwnew zyn, met beg? epen en zyn, maer
fallen blyven even verre d
ck van nlieden,,~ eWgaet , alfoo fy
van ouden tyden e t
B Srgalleglfn,ge , 01 . 347 . In
Zuidhollandhee& ~, nag f de zestiende .eet ve, rtet{taan, dat
de knegtjes zestienj en de ih•_eisjes vyytien jaaren oud moesten zyn',
eer zy mondig geagt werdow Van der E", bl`: 411 . Al 't welk
my voor zeer waarfchynly
oet bouden, d* o#ze-Ataaven nooit,
met hunne twaal~ jaaren of vro, vdor meerderjaa~g erkend zyn .
Kan Uwe Wel E my egter ee~wys van- *t tegendeel aan,de
b ;;nrj geeven, 't zal my ten
aangenaam zyn .
„ Inmiddels, blyf'tl{ met oprem agting, en4,"

b

hoof

7 April,
1770 .

By dit gefchiedkuudfge final zull
een voorbeeld van
eene'ndere
natuur voegen ; een voo
r
- in de Heer, Wa'~a~Trtpont, hoe hem 's Lands Kob
barte gin ; ten
bewyze dat by ook daar op zyne aandaje,aernftig :4eetigde . 'Het on .
derwerp, waar op wy bet oog hebben, I& :laat Project n eenmeer
of min ge1tniteerd Porto Franco , waaromtrent by zig indezervoege uidaat.
„ 't Lydt geen tegenfpraak , dat een ont
ald Porter Fran
van alle Waaren de Scheepvaart en Koophandel-zou doen herleeven
en bloeijen . Maar om dat de toefland van 's Lauds finan Itien, en
de groote moeijelykheid om den Staat , op eer1i'andere wyze ,
van de noodige inkomiten to voorzien, zu :ks,misfchien,niet zou •
den konnen gedoogen, zou 't .parent vergeeffche moeite gedaan
zyn, bier op to willen aandringen . Men moet ook toeftaarl ., dat
een Porto Franco zeer ruineus zyn zou voor veele Fabriquen ;
waarom zyne Hoogheid, hoogl . mem . . in de bekende Propof. van
27 Aug. 1755 . , ook verklaard heeft , dat zyn oogmerk was de
Commercie to favorifeeren , zo veel zulks beboudens bet be boor.
lyk opzigt op den welhland der inlandfcbe fabriquen en manufac,'
tuuren gefcbieden kon . Op deezen grondflag bouwende,moet men,
agt ik, erkennen, dat zulke Koopwaaren , welker in- en uitvoer de
fabriquen bevoordeelt, of ten minften niet benadeeit, vooral, bebooven to jouifeeren van een abfolut Porto Franco, of van de confide.
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fiderabelite vermindering van regten, die del~ETooge Ovetheid zat
gelieven to vergunnen . En onder deeze Waken, is Vwisfetyk to
tellen her Hour, dat tot Scheeps- of Huistimniering, of tot Kuipe1y getlruikt wordt ; mids men 'ea alleenlyk vaa }litzondere gezaagd
Bout van alle foorten
.bet afire deelen, balkenwen riemen# ell zul' st€perk geprepareerd zyn : want de vry 0 in .
ke Duigen , di
voer van zulk bout
out als: bier to Lande, gewoonlyk gezaa d words,
zou onze H qt~ lag lens , en de vrye invoer van gepr'pareerde
Duigen ons l atpers Handwerk grootelyks benadeelen . Maai 't vry
invoeren van alle antler, Hops ftreki xot faveur van veele handwervoeren "zeA, van 't Hour in 't gemeen
ken en fabriqugn . .'t Vry
benadeelt de fabVque"iet,' ja 't b voirdeeltze veeleer : 't welk ik
gen toonen zal, om
nu alleeti van her Kuipers Hout en de tuwe'
Met to fang to z n .
„ Voor 'r aar 174,-W" bier eon
table verzending van KulVrankr,k, Spanje, Portupers fHout, l Aral+van Dui n,
Portage
e Eflanden e%ahdere Gewesten,
al, deSpaanfche.
le nu zo goed ass wag is .
verhooging van de re ten op 't inen uitvoeren der` Duigen is hier fits gene voornaame
Eu
was is 't gevolg geweest ? Cob#&-able vermindering i
oer
van Duigen ; grove nadeel voor de Admiraliteit ;'7oor d
In deeze Kraata ; voor Arbeiders . Schuitevoerders en zee
ringe luiden , die aan deeze volumineufe negotie bun brood winnen.
De buitenlanders haa1p ;n1i do Duigen, daar ze vallen,of daarmen
lA,te Hamburg, to Pantzig, to Ste t n en
'er
rkt van hour'
tide
't wells,
etc; bong opjaagt. Te vooren, plag
de
zyn,,en de Hollantlfche Koopluiden~lton e .r; .e
algemeene
p zetten : Nu moetenze vreemden volgen, en hooge
markt van
prygen befteeden ; wasrom ze weinig durven inbrengen . Hieruic is
ondiaan, dat onze Kuip-ry, federt 1727 ; 20, 30 ja 40 perCent
leer v for 't Ht u Setaald heefc, 't welk zeer nadeelig geweest is
'VOW & Kuipers Met sheen ; meat voor alien , die Vaatwerk ge .
bruiken . Stel deeze Koopmanfchap nu tens vry, op 't in en uit .
voeren, en men zat, met reden, mogen hoopen, dat de verzending herleeven zal : de sanvoer zal vermeerderen ; onze Kooplui ,
t en wzuIlen de marks van inkoop huiten 's lands, beter dan nu ,
onnen zetten ; de pryzen zullen daalen ; onze Kuipery zal floreeren,
en 'c Vaatwerk zal goedkooper worden 'c welk voor Brouwers, Wynkoopers, Azynmaakers .. Zeepzieders, Reeders tot de Haring- en
Watvischvangst, Landluiden, die borer meaken, en vooral ookvoor
de Oostindifche Compagnie, die veel Vaatwerk gebruikt, zeer voor .
deelig zal zyn . War dunks Uwe Wel Ed ., behoort zulk een Arukel
pier van een Porto Franco to gaudeeren , daar Negotie en Fabriquen
beide door bevoordeeld worden, daar geen handwerk by lydt, noch
Been her mintie produ6l van ons Land? want boomen, bekwaam tot
Kuipers Hour, vallen bier to Lande uiec . 't Produt van de Hoepen
wint

h
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wint 'er'zelfs by. Zo?t Vaatwerk goedkoop is, tat 't meet gebruikt
worden . E veel V atwetlt ; veel Hoepen;
„ Maar terwyl ik bier van de Hoepen reppe, zal ik met con woord
aanmerken, dat men 'den uitvoer dparvan verbooden hgefc , oin de
prys 1h*te houdet , ten voordeele, • voor ynlyk, van de Haring
vaarp die veel Hoepen flyt ; en dat zekere ProviiWie, zo ik-very
neem, dic verbod zoekt ce doen intrekken, Q~ri dat zy geen .belang
by de Erring-vaart heeft,en daarentegen verf ides'Cidriendlandeuz
die Hoepen voortbrengen . *on zegr, dat eenige llegenten eigee
naers van eenigen deezer G '
z
„ De bandel in Graanen
,.
4el meet belang
is den de iloutha eJ
erdam, ghoor a oolt wet
war meet$efav
-by bet -nieuwProject ; aiAietkan,
eenige'raficq to nadeeleh . Tes
insgelyks, gefeM?ddn , zo
genwoordig zyn db `Graanel} ; t, is Tarwe;`.1&o,~ , Garst, Tout,
Mver, Erweten, Boonen ,e,~~,&&oe eit, op hrpr 1*0;c , zwnar be,
last ; docb op bier itgaan' "~+T $etl i. Het co~
is gefcljgd, ten
voordeele van de Produc~c$ ;d ,4i* incien, oral van {.eeland ;
arid
en Shad en Ltow`Ecl~4 her andere ,' om den uitvoer
Utrec
to faciliteeren . De Qltezaaden,gelyk Lynzaad,Koo],
van
ipzaael zyn, op bet inkon en , vies extra belaat, meat
aan zeer ~waar ; beido - kgrJyk tat faveur van de lie
geryen, dieimen in verfcheiden - rovincien heeft, en vooral in
Holland . War, de Graanen betreft, Mar
I in de meesten derzelven ook flerke verzending is naar
sla~ds, vooral terge .
van eenig misgewas in Vran
le
je,in Port gal,
itsch1 nd en elders, zo zou, zek
in
ending inerkeiyk gefaciliteerd worden, zo men de Gra
a
amen , .of
geheel vry tbelde, of zeer weinig belastte ; of permitteerde dat de
Koapman de-aegten,, op her inkomen betaaid,, .g~heel of gwof~en
deels to rug trok, wauueer de Graanen wederon&naar , buiten
oerl
worden :' welk laatte, omtsent fommige Wanren iu,Eugelan4,, met
fucces, gepraftifeerd wordt. De verzending-van Graanen 4s
iliteerd wordende, zou de aanvoer ook meerd4zyn, en men-'
zou bier ;gelyk van ouds,conhderable markten van Graanen konnem
b
en. De eenige zwaarigheid bier tegen is het-Intrest der Prpvir -,
cien , dear veel Graanen geteeld worden . Zulke inlandfche GraaaeW
fchyaeumerkelyk to moeten daalen in prys, wanneer den aanvoer van
buiceiilandfche Graanen gefaciliteerd wordt ; want fchoon de buitenlandfche Graanen zwaare vragten, premie van Asfurantfie, en andere
onkosten draagen, die de iulandfche niet to drangen hebben, draagen
de inlandfche overal, daarentegen, verffheiden foorten van beiastiu .
gen, van weileeu de uidandfche vry zyn . Doch deeze zwaarigheid
wordt merkelyk opgeligt,,en verdwynt misfchien geheel, door deeze
aanmetking, dat men vettrouwt door 't wegneemen, of merkelyk
verminderen der inkomende regten, de verzending naar buitens Lands
Perk
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clerk to zuflen zieh t;oeneemen ; 't welk to were brengen zai, dat
zelfs ook de inlandfche Graanen , dikwils, beter markt aa,qtreffen zullen, dan zy zouden konnen doen, als 'er weiA of geeb trek naat
Wren was. O M diet to zeggen, dat toch de meeste verzending is
in •buitenlandliche Graanen ; waarutt volgt , dai bet zwaar eiasten
deezer Graanen den in f- uitvaet vau dezelveri wel kan doen .
0
neetuett ; maar dt inlet ~e Graanen merkelyk niet meerder does
gelden : hebbende de
vi$ding al lang geleerd, dat niet Ae con .
fumptie binner : ndd,juaar de heat der gewasfen buitens • Lands
de prys der Graanen zer. l~o_ch }nq u, om deeze of gene con .
fderatien, de Ganen ?p~t komen-`8
eenigzins belast worden,
&n verlangen al e •~}rke,' ire linden, en de Amfterdamfche in 't
dplaats hebben in 't
byzonder d# 'er' fene Alkomen egslitei't
ien last, in de bljzondere
heffen va
ihcien, ex, in de byzondere Stedfh van olke'Pr
ie, v
an U4lapd,•- waarean nu
groot gebrek iS

4

,,Aangaand
Olietden fch
reemd , dat zy op bet ttiaan zo 7*dar belasVyn , om , tanagers to Atvortfeeren ; slaw
en de Graanen vry eat uitgaaq, boon deezen ook, dogr Stgfr
zelmaalllers, Pelders, Branders, Br uwers, $akkers en inderen get
bruikt worden . Deeze zwaare belasting heefr allp verze
1Oliezaaden byna aimpra, ticabel 'dgdb worden : en wat is,'t
de aausroer is vercninderd nnaar eveuredigheid, en d& Olie agegs
moeten zo veel of meet voor 't,7aad becaalen dan zy ouden be .
boeven tg doen , als de belasilng op 't uitgaan weggenomen, of
zeer vial verminderd- ' dg verzending gemakkelyk getnaakt, e&4,
halve o4 de aanvoegeworden, was . Rrabant en 'dlaande,
t an''ttier zouden trekken , gaan nu in de
~}n, dio veer' }+m s
f ;' en laat n dit Zaad, en, by die occafre, meet
Oostzee ter
ndere'Waaren, naarOostende of Duinkerken voeren, tot merkelyk
reu4k van de • Coci'mercie van Holland en Zeeland , en van de
S
pva tt van zplke4'rovincien, wier Schepen veel op de Oust,
rye voeren . 't Welk alles zwaarder fchynt to moeten weegen dan
her belang der Olifl igereu, dat coch geheel of groocendeels ingebleetd is. Want gy krygen meer voor de Olie en Koeken, naar geJang dat zy sneer voor 't Zaad geeven . En men kan niet zeggen
t~men bun bet debiet van Olie en Koeken buitens Lands belet,
~'t4t~i hun 'c Zaad al duurder mogi maaken , door 't op den uitvoer vry of byna vry ce flellen gelyk de Graanen, om dat'or, federt her opregten van Oliemolens buiten 's Lands , 't welk van cyd
tot tyd coeneemt, toch byna geese verzending is in onze Olie en
Oliekoeken. Her Incresc van verfcheiden Provintien , daat Oliezaaden gewonnen worden , vordert ook dat men den uitvoer daar
van vry ftek. Deeze produeten fchynen meerder to zullen moeten
waardig worden als de verzending aangemoedigd words . Nu geldenze reeds zo veel dat men langs hoe meet Land met Ollezaad
be-
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bezaait , en dat , oneangezien de invoer van buitenlands Zaad cvet .
nig, de uitvoer extra zwaar belast is : dio gewas moat, derhalve,
den Eigenaaren of Bouweren derLanderyen nogbeter rekening gee .
van , als de uitvoer eens vry gefttid wordt .
t „ Zia daar eenige aanmerkingen over voorna ;me takken vdtt
oneen Koophandel, die zouden konneg g vorifeerd worden zone
der benadeeling of zelfs ter bevoorde
' der-Trafiquarrten ,
.4ff
tot zee wezenlyk voordeel voor 't Land ap 't gemeen",

r
Rbapfodia van Nedefdui#jehe TaalItnde . .teens eerie GeJlacbtsoN. Te
lyst der Z f ge Naamwoorden , floor ft. P
4mfterda }'by A. D. S chap en
Huajt 1776.
alven de
Voorrede 165- Madz . i
vat otl o.
1Nze Nederlandfche Seryvers tot eene gelyktidtmigheid, in de
~J Spelling onzer Taa ,te,{irengen, behodt,y verrnoejelyk,re1
onder:,de dingen die to wenfchen , dan oader die-welken"te verwag:
ten
De ondervinding heft a11e Genootfchappen geleeld, hoe
.,et vAlly de Laden van een Genootfchap bier in eenflemmig
en' om dht 'er to veel byzonderheden in voorkomen,-Ie
wederzyds verdeedigd, ' en niet wel anders dan willekeurig bepaald
kunnen worden : dit zo zynde is 't frog minder to wagten, dat men
tot'eene algemeene eenflemmigheid z*l komen . Ter dier•o orzaake
*b ylk bet ons raadzaamsd, dat led
, la-ten Genootfc o zyne
vryheid,behoude I om zyne fpelling,
ii ~Sz`e niec .vol kc ver~
werpelyk zy, to volgen ; en wy zoude`er fot clog oor zyn, otl
niet meer van hun to vorderen , dan dat ;ty in iede Stuk , 't walk
zy opflellen, zig zelven gelyk blyven . Ee
11 1+ig doer mede flool
ons ook de verfcheidenheid der Spellinge ni jp Bonze Nederlandfche
Schriften, die regelmaatig gefchreeven zyn ; earl Schryver;; die Agzelven gelyk blyft, terwyl by zig van buitenipoorigheid onthoudt,
toont even daar door dat by oplettend en naauwkenrig is, met opzigt tot zyne tool ; en zulks voldoet ons in de tegenwoordige dtnilandigheden ; daar ivy met geen grond op eene algemeene eenflemmigheid fcbynen to kunnen hoopen. Intusfchen keuren wy de, oos
gingen derzulken niet of, die 't verder wenfchen to brengen , en ~tbunne daar toe eanwenden ; door hunne verkoozen Spelling met reden
en voorbeelden to verfierken . Zulks kan , fchoon 't then gewenschten uitflag misfe, zyne nuttigheid hebben, ter aanfpooringe tot can
nader onderzoek, en ter verdere befchaavinge onzer Nederlandfche
Spraake ; waar toe dit bovengemelde Gefchrift, met betrekking tot
de Spelling, van dienst kan zyn .
De Beer Pieterfon dealt in bet zelve eerst zyne gedagten mede
over bet verfchil, wegens de verlenging of verdubbeling der Klinklet.
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ietteren AA, EE, oo, uu, als mede over bet onderfcheiden gebruik van AA en AE . Verder flaat by bet oog by de mogelykheid,
om de fpelling met CH en'G regelmaatig to brengen . Daar be .
nevens Melt by ons voor, wat men, zyres oordeels, in agr hebbe
to Aeemen, omtrent de plaatfing vqn de' Letter Y, in Werkwoorden,
die eene D tot eene wort lletter, .,,een hanr gevolglyk in deszelcs bui=
ging hebben . Vervolg s )eemt by eerie zwaarigheid weg, om .
tre~,t de gewoone ~'preett a fchryfwyze, de eene wan, of bet eene
boek, als gelyk flaatide lnet die van de eene vrouw ; door in aan •
merking to neetlaen , dat flit woordeken in zulk een geval geen Lid.
woordje maar een Byvoegelyk Naamwoord is, Men fc'hryft des de
eene man, de eene peuw , bet eene boek . even ais men fchryft,
de groote man, d,~oot4 vro w, bet gtoote boek . Dus behoort
men ook, a<tr zyn inzien de E aim 't einde tetehot#den, wanneer
men dit wgprdeken als zelfflndig aanmsrkt ; fchryvende, niet bet
een en 't ander, maar bgwrene en beti,rdere, telgk men fchryti,
de klefne en b klejtle . Ten Iaatllte n$aakc by ook zyne bedenkinr de buiging der Deelwoorden,die in EN uitgaan ;
gen gemeen,
elilen hy'bnbuigzaeth houdc, zonder eenige verlenging of verkorlng van detlelven, in de ond,2rfcheiden geflacIten en naamvllen,
of bet e!tn- of meervoud, toe to flaan . Te gelyk brengt hg ook
qr toe de woorden bedreven , ei~en, verfcbeicdenz en volkomer~,;
tiligaders de woorden alle, alleries, allcrbande, vrele,ande ed
treelerlei ; hellende tevens over oin de woorden van den .'ergelyken,
den trap, grooter,kleiner enz . als onbuigzaam to bezigen . - Hei
meerendeel van des Autheurs bedenkingen over de opgenoemde By
zonderh len verdienr overwedglng, en is gefchtkt om de opi erk.I
~~amhei tier Liefhebberen Yin Nederduitfche Taalkundige gefenin4
gg
to ftherper}
Met de afgif a deezer Adnmerkingen over de Spelling, biedt ons
e Autheur to gelyk aan, zyne Geflachtiyst der Zelffiandige Naam..
gwoorden
die by met veel naauwkeurigheid opgefleld heeft, Na de
vergeterA- uitgave der Lysre van D . v . Fogflraaten, met de ver •
%eerderingen van C.. Outbof, door 4. Kluit , bleef 'er nog merke •
lyk overig, nom dezelve volledig to maaken . Zulks lee" orize" An.
the'hr aangezec, om dit nog meer to bevorderen ; door op letrend na
to gaan het Been Moonen, Sewel, van Scale, Ten Kate en Hare •
wan deswegen to berde gebragt hebben ; waarhy by tevens gebiuik
maakte van bet Nederduitsch en T .atynscn Woordei~boek van D. v,
Hoogflraaten. Door dit middel heeft by deeze Lyst, fchoon by
dezelve niet voor volledig geeve, (dat van Been men>,ch in zu!k een
uhgebreid beflek to wagten is,) met een mci kelyk eantal van woor .
den vermeerderd . In 't opflellen bier van heeft by zorg gedraagen,
van den naam der Schryvers cc plaatfcn by alie zodani ;e woor& r,
die in de vermeerderde Lyst vsn den Heer Kluet niet ge'onden wor.
den ; en in twyfelagtige heeft by zyne geiteisle bepaal :ng van de C, .
V. DEEL, H. LETT . NO . S .
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, in bet eerfte Stukje , reeds gegeeven onderrigt, gen no
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flachten, met bet gezag der Spraakkonflenaaren geflaafd.',,-- flier
door bnzitten we thins eene uitgebreide en naauwkeurige Lyst, waat
van men zig met weinig omflaggemakl bedienen kan,en die men,
over 't geheel, veilig gebruiken mag ; daar de Heer Pietcrfen geene
moeite ontzien heeft, om dezeile met alle omzigtigheid to verv°tar .
digen . Men heeft des reden om hem vogr zyn noesten arbeid-te
dauken ; en 't zal den Liefhebberen nik .iapeilyk vallen nu voorts
deeze Lyst nog vollediger to maaken . 7AIS zy4"deielven met wit
papier Oelieven to doorfchieten , kunnen zy de nog ontbreek&nde
woorden , by voorkomende gelegenheld , gereedlyk invullen .
En 't zou hun, die zig op de Taaloehaing , en 't naauwkeurige
fchryven onzer Taale,-toPleggen , ~ar dns 1, to raaden~zyn,
dat zy de hovet£ elt ide rtitgave vatt'A . ut wit papier door .
fchooten ; en n aanvulden met de .bier voor lde `Lyst ;
om'er ver, y, o filer 't leezen onz p^gealge rlederdui the Schry
veren, by aan to tekenen ;, .hoe onze tt wkeurige Schryvers de
woorden ton Kaanzien der #liachcen ebcufk~p, an s dies weg
zou men deeze Lyst trapswyze tot meerderv mil heid brengbn,
en met een genoegzaam' jez* bevescigen ; dkt#buiten tegenfpxgalt,,,
zvneiirutri ;heid beck .
fgf
Verbandeling over den Tabak .- Trweede Stukje. Te 4t#j7etdarfby
G . Born 1775 . In groot octavo 56 blada .
de
.
pens den Tabak (*), komt in dit Stake gene befch}yving van
deszelfs Kenmerken en Soorten ; benev®ns-eett-,verfiag van -bet tet
len . bereiden en behandelen van den Tabak, 2t) in de Nederlanden,
als in de Westindien ; mitsgaders een kort ."t aangaande den Tat
bakshandel, en verder eenige aarmerkingen V~ r .het rooken en fnut.
ven van Tabak , met een drietal van voorfchriften, leiiende'hoe
men den Tabak een aangenaamen reuk kan geeven . Dit tweede
Stukje voegt zeer wel by 't eerlle ; doch kundige llande#aafs en Mengets , mitsgaders zulken, die uitgeweikte Verhandelingen over dit
onderwerp geleezen hebben, zullen 'er niets byzondM in ontmoe .
ten . Ten gevalle van hun welken Tabakrooken dienen nit dit $iultje
nog de volgende Lesfen .
„ In phlegrnatike geftellen bevordert bet rooken de ontlasting van
bet overvloedige water en flym, en maakt door deszelfs prikkeling
een flerker omloop in bet bloed ; maar om die zelfde reden is bet
voor galagtigen niet dientlig, dewyl het in die to veel verhic en uic .
droogt ;
(*) Zie a '1 . T'adevl. Lettrr.0efrn. IV Deel, bl. 1ltt? .
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droogt ; althans moeten deezen onder bet rooken niet to veal uitfpu .
wen, maar het fpeekzel liever doorflikken ;her elk Al mede,fchoon
her in den beginue wat moilijelyk valt, kan g eerd worden .
Men bedetft den eetlust met kort voor den eeten to rooken , dewyl
de°Tabak de aandoening of bet ge~voel wermindert ; en men bena .
deelt son den anderen k t de fpysverteering, als men bet kort no
den inaaltyd doer, into, a teid als men de gewoonte heeft van perk
to a puwen ; want1i#it fpja rel, dot men door bet rooken uitwerpt,
anoers doorflikkende, helpt zees veel om de fpyze to verteeren,Veelen hebben de gewoonte van des avouds no den eeten een pyp
to rooken, om daardoor des to beter in flaap to komen . Die ge .
laaken ; maar dan moat men door by in acht
woonte is wel nltt
neemgn, eer men g at flgapeif, een glas,water to drinken, op dot
de damp 4t to veel in hat flym van den moth l l ve, hangen, en
een kwaadan reuk en f A in agterlaate ; a~,~dit iaxe noodiger,
e men winder ge*as .wording heeft ;
spit'
tom dat men to gerutter
en onn dot 'bet ~~ttegpdaaxenboven zetl*oed is, om de kherpheden
a wyu en -de fpyzen, of andere dranTen, die men
vat bet bier,
ebrttikt heeft, en ipci in de maag mogten zyn , to maatigen, en al .
s weL ondereen to vermengen." --74 Voorts raadt onze Scgyver
de Liefllebbers bovenal goeden Tabak to rooken . „ De SpaVj
dap, zegt by, zenden •ons den beaten in byzondere.korven,diem
Ca astro hiet, en hier van daan heeft die Tabak detq naavn van Ka,
naster, of, by verbastering, Kanasfer-Tabak gekreegen. Deeze
is, om •z ynen aangenaamen reek, boven alle andere foorten van Ta .
bak to verkiezen ; doch by moet, inzonderheit els men veal 140.
lien wil niet to fterk zyn ; en dus niet alleen aangenaam rtTi~`en f
maar oo% • ligt ., en wet branden . Als men daarbenevens aj,n agt
neemt,'dirt m4n niet=zoMer ophouden, de eene pyp voor en de
,pndere no, rookt, magr flegts nu en dan, en by lange tusfchenpoo .
ten, dah kan bet ze1't'e in phlegmatike geftellen van dienst en blot
zyn , en by veele -4ndpfe menfchen zal het , als zy 'er eens fLn
gewoon zyn , gear, merkelyk nadeel doen ."

Allerkortst en klaarst Onderwys in bet Konflig of Kooprnans Boek.
bouden . Te Arnflerdam by W. ten Boekelaar 1766. In frost
oc`fVvo 40 bladz.
Aar luid van den Tytel kan men door behulp van dit Onderwys,
in c1 En Maand tyds, van deeze zoo noodzaaklyke Weetenfchap,
niet alleen een geregeld denkheeld en zelfs volledig begrip, maar,
mits een weinigje yver en werkzaamheid, door eigen beoefening,
de kunde verkrygen, om een lioopmans Comptoir als Boekhouder
to kunnen waarneemen. Dit is ongetwyfeld, naar de gewoonte der
Q 2
zwet.
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zwetzende Tytels, wat fierk uitgedrukt ; en men fchynt meermaald
"niet we! to bezeffen dat men nadeel doet, door die foorc van groot .
fpreeken ; dewyl 't to tellen is, onder ids veelbeloovende Kwakzal .
very. Liever zouden wy van dit Onderwys zeggen , dat bet eene
gefchikte handleiding behel t, wear van jonge Lieden met vrugt ge_
bruik kunnen maaken, on zig een a!gemeeri denkbeeld van de Koust
van Boekhouden to vormen ; of bet hu gegeeven onderwys laggs
dien weg, ter meerdere verfterkinge, flog eens ixknopt ua to gaan .
Ook zouden dezufken, die zig met bet lEiuislyk Onderwys in deeze
Konst bezig houden , zig,; nuttig van de bier voorgeltelde Leerwyze kunnen bedienen. Dit is . zo 't, ceps voorkomt, de hoogfle
S'en brengen .
waarde op weike wy let op onzen Invenrari&

Requeste pegs
bladz.

en Boedel van *Vow en zooNEN.• In foils

N deezeq, Requeste vindt 'men de reden op weTen de Supplllh.
ten hun verzoek, by tie dele Groot M gende Heeren Staat
v jr Oolland en Westfrieslan
onden, om verder to blyven joui
rjmrpan de hun verleende
ete de C'~rps ; waar nevens `gaan de
ntlige Soliicitatien der Sequ as in der Supplianten Boedel, der
onderfteuhingD van de bygebragte gronden .

I

ti*rp ter onderfleuning van beboeftige Ifraamvrouwen van den
Roomscb Catbeiyken Godsdienst to 4mflerdam . In folioy blade .
f
A*
Et gebrek van genoegzaame onde'teun}ng der Arme Leden van
de Roomsch Catholyke Kerk, in Amlterdam , heeft de At,
m bezorgers dier Kerke, de laatfte jaaren ten flerkile genoopr a
om maatregelen, ter voorzieninge bier vanjk't werk to Qellen . En
deeze hunne loflyke poogingen worden , naor,'t ons toe c 'ynt, in 't
beraamen van dir Ontwerp, door eenigen hunrier,Gel ofs enooten,
op eene byzondere wyze onder?'eund, Men heeo~n'aa y een On tt
werp gemaakt,ftrekkende, ter formeeringe eener Kasfe, welke die .
nen zoude, „ om behoeftige Kraamvrouwen , die, o(zelven, of
hunne Mannen, profesfie doen van de Roomsch-Carbolyke Reltgie,
en binnen Amilerdam en de Jurisdi'tie van dien , haare vaste Woonflede hebben , eene lMMaand voor en eene Maand na de bevalling,
een wee'.klykfchen ondertland to bezorgen ."
Dit Ontwerp, dat
vry wel ter bereikinge van 't bedoelde oogmerk gefchikt is, words
in deezen gemeen gemaakt, ten erode de Geloofsgenooten san re
moedigen , om de oehulpzaame hand to bieden ; en to gelyk ieder
to meet gelegenheid to geeven , om na to gaan, war 'er in ainmer .
kinge zou komen, ter verbeteriuge van her voorgeftelde Ontwerp .
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LETTER - OEFENINGEN,
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Plisrngfche, Leidbe en "Iiqa~ fcbe Maatfchappyen, en Predikant to heere .
Lerfe Deel. Zn b'' Graven) age, by T. A. Bouvatik 1776. Bebaken t Voorwerk' 48 .bladz . ingroot"octavo:

$riezten over bet Hoogliai, Jeor joswA van
Pbil. Dr. Medelid turn do "lgarlemfcbe,

A

A •eelvuldi~a hlrhag
poogingen ter;pp~elderinge van
,~ be t~Ho er d, fehoud het the nog zyne duisterheid ;
p de Heer
ten, in 't v, er1
en van bet zelve, geluk .
tiger zil fli` dau uIderen, fiaet nQ~ to bezien .s Men kan,
it dit eerft gedeelte van zyn~i rbetd over hit zelve desegen niet
oegzaei*oordee
voor zo ver by zyn voe=
}t i in desze, geheeleu omflag
niet ontvouwd he , eeti
tuk zal bet zelve mo y , in bet gel-eele verband,
T aen
iV eel duidelyker licht plaetzen . - By IleTt zich zelve
voor,4n 't behandeleu van dit nderwerp, alie vooroordeele
of to leggen, en bet fluk ag"' - to grypen, eveneens afs oiler
niema nom lets in gedaen ;had ; en 't geen by wel inz'hder .
held be, oold~lromt voorn mlyk bier op uit . (i). Nale gae4
welk'en tyd Qe Schryvei~ ;iei't opflellen van dit Boek, bedoeld
'hebbes , ( a .) Een, onderzoek to doers, naer bet gewest eu dd
landf{ reek ; waer 'dg Dichter iyne hoofdperfoonaedjen 2lbet
here
en daotuboven naeuwkeurig to onderfcheiden de
verfc
ndc laetzeii in welken wy haer befchouwd vihden
}and diet plaetzen ; om 'er met. enigen grond
beue
.
uit afteleiden, :de langduurigheid van den tyd, welken zy ;
yolgens dik,bpgave van den Dichter, in hare onderrcheiden
be rygen liebben moeten doorbrengen. (s .) In acht to nemen , of de perfoonen , io wel de voorn::emfte als de milt
voorname altoos in dezelfde houding en kleeding zich opdoen i
n, zo neen ; dan na to fpooren, hoe die verfehillendheid van
deeding en houding veroorzaekt zy, en wat 'er aenleiding toe
gegeven mdet hebben . (4 .) Te onderzoeken, of alle de vertoonmgen in dit Lied, of befchreven of vooronderfl :eld ; wel
in een en 't zelfde Jaeriaifoen, kunnen zyn voorgevallen : en
zo neen ; welke onderfcheiden Jaerfaifoenen 'er iich opdoen :
en in hoe verre ons deze bedenkingen verder kurintn opl ideri ,
V . DEEL . U. L$TT. NO. 6.
R
tot
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tot het beramen v een zeker tyd~serk van dagen, maenden
of jaren, binnen c*ike de ware prver1Wde gebeurtenis, bier
voorgefleld, .haer-Vol beflaggeh .kan hebben. En eindekwk
(y.) to overwegen, hoe nien 1~et loogelied hebbe te'befchouf als een,enkel Dichtwep als een Drama of Tooneelfluk
fluk, dan als beffaende nit ene Vetz
ling an Gezangei>l(1
De hier opgenoemde Artykels
tvQuwt
ii Eerwaerde in
ene Sierdiclite Briefwisfeliitg ;' ze van verdere nafpoo .
ring ; als waren'de BriQven gefr even door twee goede Wen .
ders ed~ chten toetfeiL, ~
den, die dit Stuk ov rwegen, e
en 't-ten laeI ;stns vverden, ZAalan er fchryfwyze heft
zekerlyk ha + vaTbheid, en is niet . neigen aen e onderzoekende erweging ; men gaet n tden Schryver pswyze
voort in zy'ne+ov*dtnkingen, en fhignS,~elf oiet hem et Stuk
'e f®firyiwy
to onder7.oeken . Maer o, ertusfchen h
ook deze z aigheid, da~et onderzoek e1
s wat laiiewylig wor ; P en de I ek ~,mbeite hebbe oni den draed der
n ; by vind zfc1 a meer dae
nafparinge beftendii to 1 .
'et altos regeli
voortgaet,
de b wisfeling, natuurl
Iden hem afleiden , meermqfs
en ttusichenkomende den
enoodzaekt ate rug to tredeft", om den draed to br1pttaii .
Pt Komt ons voor dat de Eerwaerde van rperen bekiopte
ker en klaerder gefch
n zou hebben ; warn r hy,
ge
vbo1Th zelven onderzogt heb ende, den uitflag zyjer on.
derzoe mge, by manier van betob de Stellingen (zo verzulks
bier plaets zou kunnen hebben, ; b#ds,voorget agent Wat
yoorts de wyze van uitvoering betrelt ;`tyn, Eerwaerde behandely de voorgeftelde Artykels, met opb, dering der
tzeu
en uitdrukkingen nit bet Hoogelied, w
n, zynes ootdeels,
dienen, om ons desaengaende to bepal
En ter o
eringe bier van maekt by, het geheele Werk o
e
end
gebruik van 't geen ons de Oosterffhe Reisb
en wegens de zeden, gewoonten, gebruiken, de wyze en dicfit=
kunde der Oosterlingen , berichten . Voorts vlecht by., fchoon
ait zyn hoofdbedoelde niet zy, 'er nu en dan enige" aenwerkingen ; in , nopens de voornaemf''e Schryvers over 't Hoogelied, en fommigen hunner bedenkingen wegens deze en gene
plaet2en . In alles beliaelt zich zyn Eerwaerde,nog tot den
Letterlyken zin, zonder zich opzetlyk over de geestlyke betekenis uit to laten ; als oordeelende , met recht, dat men omtrent bet eerfle ene behoorlyke vastigheid moet hebben , eer
men' zich gegrond over 't laetfte zal verklaren . --- Men
moet, dit Werk doorbladerende, erkennen,dat de Eerwaerde
van Iperen geen moeite ontzien heeft, om zyne onderzoekingen
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gen voort to zetten k en zyne gedachteh

"t gunfligfle licht
to flellen ; by heeft e n dordeelkundig geli iik gemaeltt van de
belichten, die ons de Reikigts wegens de Oosterlingen medc=
deelen ; en weet dezelve* zeertwel to pasfe to brengen ; ter
ve,Lklariage van deze
epe plaetzen van 't Hoogelied . Met
Bit wdord , her Wuk
zyne foort tot dus ver zeer we] uitgevoerd ; maer oin °te-i
elfin over de gegrondheid vgn
Mans gevoelen wordt , al td veh geregd is, de verdere ont :
vonwing vgreischt . Alg het Werk voltiokken is, en men 't
ggheele verband zper fchil~kinge kan nigapn~j zal 't duidely
ker blyken, of zyfit vWklatIng meet dan Oie °vatnanderen boblematike ga, eh-of zyne nit her H
ven her
lie opgemaekte
Ilingen bond
fgeleid en be
g , dan die
cyan anderen i wel*cn *h
her verklaren
en 1=etterlyken
.#i Om :iii t'cIlbtl den _zer, terwyl
zds tdegeleid
w op het t
ee wachten ets uit dit e
De;voor
dragen, dat hea ''by voorraed, een gedeelte van des` Schryover dj Lied d {bemerken , zullenyv'a~ he t
rs denkbeeld
d
een en ''c ander bybrengen, raket~de her gewest, en ! verfcbillende plaetzen, waer ip ziclt~Salonio en zjneGemalin ;l
n or ie"belchryving van het Hoogelied, onthoucten .
Het, s, gelykdezyn Eerwaerde toont, alleszins blykb er, dat
men , als 'er van de Stad gefptoken word, om 3 erufali hAft
to denken, daer Salomo zyn Hof hield , en daer ook het Vrou.
wenpallfts geWeest,zal zyn .,;" Maer, vervolgt zyn Eerwaerde,
in dat Serratkte Jerufaletu .,woonde de Sulamithe niet, als of
to nemen is,; uit H.. V1. q en i De dochter van Pharao hats
haxenferDen intrek
in Davids itad, dat is in her Koninglyk
PIis,4Cederenh
p den berg Zion, doch dir was flechts
d, dat
onderfcheiden Paleis, of Serrail vervaeri Kou II. i . en VII. 8 .) 't welk men buiten Je.
dlt
al m 4 .t~oeken . Zo toch onderfcheid de Koninglyke
Braid haaer ewoon verblyf uirdruklyk van,Jerufalem, H . III . 2.
En siaer ;de Chronykfchryver 2 Chron . VIII . I i . zegt , dat
SaftcPhwer deed opkomen uit de Stad Davids tot her huis, dat
by voor haer gebouwd had, zo is 't to denken, dat haer paleis
gefficht was op een hoogeren berg dan Sion, buiten Jerufa .
lem, misfchien op den Olyf berbb-, of eenen der twee andere
Bergen, ten Zuiden en ten Westen , welke Sandys vermeld (*) .
Van dit Paleis der Koninginne , en van alle de andere Lustprieelen kon gezegd worden, na dat alles door Salomo vol .
tooid was, en eerder niet, 't geen men lcest, H . I . t7.
DC
(*) Sandys Voyagleti, bf . 14 9 -
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De balken onzer huizen zyn cederen ;
Onze galdetyen zyn cypresfens
Verder bevestigt zyn Eerwaerde dit" denkbeeld, cat bet Pdleis
det4Sulamithe op bet Land, buiten , u/alenz to zoe&en i ,
nog nit verfcheiden byzondere om vdigloden . Hier
e
diet* bet onmiddelyk verband ; w
!rt bet flaepvertrek voorgefteld word met den Lusttuin -Vvaer in de Bruidegom, op
haren wensch cu bed, zieh Was'komen vermeien . Zie H . IV.
0 en V. i en - 2: Bet gezegde H ., It. 8, giss ook duidlyk to
ver{taen, aI •dit &rrai, buiten Jeru ale g, op eene hoogte
tlond, va velke de Bruid verve van zieh been kott zien ; en
hier op is insgel is toepaslyk deer op volgende eaitnoodi .
ging van Salomo, vs. to-tg ; en 't vePfchuile der Sulamithe,,
we1A hare -tlemme, aIs ire' n ene duive',
in ene grot,
zich hoore , en waei nit zy gelokt Word, llom voor den
Koning lieftalligee en vro ker to zingen, vs . 14 . Hier toe 1
ook be veklyk bet meldetx
woestynn, H . III. 6. en VIIL S .
van ~,1r men Sulamith, ten minfte van verre, kon zien aentkomen, en % geen vooronderftelt, dat 'er tusfchen Jerufalem
~of Sion en 't paleis der Sula'mithe ene woestyne was, lager clan
de St ad, bit welke men haer befpiedde . Voeg bier by, .dat zy
eni b4oonffer der boven genoemd word, H . VIII . 13 ; op de
edele vruchten , die voor hare deuren groeien , roemt zH . VII.
ig ; en Karen Koninglyken Gemael uitnoodigt, om, vrolyk
buppelende en Aug toefchietende,`tver de bergen tot haer to
to men, orn haer in haer Landpaleis
bezoeken, H. II . 17 .
en VIII. 14. Dit blykt ook daer ben ens ten overvlc#de uic
de zorgen der Princesfe, om Salomo re kunnen ontpoeten i
waerom zy beiden de kudden, vermaekshah en . hoedden, en
by bet middagleger famen elkander kondetf'", entreffen ; H . L
4,aren tuln _en
7, 8 . Dit vooronderftelt een (poor , dat
boomgaerd naer de woestyn leidde, en dat de onderhoorige
Koninglyke Herders en Veehoeders hun gewoon verblyf, bet
welk der Sulamithe niet onbekend kon zyn , in de buurt van
het Landpaleis hadden. Men kan zich, zo als 't den Eer .
waerden van Iperen voorkomt, van dit alles Been verltaenbaer
begrip vormen, als men bet Paleis van Pharaos dochter binnen de Stad plaetst . Hier by komt bet weiden under de lelien,
H. II. 6 . en VI. 3 ; welke fpreekwyze, fchoon duister,echter
de vermaeklykheden van bet Buitenleven ademt, gelyk ook
de Oosterfche Voriten, in de Lusttuinen van bet Serrail, of
in de Buitenplaetzen buiten de Steden, hunne gewoone verlustiging zoeken : waer Qp ook zeer wel flaet het Been we lezen
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zen 14 . IV. 6. VI. g, I I . De fawenhailg,,zo wel als de fmaek
der Poezy, zegt zyn Eerwaerde, doet ons ten klaerfte zien,
dat Salomo alle die bloemen, fpeceryen en vruchten in bet
Lustpaleis der Koniuginrie, even buiten Jerufalem, dagplyks
vindeakon, zonder
verre van zyne hoofdflad to ve4vyt ren . Bebalv~ dat Dochters van Jerufalem daer dagelyks hare opwachting4o,pd komen maker ; wanneer hey wel
to pas kwam over den oving, en ter zyner eere , dagelyks
onderling to fpreken.
Op dit voorftel hier ep daer met nevensgaende aenmerkingen opgehelderd, 1oei, de Eerwaerde van-7pperen zynen Vriend
fchryvenw, dat de aengevoerde bewyzen hem redelyk voldoende fchynen ; maer't gde
ne voile toeftemmipg,wederhoud
is, dat dit denlebeel or stn een later ty l brengt , dan de
Utleggers o
ien .willen_ ; en Wel ten minften in bet
vier - en • twi g e jaer der regeringe van SalotV . Hier in
vind by lets, dat beta vreemd voorkomt, en ecnter ontdekt
}t'er ook tevens lets in, dat heirtoelacht?
„ Toen ter tyd, zegt by, was Salomo ten hoogge* top,
punt van heerlykheid gekiommen, zyne fchatkisten vloeiden
over ,# en zyne uitfpanningen en vorftelyke vermaaken ginger}
de in1eeldingen des herten to hover . Pred . 11 . 4- IQ. En dare
eerst alle die verrukkende minnekozeryen to ttellen, welke in
bet Hooglied geboekt zyn, klinkt wat vreemd in myn .ooren .
't Is my altoos toegefcheenen, dat de prille jeugd en de drift
der jongheid bet minnevi ur, en den Huwelyksfakkel, in he~
iooglied, hadden aa~~n~~geftooken en bran deride hielden . M-,,*y
gy vefbystert my, my ;iend ! Indien de tydsbepalinge, wel .
ke gy i akt, doorgaat, gelyk bet my toefchynt, dat zy doorpan meet, dauw
alles
e liefde, zonder wulpsheid,
"artdv tige teederheid, zonder ydele en onb ezuisde drifter .
' , li~roglied pbrdt dan een welgefchilderd tafereel van de
volmaakttle Huwelyksliefde , welke de Kruisgezant eene verborgent eid noemt, It
Eph . V . 22 - 33 :' --- Fn bier op geeft
Zytr Lerwaerde in een volgenden
rein Brief ten antwoord .
„ Ik had geen ander antwoord van u verwacht ; en 't gnat
nosh al vry beter, dan ik gedacht had, betrekkelyk tot bet
bttitenpaleis der Sulamith, 't geen , hoe meer ik alles overweeg, waarlyk de plaats moet zyn, welke doorgaans, in bet
Hooglied, befchreeven en bedoeld wordt . 't Is juist zoo,
gelyk gy vermoedt , ja, ik heb reeds lang van de gewaande
13ruiloft van Salomo afgezien, en deszelfs Huwelyksliefde bevonden •te behooren tot lien tyd, wanneer alles to Jerulbfem,
eq in de nabuurfchap, tot den groottten luister gebra t wa
R 3
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gewohden. Neen! de Bruiloften der Oosterfehe Koningen zyy,
gelyk nit bet boek tan Est* en nit, de"latere Historiefchry6
vers blyken kan , geheel kfrders, dan tfe wore Bruiloften der
Herders en Herderhnnen, en van andereriEthtelirigen in den
Bti*erftaat . Die vergelykinge, met vOke men ko v
heeft
opgehad, k(Vmt, by de ophelderinge van eei I oninglyk • uw
1yks1kd, zeer tk'einig to pas. Maaej'hoe seer ik fat oakbegrype„
't zou mysebter niet tenvolieri overreedhebben, indien ik ttit het
beloopderzaak%inhet'Hoogliedv&rkomende, nietmeendeto
moetenhefluite~`,$at het13uitenpaleisderStijamithe allesbefliste. Ja wet I bet wasiftrent bet vier en ;wittfigfle jaar van Satomonsregee inge, toen het zelve voltoo d-was, e&er,,~ulamithe
eersthaarint~elt in kon neemen . E
e dvyze, op welke zy uit
Zion en Jernfalem,, abs 't ware, verban n , ten minften uitgeflooten wend, zou rni§fchieii wei eenig iie*s
fpreiden ovEc
de klagt de~rSulamithe, 1 . r . 6. ; ook zou 'e --¢het geduurig
gekerm over bet afweeze van S 1lomo , met andere byzonderheden,eod! op helder kunnen worden" .
Zyn Ter'.w aerte oud dit vervolgens, als ene bewezene zaek,in'toog,
en grond daer op zyne verklaring van verfcheiden plaetzen ;
waer mede wy ons, zonder to breed uit to weiden , tegenWoordig niet kunnen ophouden . Ook oordeelen wy bet bygellragtt genoeg, om den oplettenden Lezer, by voorraed , to
doen dpmerken, wat de Eerwaerde van Iperen byzonder beoogt ; en als men 't der moeite wVrdig oordeelt, om'de aen,gewezen plaetzen nit bet HoogeliA-opzetlyk na to glen,, zal
then 'er uit kunnen afleiden, dat zyn, erwaerde zeer wel in
ilaet is, om deze en gene Tekften tevW egunfliginge vin zyn
gevoelen aen to dringen .

Bet levee van den grootflen en besten aller
nfcben fizus,
door j . HEsz, Bedienaar des Godlyken Woords toZuricb . Uit
bet oog duihscb vertaald. L'eifle D. Tweede St . Te Haarlen,
by J . Bosch 1775 . Bebalven bet Voorwerk 436 bl. in gr . 3vo.
N dit Stuk vervolgt de Eerwaerde Hesz zyne aengevangen
Levensbcfchryving van's \Vaerelds Heilland, en brengt de~!elve tot op de tweede wonderdadige fpyziging der menigte,
toen jezus zich in de eenzame plaetzen van Dekapolis onthield,
volgens Matth . XV . 32 - 39 en Mark . VIII. I - i o. Het ge.
4eelte in dezen voorgedragen behandelt de Autheur op de eigentte manier ais bet eerfle ; door naemlyk bet Euangelifche
verhael in ene eeniemmige orde to fchikken, en hier en daer
eni-
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etli,a leerzame aenmerkingen , over byzptadere omi#andighe .
den, in deze befchryving in to vlechtg~. Zo geeft Icy, by
,voorbeeld, gewag mak de~`v}an* genilelltng der twaelfApos .
telen, opgenoend Matth-, d. 0 2-4, een beknopt beric
van
ribpn of char er, om deer door den grond to
n
seder
ter oppelderingre veler. ebeurtenisfen, die zicbAlleen ui bet
charafter der twaelf Qiscipe}en, of nit dat van emgen onder
hen, laten verklaren . By die gelegenheid ftelt by tgvens"voor
bet merkwaerdigfte betreffcntiWe andere Discipelen en Discipelinnen, waer van de Euaogeliefchryvers treki n,als zodanige,
die Jefus gemeenly'k verrezelden . In dit veiIl'ag van 's Heillands
gezellchW kinen ons, wel byzonder met o'pzicht tot de twaeif
nmerkingen voor, die wy, (daer
Apostelen, enige algembn
de melding van 't geld !e(reedvoeng zou wezeu,) den Leer ondcr't~g llin brengen, als eei .ftael van s Mans tusen ttngen, om de merkwaerdige omllandig.
fchengevoeg
heden en bedryven van Jezus des to oplettender g"1de to flaen .
Alle dfeze twaalf Discipelen van Jezusq°ze' by, waren
ears . (*) De voornaamtten onder hen waren onger* (t),
hoe veel meer dan de overigen . Ook hadden zy geene kennis van de Weereld, of men moest die weinige bevindingen
en waarnemingen, die een handwerksman, by zynen arbeid;
misfchien gelegenheid heeft om to maaken, k ennis .van . d e
Weereld willen noemen . En nochtans zou hun dezelve noo .
dig geweest zyn , wanneer zy, gelyk men hun heeft tegetigeworpen, een zeker ontwerp, om tot hunne toekoomende
grootheid to dienen , zotden hebben willen maaken . Benevens de kennis van d Weereld ontbrak hun ook al dat geene,
bet welke by de Joodeii Geleerdbeid genaamd werd ; beleezenheid in Ze l=Ieilige ¢hriften ; konst om de Leerftellingen van
cene z"ekere pa ty, de Pharizeeuwfche, Sadduceeufche, of Esfeenfcl1', felaar to verdeedigen ; ervarenheid in de Over.
levetingen,en,School-leeringen, waarop men to dier tyd met
zoo veehgewelds zich toeleide : konst om Allegorien to maa .
kin, wsarv'an men zoo veel works maakte. Zy hadden ge .
zond verftand, maar zeer bepaalde kennis ; bekwaamheid otn
zich to laaten onderrichten,maar traagheid om naa to denken ;
kennis van hunne zwakheid, maar aankleeving aan oude vooroordeelen ; vatbaarheid om goede gevoelens aan to neemen,,
maar zwakheid in 't volgen van een vastgefteld zedelyk ontwerp. Reeds eer zy Discipelen van Jezus wierden, gedroegen zy zich, zoo bet fchynt , meestal onberispelyk ; maar
toenw
{*) Hand . II . Z .
(f) Hand . IV. rS.
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toenmaals was ook hunne gefleldheid nag zoo gewoonlyk
en eetvouwig, dat zy glen .byzonder en overlc gd ontwerp
van leven behoefden ; bet was genoeg,~,dai~ay flecht en recbt
lee n . Maar federt zy Discipelen van jezus waren gewormoesten zy eene levenswyze h9udei , diot va hunne
tot ier toe~g~ewoone maniere van leven zeer onder c eider
was,. en lee fen naar regelen handelen, • die voor hun nieuw
W
waren.
,, De verkie4ng der-twaalf Discipelen is, als'een grondilag
van het Ontwerp , bet welk zicY J,ezus gemaakt had , aantemerken . - "Tot Zyne oogmerken zou Hy`gdene bekwaamere werktun hebben kunen vinden ; Diet zoe zeq- wegens
de vrdiei en , die zy reeds had gp, ~ ,toen zy Zyne Discipe,
len wierden,, als wel wegens hu he
kwaamheid , om die
gedaante en indrukfsls aanteneemen , die 4pt*nne ekoct*
mende verordening noodig waren . Daardoer,ldat Icy Judas
mede in dit gezelfchap opnam, baande Zyne Wysheid van
verre do x%* tcst die gebeurtenisfen, waarvan 1?y thans can
Twahbpn noch geene de, minile opening gaf (*),naardien'de
verkeerde hoop, dat zy hunneii Nleesrer tot de hoogfte waar`digheid verheeven zouden zien , hun in de daad niet zoo,
fchadelyk kon zyn, als eene to vraege ontdekking van Zyne
toekumllige Lotgevallen, voor zoo zwakke en onbereide ge,moederen, zou hebben kunnen weezen (-D. Had .Iy hun
I;y deb aanvang van hun Discipelfchap het zelve van eene zoQ
onaangenaame zyde befchreeven, -Nt zou alleen gedieusl heb'laen,'om hen to zeer aftefchrikken ;„,Judas, en vermoedelyk
ook anderen, zouden nooit op die 1"roorwaarden het hebben
aangenoomen . Dan, zoo wyslyk als Jezus hier in to werk
ging, dat fly dit vreefelyke toekomftige ..voor hen noch omzwagteld liet, even zoo wyslyk vermydde Hy nochtans atles , wat hunne hoop op een weereldsch Ktltungryk eenig
voedfel zou kunnen geeven . Zelfs de manier , waarop Hy
lien tot Zyne eigentlyke Discipelen benoemde, was •b ekwaam,
om hun de onwaarfchynlykheid van zoodanige uitzichtmy to
toonen . Het gelchiedde eerst, toen zy van de vyandige ge .
yoelens der Jooden reeds veel gezien en ondervonden hadden ;
bet gelchiedde zonder eenige pleclitigheeden* en voorbereidfe .
len a
(') Joann . XVI . vs. 4 .
(j) By had wel in zyne Bergpreeke, Mattk. V . VI . VII, van Vetyolginge gefproken, die op hen wachtten,niaar van zyneigenLyden
)tad By toenmaals nog gdtq wooed gemeld .
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len, op den Berg, daar By den voorigen ,nacht met Llaken
en Bidden doorgebragt had . ---- Slechte aanduidfels vTh eene aardfche Hoogheid! "
„ Ook verdient, hier aangemmrkt to worden, dat Jez% de
twaalf, ,, iscipelen juist piet met dat oogmerk tot zich n,01p;
om hen van die ftonde aan bet geheele oognteac •, van Zyne
zendinge in byzondere onderrichtingen to •l ceren , en hen tot
eene volkoomene kennisfe van de Euan alifche Leere to bren .
gen . Zy waren noch - te wein;g gevorderd ; to onbekwaam,
om den geheelen last van'ee'he zoodanige onderrichtinge, als
ik my zoo mag uitdrukken, to draagen . Tans was bet alleen to dgen , om hen eerst aaa detq per1odn van Jezus to ge .
wennen, en hen tot gelu' n van Zyne Leerreden en Daaden
to maaken, am hen a tiN eling aan Zyne Godlyke zending,
zien , 1
q veele Wonderen, .en door bet aandeel,
door
't welk ` y dtmat s 7daar in hadden (*), to beneemen ; om
bun bet denkbeeld, dat Hy van God was gezonden, tot over .
t ens toe duidelyk en gemeenzaam to maaken ;&On un zulk
een vertrouwen op Hem, het geen alle twyfeling uitliotst, in
to boezemen ;om het tot hunn'voornaamite bezzgheid to maa .
ken, dat zy van Hem fpraken, aan Hem dachten, op Hem
zich beriepen, Zyne belangen tot de hunnen maakten . -Bet Gelaof aan Hem was het eenige, bet geen By thans in
hen zogt to bewerken ; eene vaardigheid , om zich aan Zyy
onderwys en leidinge met het onbepaaldfle vertrouwen over to
geeven ; Zyne uitfpraaken boven alles to waardeei •e n ; aan Zyn
gezag alle hunne meenWen, wenfchen of twyfelingen to on .
derwerpen . Dat fly''zoodamg een geloof van hen geeischt
hebbe, leeren de laatere Gefchiedenisfen . Ook was zoodanig
een roerfel van hun gedrag bun volftrekt onontbeerlyk, bet zy
men hunne ei en zwakheid , dewelke hen noodzaakte , om
zich geheel as hunnen grooten Leermeester to houden, ofte
de ooginerken , waar toe By ze gefchikt had, ofte ook de
aanvallen van Zyne Vyanden, waaraan zy bloot gefteld waren,
in "ganmerking neeme .
(*) Want nlet lang daarna deelde Hy bun Wonderkrachten mede,
reeds voor zyn lyden .
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BeaiWwoording van de zes Vraagen, door de W el Eerw. Heer
J. V . HARDI VELpT, Predikant teJYalketi burg, in de Boek_
zial van Grasmaand des' jaars 1775 voorgefleld ; ontworpers
#olgens de beginzelen en denkwyze van den Hoe j,g. VOET.
4lom te' bkamen . In groot 00avo 79 bladz.

L veo*igahad de Ifeer Poet, tot wiens

bekende

Ierban.
deling over den G'estelyken Smaak deze vragen van den
A
Eerw . Hardeveldt betreklyk zytt, dezeiven opentlyk beant-

woord, was by Diet, wegens de uitgave zyner beantwoordirge belemmerd gewOrden , .zo als in de knleidinge dezer Beantwoordinge 'verhaeld word . De TI ~ logifche Faculteit van Leiden naemlyk heeft, volgen's dit rig geweigerd bet ter keuringe toegezonden Gefchrift van den Fee Ai
to le#en ; by
heeft bet daer op aen 't Eerw . Haegfche lasfis, met welker
voorkennis bet eerst na Leiden gezonden was, gegeven, en
Vifitatores ilbrorttm ordinarii hebben , na` verloop van twee
inaendA, in de Clasficale Vergadering gerapporteerd , „lDat
„ zij Diets dAr in gevonden hadden, flrijdig met de Formu .
„ lieren van eenigheid" . Hier op had men, naer gewoonte,
to wachten, dat de Vergadering in 't advys der Vifitatoren
berust zou hebben, dan de meerderheid wilde 'er Diet in geou4,en zyn ; maer vorderde bet Gefchrift hoofd voor hoofd
lezen, eer de Vergadering hares uitfpraek liet volgen . De
Heer Poet , Diet kunnende goedvn t}en, zich aen zulk ene ongewoone handeling to onderwerpe
beeft, zo ver men weet,
geen verdere poogingen om de beg de goedkeuring aenge .
wend . 'Er was dus van den Heer 1'o , in dit geval, zodanig ene openbare beantwoordiug Diet t ,wachten ; en zuiks
heeft aenleiding gegeven tot bet opftellen'eeer beantwoordinge, volgens de beginzelen en denkwyze van den Heer Poet,
in vertrouwen, dat die Heer 'er zich Diet over zal belgen,dat
men in deze Beantwoordiing op zynen naem fpreke ; to min.
der, nademael bier door zyn Ed. de we- gebaend is, W461
ieder to doers weten, of, en in hoe verre, hem in ditGefchrift
enige denkwyze worde toegefclireven , die by goedkeurt, of
waervan by verre is . - Zy, die de bovengemelde Perbandeling over den Geestlyken Smaak gelezen, en enige bedenkin=
gen over dezelve gemaekt hebben, zullen deze Brantwoording
der voorgeftelde Vragen inet nut kunnen overwegen, ten beteren verftande van die Verhandeling ; welke, in verfcheiden
opzigten, daar door opgehelderd word . Hier benevens zal't
ua-

r

~t

VAN ZES VRAAGEN.

255,

nagaen van dit Gefchrift kunnen dienen, om de den&yze
van den Heer YJet, zo als dezelve hier v6otiefteld word, vet
de in dezen behandelde ftukken , betel to ieeren ketinen ; en
wel byzondet ; to doen opmerken, hoe ver'het van daer is„ dat
die -denkwyzt- ftrydig zou wezen met onze Fortnttlieren ian
Eenigheid ; waer voor velen nog heimelyk fchyneute vrezen ;
't welk hen , zo 't to dtrchten i4 wederhoud van een onpartydig onderzoek . Wy°fchroonten des n3ct de lezing'hier van aen
to pryzen aen nile dezulken, die beger#g zyn om deze leiding
in Godsdienffige waerheden na to gaen, daer dezelve op ene
f efchikte manier voorgedragen word . En dewyl de Beantwoording indiervoe a opgefteld is, dat glen ; nevens ene duidelyke
verklaring met de daer toe hoorgnde bewyzen, een beknopt
Antwoord op e Vraggl ge ft, zullen Wy ons de moeite getboste$, van° a agen met die beknopte Antwoorden over
,te nemen ; niet tw ifelende of de mededeeling bier van zal ve.
len onzer Lezeren genoegen geven ; en fommigen veelligt nog
bekt doen begrypen, in hoe verre het voor huh der"artoeite waer .
dig zy, de breeder ontvouwing en de bewyzen in 't l$efchrift
zelve na to gaen . Ze luiden iudezervoege .
,, 1. VRAAG. Is God in zijn eeuwige vastflelling, wien H
al of niet bet Geestelijk leven en de Zaligheid zaj fcbenken,door
,bet verband in deze waereld, waerin elk mensch zoude flaan,
cok bepaald geworden ?
„ANTWOORD. Neen. (*} -- God wordt niet bepaald','VhaW

Hij is bepaald door zichzeWWen . Zijn eigene allerhoogfte vol .
maaktheden en deugden~tijn de grand van zijne bepaalinge in
zijne befluiten . En diior bet verband in deze waereld verfta
ik de orde, en de betfekking, in welke de ftoffelgke en on .
ftoffelijke dingen d#2er waereld gefield zijn : niet bij geval,
niet door een noodlot, niet nit een inwendige noodzaaklijkheid, maar ~opr een wijs, vrij, almachtig en heilig God, die
de dingeri' in ~hun verband to gelijk, en van een onbegonnen
pmt,~,efd, en niet bet eene na bet andere, volmaakt, tot
in zif>'t minfte deelen, inziende, oak tegeiijk, en van eeuwig .
heid, het zelve heeft goedgekeurd, gewild en vastgefteld,en
onverandcrlijk blijft gocdkeuren, willen en vastftellen . -Eenftemmig bier mede zou ik iemand, wanneer ik hem, ge .
lijk wij niet antlers kunnen, op eene menfchelijke wijze in de
eerfte beginfelen dezer dmgen moest onderrichten , moeten
zeg.
(*) Op de eerfie vraeg vind men in de Beantwoording juist zulk
een faamgetrokken antwaord niet als op de volgende vragen, doch
bet bygebragte kan hier,onzes oordeels, in dit opzicht,voldoen.
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zeg
' Dat in Gods eeuwig en nooit begonnen ver •
flan a voimsaktae kennis was van alle oP jh zelven moge .
Iijke waereldlielfel#, ,eTi teffens eeuwig in zijne wijsheid, weld
fle4l meest flrekke ter beantwoordinge ap zich zelven, of
met andere woorden, tot openbaarmaking Van One volmaakt •
heden en de,ugden, en to gelijk eeuwig in zijn wil de berus •
ting in het gee"h aan de wi 1 id meest behaaglijk was
Dat dit beflttit'ioogst
:
rail was, wijs, keilig en onverander .
lijk . -- Dat niemand daarin Gods raad&nan geweest was,
en niets buiten Hem ooit Hem had kunnen bepaalen . - Dat
het verfland van God alles ingezien had eenvoudig, en nice
bij deelen : alles volmaakt', op eens, to gelijk eg,eeuwig . ---t
Dat dit eeuwig befluit in zich be ftealle zienlijke en onzienlijke dingen .
En eindelijk, daiiets vastgefleld, ver .
koozen of verworpen was om iets, het V1ke' de dingen bij
vooruitzicht hadden,en in hun zelven, nosh in hun verband,
noch in iets anders op die wijze als wij menfchen gewoon zijn
to dven ; me it alleen van God waaren vastgelleld nit ziclizel .
ven, etfom zichzelven .
„ II. Vit .*Wijders, dat (gelijk men bet voorflelt) fommiga
onberborene menfcben, in onderfcheiding van anderen , gewilJig zijn . om deg zedelijken , en voords om den Geestlijken fmaak
to verkrijgen, en daartoe de middelen to gebruiken ; en dan ook
txY verder gewillig blijven, en aanbouden tot dat zij, vol,
gens'Gods werkorde, den Geestelijken fmaak erlangen : is „lit
voJlrekt van Gods vrijmagtige werking gebeel of to leiden? of
is dat zoo to begrijpen . dat de eene menscb, door de vermogen,
welke bij op een gelijke wi~ze als veele anderen elk oogenblik van'
God ontvangt, zich zelve zoo van die van anderen onderfcbeidt,
dat bij zulks, immers gedeeltelijk, aan zijne eigen beter gebruik der gefcbonken vermogens zoude mogen toekennen? Stelt
men bet eerfle, waar in is dan juist de nieuw& .uitvinding gele,Ken, on; den menscb, welke verloren gaat, onvc**antwoorde .
linker to vertoonen ? (felt men bet laatfle : Iioe is dit overeen to
brengen suet de leere der bervormde Kerk, op Gods Wbord ge.
grand ?
„ ANTw. Niemand kan den merisch onverantwoordelijker
onverlehoonlijker flellen, dan de Gereformeerde Kerk in haar
oude Geloofsbelijdenis Art . XIV. (*) - Flier blijven de
Recht(*) De menscb, lezen we aldaar, beeft verloren alle fijne uitnemende gaven, die bij van Godt entfangen badde, ende en beeft
viet anders overigh bebouden , dan kleene overblijffelen derzelven, dewelcke genoegbfaem zijn , am den men/eke glle enfckul ;
to
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Dus is 'er daarpmtrent geen i, ,, uwa
Rechtzinnigen bij . uitvinding. -o De Heilige Geest fckk t
ne me*verkende genade in allerlei trappen, doer alt1eildelen, met
de genadige overgelatene kleine beginfelefs' van Gods uiineeme,de gaav&, in zulk eene maate-, Ws bet zijn vrij, wijs en
heilig welbehagen is . - Niemand kan zich dethalven beroemen, als ;of hij bet geene I goeds heeft, ~siet ontfangea
Zija welwillendheid, aanhoudendheid, en de verhad .
krijgingvan
- bet erode zijnes geloofs heeft hij nit vrije genade .
,, 111. VR . Nocb eens, terwijl de geestelyk doode Zondaar
zich tat vet'beteringe zyner bedorven natuur niet wil noch kan
fchikken i zon4er de genade des Wederbarenden Heiligen Geestes : Terwijl by* den list, ' Zedelijken , en den Geestelijken
Smaak , van elkander* ni kan onderfeheiden , en alzoo zich
&n eerflen maar- een kan voorflellen : Terwijl een menscb,
welke den Geesteltf en fmaak nog gebeel mist, nets beefs, wat
bem beweegen kan , em de voorgefcbreeven middelen op de voorge,#reeve wi ze to blijven gebruiken : Hoe kan men dentelven
dan eene gewilligbeid in 't waare gebruik der middelen, met
waare bedoelinge ter verkrijginge van den Geelblyken fmaak .0
toe fchryven ? Kan hid in waarheid wel lets bogeys begeeren,
dan, fcbovneonder den naam van Geestelijken ,, den besten Zedelijken Smaak?
,, ANTW. Dat een Geestelyk - dood Zondaar zieh tot je g€
btieengrondige uerbetering van zijn bedorven natuur n t wit
noch kan fchikken , zonder de genade des Wederbarenden
Heiligen Geestes. - Dat Hij den besten Zedelijken en Geestelijken fmaak van elkanderen niet kan onderfcheiden door eigene ondervinding : ---- Maar dat hij , door bet onvolmaakte
van den zedelijken fmaak of to trekken : en wijders door de
getuigenisfen van 'then fmaak in her heilig Bijbelwoord , en
door de eenparige bevestigingen van hun, die den Geestelijken
fmaak z :deelachtig geworden : en verder door bet opmerken
vAp dewier ongemeene liefde, hope, troost en vrede, welke Ifij in zich zelven nit den besten zedelijken fmaak alzo niet
befpeurt, eenige bevattingen kan krijgen van den Geestelijken
fmaak, zelfs zoo ver, dat hij then aan zich zelven als onderfcheiden van den besten zedelijken fmaak, en veel voortre[fe .
lijker en verhevener dan die, zich kan voorftellen . - Dat
hij derhalven, fchoon hij den Geestelijken fmaak nog geheel
mist,
to benemen. Deeze overblijffels van die uitnemende gaven zyo,
gelyk de Embder Godgeleerden fpreken, A2 . Syn. Dordr. P . II,
f. igg , eenige everblyffels van Gods beeld.

Ejg
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mist . noclcans -zeer :Veel reeds heeft, om de Voargefebreveii
midcten , die God pelf daar toe gegeeven"heeft, op de voor .
g efehrevene ijze ° e-gebruiken en to blijven gebruiken .
Dat men ook nit dien hoofde, aan hem eerie gewilligheid kan
toefchrijven,oni de middelen td gebruiken,ter v&krijgingvan
dgn Geestelijken fmaak, in zoo verre hij werkt t1it een redelilke zelfshef l n eigenbelang, en door zijn verd
and zich den
Geestelijken
k, als ' fats 1vaar in zijnkgeluk belcaaa zou i
en dus als lets begeerlijks, aan zich zelveti 'voorfelt .
Welke gewilligheid dan evenwel nog `hemelsbreedte oudetfcheiden is, van die gewilligheid, welke in Geestelijkleevende
menfchen plaats heeft, welke in vollen nadrak, wwehnenende ,
en geheet opreeht, beflooten hebbb,1, den dienst der wa6reld,
waar in zij geen fmaak hebben , to verlaten , en God, die him
boven alles fmaakt, to dienen . E n dus i3 'wdoer de gemeene
genade des Heiligen Geestes 3 in zulke natlurlijke mengchen i
fchoon ik vastftelle, dat in at hun werk 3 zonder onderfcheidi
nog glen volkomene waarheid is, gelijk in de wedergeboQrenen, evenwel voor een gedeelte waarheid 3 of een foort'van
taarheid, in 'bet begeeren van dentelijken
Geen fmaak, blotelijk in bet afgetrokkene'aangemerkt aft een geluk ; om dat 'er,
in zoo ver, ov i reenkomst is tusfchen bet geene met verftand
nan hun vertoont van den Geestelijken fmaak, als een geluk en
*,vjnfcehelijk hell , dat tot volmaaking van hunne natuur dient,
en tusfchen hunne begeerte naar dad geluk,en bet gebruik*r
voorgefchrevene middelen op de voorgefchrevene wijze , om
dat geluk door de Wederbaarende genade des Heiligen Gees .
tes deelachtig to worrden .
• IV. VR . En terwifJ men erkent, dat in een geestelijk flood
menscb de geestelijke fsnaA+*iet door bloote redeneeringe, maar
door een hyperphyfifche of bovennatuurlijke verandering in den
Geest, door een kracbtdadige toevoeging van eep nieuw proefvermoeen kan veroozaakt worden ; is de vraag, of men dan
earl do voorgefcbrevene middelen konne toekennen , *zlk setae
natuurlijke gefcbiktbeid, oin den geestelijken fsnaak, obi" bet
geestelijk leven to veroorzaaken, als fpijs en drank beeft, on;
bet ligcbamelijke leven to onderbouden?
• Ar;TW. Ik erken , dat in een geestelijk dood mensch, de'
geestelijke fmaak niet door bloote redeneering, maar door een
bovennatuuriijke verandering in den Geest, door een kracht+
dadige toevoeging van een nieuw proefvermogen of nicuw
leeven, kan , en moat veroorzaakt worden . Maar tevens feel
ik, dat men aan de ous gefchonkene en aanbevolen middelen
der genade moot toefchryven ; (dock NB. alleen in zoo ver bet
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vsiddeloorzaaken,zyn,) een volkomen pfchi1theiti, om den
geestelljken fmaak of bet geestelijk leven to veroorzaaken, en
verd,er dat geesteliik ]even to onderhoudert;-ge1l„in bet' natuurlijke de voortteeling en de fpijs en drank nUo dzakelijke
middelen zijn * om bet natuurlijke leven to v wekken en to
voeden . Zie, de Durdfche leerregels, Cap . III. IV. Art. 1 7,, Ik geloof, dat bet Been noch,4,et licht der l axuur, noch de
wet doen kan, God kan uitvoeren met een kracht van den
Eeiligen Geest,,door bet woord, of de bediening der verzoeninge, door` welk Euangelie bet God behaagt, menfchen to
41oen gelooven en te_ zaligen : , Gelyk die . allervermogend(te
,, weiking van God, waar door Hij dit ons natuurlijk leven
• - voortbrengt en onderfte*t, geenszins uitfluit, maar in tegendeell noodzakelijk avergscht, bet gebruik der middelen,
asa zijne oneindige wijsheid en goedheid
;,door welke G,o
etenen .
En even noodzaakelijk
zijn i~acht wit
eeft
God,
die
ons
bet
geestelijk
leeven
geeft, en .ons weh
•
• derbaart, bet gebruik geftelt van bet Euangelie, me de
vefdere genademiddelen , zijnde bet woord een faad der
• wedergeboorte, en t9j een fpys der Ziele verord'nd .
„ Dit is de waareReere van onze hervormde Kerke, die
den veiligeri ;,middeiweg betreedt, tusfchen dr Geestdrijvers
en de Pelagic nen, welke leer ik van hartan geloof, en, waat
aan ik mij door de Goddelijke genade tot bet einde mijns lerer~ meen to houden .
"
„ V. VR . Scboon ik van. vooren niet zeker weet, dat ik ,
dear de,verordende middecn zo goed ik kan to gebruiken, bet
Geestelijk leven zal verksijgen ; geeft dit my ineerder redest
om van bet gebruik der, middelen of to zien, dan een krankk
beeft," ten aanzien van' geneesrniddelon ., waar door bij niet zeker weeg berfield to zulle,i worden ?
ANTW.
goon ik van voren (a priori) niet zeker wee.
ten mogt, da
,,
de verordende middelen, zoo goed ik
kan" tergebruiiken, et geestelijke leven zoude verkrijgen,
dan
ft mij qvenwel deeze onzekerheid geen genoegzame
keden om van bet gebruik der middelen of to zien : maar nog
reel minder reden, zal ik hebben, , oum daar van of to zien ,
coo wanneer ik de rnenigvuldige beloften Gods eerbiedige ,
die zegen over die door Hem bevolen middelen belooft hebben , mits ik aanhoudende de opwekkinge van den Heiligen
Geesi in acht neemen zal,om, zonder vertraagen, Jezus Chris .
tus to bidden, dat Hij mij leere om die middelen, (welker
gepastbeid ik overredend kan inzien, en Gods woord bevestigt Ps . XIX.) recht, en naar ziju voorfchrift, en door zijn
kracht,
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kracl}t,. to gecuuLtten, op dat- HijAddor die middelen my -&qj
Gees'Eelijken maak fchenke .
f
;, VI . e aatlte VRAAM . A bet rtiet allergefcbiktst tat de
nedrige Go verbeerlikende dankerkenenis
,
1 dai iemand„ wetGod den geettelijken fmaak fcbenkt, gnel as iddende aver=
wondering over 't Heeren vrije oedbeid worde itangedaan, dat
Die , met veo 'ygaan van,anderen , welke by" door' een
gebruik der, tddelen geenzins overtrof ; bent onwaardi n
daar bij God niet rrcbt konde zoeken, that 4r,,; anderen&'
genade beeft willen ontmoeten ?
,, AL TWOORD. Indien ik de vraag dus vexflaan M, act. , Is,
bet voor een geestelijk levend gemaakt melisch, niet een .
• ftof van de uiterfle verwonde Pe - en God verheetlykende,
• d ankerkentenis, wanneer hij . uit 4%nmerkinge van zijn aj
i lerelendigften en Vloekwaardigflen niit~rftaat, eii van zijtt
• doodlijke otimagt , om uit en door zT'h zelven z+trh he;
• geestelijk ]even te, geeven, of bet zelve cioit to verdienen,,n
• oorpeinst en begrijpt, dat God , met voorbijgaan vau~au
• deren, welke ha, n ch in natuurlijke deugdzaamheid i nocN
in krachten overtrof,, uit vrije ontfejninge, den Geestelij .
• ken fmaak heeft ge eeven V
y , Dan antwoorde ik met mijn ganfche haite, a . Want bet
is de Geest van Chs-istus, die bet allereerfte beginfel van Gods
Genadewerk in hem bewroeht heeft, die den voortgaug,daaf
van in hem- bevorderd heeft- en die bet werk alleen vc~oi .
jen kan .
j ,1ldaar indien de, Vraag zi zouz +.--, Is dit niet de flof van
3 zijn verwondering en dankzegginge, dat dit bovengenoemd ;
zalig deel hem is to beurt gevallen, zonder middelen, . zort;
, der aandacht op zich zelven ; zonder aandacht op !`ot~s
• woord ; en zonder dat hij 'er ooit oni gevraagd heeft '. .:e,:
Dan antwoorde ik --- Neen.
1.Om dat bet, mijns oordeels, hooit'gebeurt-, en dus geed
ftof van verwondering en dankzegging zijp mag .
„ II. Om dat bet een ontkenning influit van Gods genadig
gelchonkene en bevolene tiddelen .
„ 111. Om dat bet de wijze fchakel van Gods GenadevW* ,
in dus Gods wijsheid in dit flak i verlochent ".
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.4. L . IW Abil. & Med. Do& ., in ~e.. ~raneq. Botawt . LeFtor. &c. Obfervationes Phyfiologicx dd otu Mus-

A . YPt r

culorum Voluntario & Vitali . Leovardiae, aped H. A. do
Cbalmot &'x775. 212 pag . 8vor M. F.
It Werkjetvaq den zeer Geleerden Heer A. YPEY is in
twee Deelen verdeeld : in 't eerfte'%vordt de oorzaak der
BeweegingeCll
'e `in,'t Menfchelyk Lighaam waargenomen
worden, onderzocht . }'t Is in 't algemeen, onder de Hedent aagfclit .It7atuurkenners van 't Menfchelyk Lighaam, aangenoaaaen, dat'de oorzaak en 't vermogen der beweeging in de
vast& deelen zelve, en weF 4rndmentlyk.i n de Spieren,moet
gezocht ;o rden; d At dezelve door tilsfchenkomende oorzaaken oewe t, $ ip beweeging gebragt wordt ; zeer dikwyls gbfchtedt dit dbor den invloed,die met tot nog toe fiiet
verklaaren kan, welke de Zenuwen op die beginzel 111bbp n ,
en' ioon'de onderlinge betrekking der Zen qwen met 't Ver'
molten der beweeging groot is, ftelt m6n evtiiwel dat dit beginzel op zich zelven ieflaat, en niet geheel van den invloed
der Zenuwen afhangt . Onze Auteur zoekt dit gevoelen tegen
to gaan , en ,aan to toonen , dat dit vermogen op zich zelven
in de Spieren niet gevonden wordt ; mas alleenlyk van de
Zenuwen afhangelyk is : dat de erblyven e beweeging na't
afFiWdeii •der Zenuwen kan hreven worden , aan de
einden der verfpreide Zenu
e vaste deelen . Schoon
de geleeMe Schryver tot
an dit zyn gevoelen ; verfcheide vernuftige Aanmerkingenmaakt, zyn dezel ve evenwel,
volgens ons oordeel, niet in Nat, om. ' t tegengeftelde gevoelen
om Ver to werpen . Als op de prij keling van een afgefneden
Zenuw, eene beweeging in een fpier veroorzaakt wordt, volge
daar uit niet, dat daarom 't verniogen van beweeging van de
Zenuw afhangt : men kan dit aanmerken als 't middel, door
welts prtkkelin,~' bet Vermo en in de Spier aan 't werken
ebra t word% In't tweede feel worden afzonderlyk eenige
zoorten van,beweeging onderzocht, en wel voor eersc die der
eaten,', welke de Auteur erkent, en, om dit to bevestigen,
erfiaalt by de door anderen meet aangehaalde bewyzen.
Verder maakt by eenige Aanmerkingen over de eigenfchap der beweeging van 't hart, als ook over 't onderfteid der Spieren , wier beweeging 21 of niet van den wil of hangen . boch wy
kunnen ons hier niet verder inlaaten, en gaan liever over tot
de Proeven, die de Auteur genomen heeft om to onderzoeken
de werking van de Opium, op de beweeging van 't Hart. DeS
wy
V. DAEL. H. LETT. V0 .6.
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wyl 'er voornaame Auteuren gevoTiden w9rden, die fte1lett fiat
de bewee g 0'n: ft-Hart en de -Bloedva en, door 't gebruik.
van de O~fum : vermeerderd wordt . De Deer Yrnv getuigt,
dat hy,-door Proeven to doen op Honden, de Pots in dezelve
op 't gebruik vin do Opium, aanmerkelykd verminderd gevonden heeft. Aa veele houden heeft by rauwe Opium van eenige
greinein tot, ee half dragmeioe-gegeeven,4or*nldig -actit ge .
vehde op 't getal der Polsflagen by heeft gevonden, dat de
zelver getal, door 't neemen van de C}1 iwn, een .4urde vermiiie~
derde : want als de Polsflagen in, den'thinuut 9o'in getar wairen, Vondt hy, vier of vyf unren na't gebruik van de Opium,
itltt meer dan 6o flagen. De Atlteur heeft ook in ,zicb zel .
veri, door 't gebruikkvan twk g0nen Opittm,ondetvonden,°
flat zyn Polsfiag 6 flagen in een miti*ut uert~t n$erde, dat is
36o ffagen in edn uur. Hy bevestigt ver t deeze eigenfchap
~an~ de* Opium , Adoor eigene Waarneemmgen in verfcheide
Ziekten hier over genomen . ~ Deeze Proeven verdienen zeer do
oplettedh'eid d r Geneeskundigen . Wy faan de ovvtige
Aar inerltihgen t ler, %n herinueren alleen dat de oorzaak vah
de o aapeling van 't bloed in zommiFs deelen.,'door voorko,
me . e- omftandigheden veroorzaakt ,, met zeer groote waar .,
fchynlykheid'door den Schtyver in 't Hoofddeel I -haudelende
de Corporur* caveioforum funEtione, aan de vermeerdeide toe .
trekking der 13loedvaten, (*ts/friEioni Yenarum) toegfchrn
ven wordt ; dog men heeft dit reeds, federt .eenfge jaaren,
in 't penbaar op een vatt
ze ooge Schoolen geleerd. De
Scht ver heeft een duidelyke enlklaare wyze vaai .zich, uit to
drukken, en toont een fchranderen geest, met veel geleer&
heid gepaard, to bezitten.

Verbandelingen van bet Batarzfscb Geizootfcbap der Proefonder .
vin$elyke Wysbegeerte to 1Y*tterdanj . Tweede Deel. Te Rot.
terdam,by R. Arrenbetg 177,: Bebalven bet'Yooreoerk ao
bladz . in groot quarto.

•

Et Bataaffche Genootfchap levert ons , in dit tweed*
Deel, een aantal O n Vtrhandelingen en Waarneemin.
gen, die'men, in verfcheiden opzigten, met nuttigheid kaft
dodrbfaderen .
De eerfte is betrekkelyk tot den toeftand onzer Rivieren ,
to ftrekt wel inzonderheid om to toonen , wat men in 't werlt
behoort to flellen, ter verbeteringe van de Merwe, henevens
4e Ode en Nieuwe,Maas, ter bevrydinge van de Uit-en in}
vaart

H

VERHANDELINGEN VAN HET BATAAFS9R -6lNQOTSCHAP .

263

vaart der 5ehepen, door bet Zeegat van de Nieuwe Maas,
dat fteeds aan meer belemtnleringen onderhe ig is - waar omtretlt bovenal in aanmerking komt bet wegneemen Ivan de ondiepte der lCi b by de Lind , of ten minfte bet verhoeden van
verdere nadeelige gevolgen . Men vindt aan 'veinde der 1erhandelinge ov dit onderwerp- , welke bet Genootfchap met
den toegezegd Nys begiftigd heeft';, ook eenige aanmerkingen van bet Genootfchap zelve, die 't Stuk nog nader opeelderen .
'Eetle daar op volge3tde Prysverhandeling gaat over de verbetetitrgerr, welken 'er to maaken zyn , omtrent den vorm en
VQeffel' der Vaten,'Fornuizp o Stookplaatzen en Vuurgangen,alsinede'otntrent & foc*ted", den aataleg en de beftuurtng
der brandftofl''an,
al OFde Trafiken onzeS Lands, en in alleriefe andere gev 1IN, wear in vogten moeren beet gemaP ,
gekookt, en iri den vereischten greed van ~ette onde~}t ouden
worden, )17e Opftelier diet Verhandelin a toont, ter biant~vo 'rdinge o p de dear omtrent voorgeftglde 'raag, aan,welke
v~rbeteringen bier bovenal in aanttterlti~g ken ; en hoe dezelven op de fpoed'igftr~, gemaklykfte etr minst kosxbaare wy+
ze, en met den best en uttila , werkftellig to maaken zyn .
By deeze Verhandelingen , die de verl etering van onzett
Waterfraat, als mede vats onze Trafiken, welken door de kragt
van 't Vuur werken, op 't oog l4ben , komt verder een Ver.
'haat van twee Proeven , di tot den Landbouw betrekking
hebben ; 'its, gaande "over 't~f ij4en planten van Koolzaad,
$y een' iiaauwkeurig veillag van de deswegens genomen~Proe,
$en, die bet planten begunftigen, voegt onze Waarneemer,
wiens kunde en oplettendheid in alles doorftraalt, eene foort
van verdeedigixtg onzer Vaderlandfche Landbouwkunde, door
bet mededeelen van verfcheiden aanmerkingen , welken doen
zien, dat 'at geen rede is, om de Landbouwkunde van andere
Natien , boven die onzer Landzaaten to verheffca, en dat onze
Btreihh niet van
tenslands behoeven to leeren, wat 'er ter
bebouwinge van
Land vereischt wordt . Met dit oogmerk
geeft by ditrberigt van zyne Proeven, die hem verder aanlei .
' in .gegeeven hebben, tot de nevensgaande aanmerkingen ;
oni,'zegt by, to verhaalen, wat de gunflige Natuur, de
; ; goede en algemeene Moeder, de Aarde , bier voor haare
Kinderen doet : en wat door Lrarnlbouzvers, in ons gezegend
,, en vregtbaar Vaderland, voor veele jaaren gedaan is, en
~, nbg daaglijks gedaan word : of hot dienen mogte, om de
;, Eollandfche Boeren , ook van onder hunne Stroo . en Kaf;, huopen, van agter hunne Koeijen to doen voortkomen, en
S s
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• in hunnen rang met zo veel luisters to doen verfch+juea,
• als htuu4 kurfdigheid en naar{liUheid ., volgens bet oordeel.

„ van bevoegde . Regteren , verdienen ".
'.ten dientle'°an hun, welken zig op den Landbousv, en 't
geen daar toe bt trekking heeft, toeleggen, gaat, nevens,bet
opgemelde Gefchrifi, eene Befchryving van ee
nieuw uitgedagte en beproefde Hooyegge. , Het Werktui , grootlyitis in,
den fmaak van de gewoone Egge, maar met eesiige verandering , naar den eisch der omflandigheden', gefabikt ., words
beknoptlyk befchreeven', eti duidelyk its Plaat afgebeeld. Verder geeft men i en uitvoerig berigt van 't voordeelige gebruik
deezer Hooiegge, met aan le topnen, hoe men bets Hooi,
door middel van dit Werktui,, feel ffoediger,-)met Beer wei,
nig kosten, en veel beter droog kan tfiaahen, dan op de ge
woWe wS ze. IIi%by komt nog :dat bet dis gewonnen Root,
volgen*e bygebm&te aanmerkingen, ook voor bet Vee, zo
Paarden en Rundvee als Schaapen, veel voedzaamer . en ge;tonder is ; als
de _dat het, door deeze behandeling regt
droog gemaakt'2nde, van geen gevaarlyke broeijing weet .,
Deeze hier aan verknogte voordeelen,worden ten duidelykfle
ontvouwd, en door de ondervhi ing geflaafd .
Heeft men' dit Werktuig, volgens dit berigt, zeer nuttig
voor den Landman to fchatten, niet minder nuttig voor_ de
Lief hebbers der Natuurkunc • is eene andere uitvinding, waar
an ons in deezen verflag gegee ven words . Dezelve betreft
e ,aanmerkelyke verbeteAltg a~ de Lugtpomp, die der narere iproefneeminge wel waardig is . 't Is genoegzaam buiten
kyf, dat de Lugtpomp met Kraanen, by die met Kleppen,den
voorrang heeft ; dan 't is tevens bekend, dat derzelver gebruik
met een aanmerkelyk ongemak vergezeld gaat . Ter afwendinge nu van dat ongemak, dient eene bier voorgeflelde nieuw
uitgevonden dubbelde Lugtpomp ; die- zelve haste Kraanen
opent en fluit, welke, by proefneeming, bet ~Genootfchap zeer
wel voldaan heeft ; des bet zelve beflooten_ hebbe, een .breedvoeria berigt van die uitvinding to geevetf Het verleent ons
eene naauwkeurige befchryving, met nevensgaande afbeeldingen, van den geheelen toeflel en deszelfs byzondere de* n
vercier eerie ontvouwing der redenen van de zamenflelling deezer Lugtpomp, mitsgaders van' de wyze van derzelver werking ; en eindelyk van de voordeelen deezer Lugtpomp boven
anderen ; die, gefchikt zynde tot allerleie foorten van Prod.
-iieemingen,gemaklyker,ichielyker en niettemin zekerwerkt,
en daar benevens de Lugt zuiverer uitpompt, of tot een hooger trap verdant, dan met de tot nog gebruikelyke Lugtpompen
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Alle dnezn opgenoemje Stukken toonen,
pen gefchiedt.
Oat het Bataaffche Genootfchap zig beyvert , om ten nutte
van fret Vaderland to werke , en de aankweeking der Kun1l;en
en Weetenfchappen to bevoYderen . Onze Lar~dzaaten worden
bier door natuurlyk aangezet , om van de voorgefeHe kungebruik to maaken, en de nuttigheid~ van 't eene en
=11arltig, to beproeven.
Wyders vinden *eok de Genees- Heel . en Ontleedkundigen ,
Iti deeze Verzameling, nog eenige Stukken, die hun to ftade
ktrnnen kottletw Te weeten, waarneemingen van een zonderlirrg ongeniak, aan bet onderfte gedeelte van den Ruggraat ;
als mede omtrent bet ontbindend vermogen van de Colophovia, of gemeene Hars, in de Ltrpia of het Boongezwel der
Qewrig-ten, in verfcheidenwoc*beelden,aange oond ; en eene
Waarneeming over eetie zonderlinge ligging v~n de Maag en
Darmen t'n een Vr wen Lyk. --- By dit alles heeft men ten
'laatfte nog gevaegd eenige Aanmerkingen,*ver de Nade* Glucidatie in 't Eerfte Deel deezer Verhandelingen, d' wel in
agt genomen mogen worden , als dienend~, ter verbeteringe
van her aldaar voorgeftelde .
1Waarneemingew en Proeven meest door Inenting op het Rund
vee gedaan, door GEERT IU .INDERS, Huisman to Garnzvert.
Te Gron . by L . Huifingh 177i . In groot oc7avo 52 bladz.

N dit Gef'hrift levert onsi3e Itiigman Geert Reinders, een

van de Anvanglyke poogingen, ill dean ja,'e
I179,beknoptverflag
in Groningerland, om bet Rundvee, door Iuenau . ; ,
tegen de Veepest to beveiligen ; met meldinge van de g~iukkige en ongelukkige proefneemingen in dien tyd, en eenige
'ogtervolgende jaaren . Hy toont ons,met de opgave hier van,
dat herhaalde proeven de nuttigheid van dit hulpmiddel, ten
, opzigte van Kalve# n van gebeterde Koeien (*), duidelyk be .
wee .

(*) „

or kalvers van gebeterde koejen geboren , zegt de Schryverflaa ik niet die,welie, terwyl hunue moeders de pestziekte
bauden yugg niet geboren waren , en, in die ziekte bet leven behou .
dende, naderhand levenilig ter waereld komen ; van deeze zyn na
g~rapeg drie vierde deel gebeterd : bet verwondert my dat ze Wet alle
gebeterd zyn . Maar lk verflaa bier door zulke kalvers, waar van de
koejen na hare ziekte , bet zy over kort of lang, wederom bevrugt
wprden,dat is zonder onderfcbeid,of dit bet eerile, tweede,derde,
vierde of vyfde kalf is, -na de ziekte van de moeder".
S, 3
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weezen hebben . Volgens -deeze proefneemingen, naamlyk
gaat bet beltendig door, dat Kalveren, van gebeterde . Koeien
gebooren, zes of acht weeken oud zynde, voor dat ze cog in
de open lugt g ; .veest zyn, ingetfnt wordende, alle ligt ziek
worden en beteren . A1s mede dat deeze Kalveren, na vier
maanden of daaromtrent in bet Land geweest zynde , weder
ingeent wordende, 'er geene of flegts eene ligte aandoening
van gevoelen, en daar ria, Voor eerie volgende befmetting,zo
wel beveiligd zyn, als die, welken van de natuurlyke ziekte
gebeterd zyn (*). Onze Huisman, ovcrtuigd zynde van de
nuttigheid der Inentinge, in dit geval, heeft geoordeeld dat
by verpligt ware, eezen gelukkigen uitilag zyner proefneemmgen openlyk b end to maaken ; zo oin eenen ieder bet in
't werk ftellen. van dit BehoL*dmiddel aan to raaden, als 0111
dezulken , diei .og nadere proeven beg?eren,aan to ntoedigen,
om zyn voorbeeld to volgen ; in 't ftreeledde vooruitzigt, dat
mulls ter bevesti*ge van 't bovengemelde zal dienen , wane
neer men maar met de vereischte omzigtigheid to werk gaat .
Ter bevorderinge bier van heeft by, onder de melding
zyner proefneen
en, reeds eeniger, zyner opmerkingen desaangaande-1ltedegedeel4l ; en bier aan hegt by verder, in dit
Tra aatje, een duidelyk berigt !an de manier der Inentinge,
met aanvvyzinge van 't geen men daar omtrent in agt heeft to
neemen . ---- 's Mans voorftellingen draagen alleszins blyken
van oprechtheid, en zyiie b gebragte proefneemingen bt :gunfligen zyn denkbeeld dermaate, dat alle de zodanigen, die zig
op de aankweeking van o ng Rundvee toeleggen, tit zyn Geffhrift wel met oplettendheid mogen doorbladeren, om zelf
na to gaan, of bet niet raadzaain zy zyn voorbeeld to volgen .
-Het gevaar is, volgens bet bier voorgeflelde, zeer Bering . Naar zyne ondervinding is 'er geen den zyner dus inge .
ente Kalveren geftorven . De ziekte zelve is van zo weinig
aanbelang, dat by, die bet voor de eerftettawal ziet, naauwlyks
gelooven kunne, dat ze ziek zyn . „ En bet gevaar, zegt by,
„ om met deeze ligt zieke kalveren de befmetting to verfprei• den,is, als men eene hetamelyke voorz&ge gebr*ikt, zeer
• gering ; bier is geen flank als by ander ziek vet, 'er heeft .
,, ee(*) Zekerheidshalve is 'er onze Waarneemer egter voor, dat ze
driemaal ingeent worden . Eerst in huis, voot dat ze in de open
liugt komen . Vervolgens als ze drie of vier weeken in 't Land geweest bebben . En ten Inatfiie in de maand Augustus of Septembet,
vooronderltellende, dat ze in May in 't Land gelromen zyn .
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-geene, fpuitinge plants, geen verrottinge van doode lyken,
noch,vervaeringe van yjeesch of vet, n6ch huideii : e ott.
„ dervindinge komt hier mede, overeen, op alle plaatzen daar
„ men •deeze kalveren heeft • mgeent, is het adder ongebeterd
„ Vee gezond gebleven ".
't Ni4uw Utrecl'ts4b faarboek . Dc 4mj7. by J. Kuyper, en to
Utrecbt by A. Stubbe, 1775 . In groot oEtavo.
Aar uitwyzen van 't Voorberigt, aan 't hoofd van dit
Jaarboek geplaatst, is 't oogmerk des Qpftellers by een
to vsrzamelen, her geen dienen kan, tot c+ene, jn haare foort,
volledige Befchryging van t,jtreoht, met &szelfs aankfeeven .
Hy fchynt bier toe wel, eenigen , 'dock geen Aenoegzaamen ;
voor~aad to bezitt*, ten mintten ter voltrekkinge van zyn be .
noelde. Dit beweegt hem, met de uitgave van dit Stukje, alle
deskundigen to verzoeken, om hemtle belulpzaam,. hand to
bieden ; met voorftellinp dat zy dan de goedheid gelieven to
bebben,, van her huntteeot dat einde, vry jgn port, aan den
I)rukker van dit Jaarboek, W. 7. Reers to Utrecht, to zenzal gewor.
den, door wien her toegezoaden den Opfteller
den . Men beoogt hier mede her vervaardigen eener nieuwe
13efchryvinge' der Stad Utrecht , nopens derzelver opkomst ,
sanwas , voornaamfte gebouwen , * orregten , koophandel ,
xegeering, fchoolen, fchutteryeli, gilden, Bisfchoppen en beroemde Mannen ; om dus een gezet berigt to geeven van 't
geen de gelegenheid en tod}andtec Stad, derzelver gefchiedenis, de verrigtingen der Bisfchoppen, en 't merkwaardigfle,
raakende her leeven der voornaame Mannen, die to Utrecht
en in, 't Sticht gebooren zyn, of 'er lang geleefd en gebloeid
hebben, betreft. Her oogmerk is deeze Befchryving by Stuk .
jes in 't licht to guven ; maar de Optleller bepaelt zig niet,
noch ten opzigteaer grootte, noch ten aanzien van den tyd
der uitgave, en uit de wyze, op welke by dit eerfte Stukje
Omeen maakt, vermoeden wy ook, dat by de vryheid aan
zig behoudt, om nu her eene, dan het andere gedeelte van
zyv Beftek to verhandelen . --- Her tegenwoordige althans
behelst , eerst eene aanvanglyke befchryving van Utrecht ;
vervolgens een berigt van de Lotgevallen der Stad , zedert den
v oegften tyd, tot omtrent her jaar 1457 ; voorts her begin
v een verhaal der Gefchiedenisfen der Bisfchoppen, dat zig
in deezen bepaalt tot den tyd van Willibrord en Banifacius ,
de twee eerfte Bisfchoppen van then Zetel ; en wyders eene
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Leevensbefchryving van Adriaan Florisfe of van Utrecht, den
zesden van dien naam, onder de Paufen van Rome, geplaatst
onder 't Opfchrift van de Leevtnsbelbhryving der Berqrmde
en Geleerde Mannen . --- leder deezer Artikelen is op afzon .
derlyke BTden ~edrukt . en this gefchikt, om, :4n een verder
vervolg, b yzottd . re Stukjes to kunnen uitmaaketl ; waar door
de Opfteller bet in zyne magt heeft, om, naar goedvinden,
bet eene of andere Artikel voor eenigenOtyd nit to flelten, en
dir of dat Stuk verder to verhandelen . Of'er dit,, of iets anders mede bedoeld worde, l aten wy voorts aan Tyne plaatfe ;
de Leezer heeft'er intu4cl 'n tegenwoordig dit voordeelvan,
dat by des Autlaeurk,behandeling van verlchiliende onderwel:
pen kunne nagaan ~, en daar uit eenigzins' afneemen y , wad' by
vervolgens, aangaande bet eerie en 't ahdere, to wagten hebbe . Het Plan Alve is, nab ons inzien, wel ingerigt ; en men
zou van de uitvoering nog al iets goeds kunnen hoopen , byaldien bet verzoe. van den Opfteller een guti(ligen ingang
vinde . I3aar in flaaggidt, zou by veelligt in ftaat gefteld worden, om zyne BefcWWryving der Stad }taauwkeuriger en voliediger to maaken rfiisfchien zou by dip met betrekking tot bet
Gefchiedkuedige, zo van de Stad, als van de Bisfehuppen en
beroemde Mannen, het een en 't tinder to berde kunnen brengen,'t welk, na alles wat bier over reeds gefchreeven is, ter
ophelderinge van deeze of geene byzonderheid kan dienen .
Wat bier van w* - deu zal moet de tyd leeren ; maar
bet tegenwoordige Stukje, dat wy als eene Proeve aanmerken,
behelst niets , dat de o nierkzaamheid van kundigen recht
gaande kan houden . Oil 'er egter een foorbeeld van
's Mans fchryfwyze nit mede to deelen, zullen wy bet verflag
der predikinge van den eerften Utrechtfchen Bisfchop W illibrord opgeeven, dat to gelyk kan dienen ter bevestiginge van
ons bove. .gezegde .
Na een kort berigt van de vroegere
prediking der Euangelieleere in onze Getiesten, en de zending van Willibrord nit Engeland herwaar& (*), vervolgt de
Autheur zyn verhaal indeezervoege .
„ 1Vi11ibrerd ging, in 't, gezelfchap van den Diaken AdS.
Bert,
*) Deeze zending van Ffliibrord eigent de Autheur toe aan den
Engelfcben Koning wIGBERT, dan dit is zekerlyk eerie fchryf- ofdruk.
four ; men ftelle voor Koning bet woord Monnik ; en denke, naar
Let verhaal van Beza,bier eerder op den Monnik EGBERT,die eerst
!Yigbert en vervolgens Fi"illibrord herwaards zond, om bet Euangelie to verkondigen.

=Vtb UTRGCHTSCH JAARBOEX .

Bert, en nog

269

tien andere Monniken, in A#. 690 op reis naar

Frieslanll ; voerende can gunttpftWind hen, binnen korten
tyd, *er in den mond des Rbyns, die toen nog by Katwyk
nitliep. Zy voeren den firoom op tot aan Utrecbt, *'elk, aan
of ter wedetzde van dieit (room gelegen ,, in handen vanden FriefcherrKonitig Radboud was . Dan hat zag 'er met de"
Overblyfzelen des Ch' ' tandoms aldaar deerlyk nit ; want na't
verwoesten der Kerke , warm ook de Leden derzelve ver.
ftrooid , en weder aan de Waereld en de Afgodery verflaafd
geraakt, en Radboud zelve was gaMWongezind om de Leere
dezer nieuwe Predikeren to begunf'ipi'? Dit Page Vooruitzigt 'sewoai¢ Willibrord, om , ten Hove van*'Pipyfa , den Groot .
bofmeester van Frankryk, de vereischte onuerfteuning tot bereiking van dit zyn oogmerk to verioeken . [ter werdt by
vriendelyk ontvanget), en door Plecbtrude, Gemalin van Pi.
pyn, met een K1ooster en eenige Landeryen, in de nabuurfchap van bet tegenwoordig Roermon& , befchonken ; Ook
wees men hem verfcheiden ttreeken a, , n, din welken de over .
blyfzels der Algodery uit'te rooijen, en de beginzelen en lee .
ringen van h, C"ristendo voort to planten waren .
„ Teal ylhy hi-,r mtde bezig was, beogrlogde Pipyn de Friezen, die, uL~eus anderen, zich, onder' e laffe re~eering der
voorige Koningen, der onderwerping van 't Frankifcbe Ryk
weder onttrokken, en zich in bet vdtrheen ontruimde Gewest fterk gemaakt hadden . In t .o. 692 kwam hat, tusfchen
de heide Volken, tot eenen openbaren Veldflag, waar in de
Friezen de nederlaag kreeen, en 1 ufLand aan deze, dat is
aan de flinkerzyde des Rbvits , weder den Franken cynsbaar
gemaakt werdt ; terwyi Utrecht echter in de magt der Frieze,,
~~lq~ef. Deze overwinning nu gaf aan Pipyn gelegenheid oni
7Jillibrord, met gelukkiger vooruitzigt op geestelyken winst,
weder derwaarts teirendc ;n . Dan does ook gefteld op de Pausfelyke,zegening en gpedkeuring, tot dat gewigtig werk, vorkoos eerst een e Reize naar Rome to doen, en zich aldaar,
mee een meer gecerbiedigd Kerkelyk Gezag to late,, befchenken .. 'Hier werdt by ook door Sergias l , toen den Pausfelyken
Zetel be,cleedende , met alle minzaamhei,l ontvangen , en ,
op den Feestdag van St . Cecilia, in de Kerke van dien naani
to kome, dat is, den e2 van Siagtmaand des Jaars 696, tot
de - ivaardigheid van Aartsbisfchop der Frieken , onder den
naam van Kemens, ingewyd. 11Iet dezen rang en eernaam
befchonken, hieldt by zich flechts 14 dagen, in die Zetelftad
van 't Opperhoofd der Katbolyke Kerk, op, en keerde weder
herwaarts. By dezen to rug togt landde by ; naar laid van
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onze Ehronyken, aan 't Zeer. ,~Eiland Walcheren,en ravel
to TJlest •Kapelle, daar by, ~,~rfoeijiug, door de 'Ongeloovigen, Godsdienflige Eer aaii Mercurius zag bewyze ;r, then
men onAr denruaam van Godan of Wodan eerde ; maar wiens
beeld by verbra) , , en zich net c„ tzag, den ork ndigen Lui .
den bier over zeer fcherpe verve' ten to pen . ,Een beflaan,
welk hem, to zwak voordey aanval,v~ o
houw met een 7waard op z n .boor
el ende e wear van
liy echter nog gelukkig genas . By deze gelegenheid zal by
ook misfchien to IYlis
geweest, en aldaar de Flesfe (r)
geiaten hebben, waa.y
n ry den Balfem ter zyne genezing bewaard, of we, volgens'anderen, die met Wyn g6,vuld hadt,
en welke by, zeg,' men, gemeenlyk met zich droeg, om"haauwe en verflawn harten to verkwikken .
„ ]!let gezag nu en de rykdom dezes nieuwen Apostels der
F?iezen fleeg cerlange zoo hoog hier to Lande , dat by 'er
vcrlcheiden Kerkeen ftiphtede ; als to Vlaardingen, to Jelzereburg (misfchien Velzen,) to Petten en to Heiligerlo, of .BeTloo, alwaar men nog een Put naar zo1a naam noemt, als, zoo
men wil, op zyn bevel gegraven, La n een Water behelzende,
;v^ar ^r -~onderlinge krachten, gelyk.ook aan hem zelven
: _ &e i-~ , .tderwerket.* toegefchreven worden, welke to weinig
~,.,fi't waare in fluiten, om 'er ons mede op to houden .
in Friesland, en ornaamlyk in en omtVnt Utrecbt, de
Zeti i van Radboud, i g bet echter met zyne Prediking, en
de Vourtplanting van bet Fuangelie, in 't eerst nog traaglyk
toe . Schoon de Groothclmeester tie Predikgrs handhaatde,
deeds de Friefche Vorst met de zynen hun best om lien to
fluiten, en alle verdriet aau to doen . Ook ontzag by zich niet
door n ieuwe Invallen de Franken to tergen , en zich,ten hunnen nadeele , met zekeren Eve, bard, Heer van Elst in de
Betuwe to verbinden . Pipyn bFoorloogd# hem dies weder in
Ao . Gg7, floeg hem by Duurfiede,'en maakte zich meester
van Utrecht.
Toen eerst begon de Aartsbisfchop Wllibrord, met zyne
Pied.

ra

(i) Deze Fles van Willibrord, waar van men wit dat Rlisfsngen.,
welke Stad eene Fles in haar Wapen voerr, den naam zou ontleend
hebben, word aldaar nog bewaard , en is in Ao . 1751- aan den over.
leden Erfiladhouder /Yillenz IV, toen die Stad hem haren Ouden
I-leer erkende en inhuldigde, nog vertoond . Boxuoau echter geeft
eene andere Naamsafleiding voor die Stad , welke op waarfchynlyker
reden, onzes oordeels, fleunt ; gelyk men dat by hem lezen kan .
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Medgezellen , bet Cb,ristt
'i oak aldaar ieverig voort to
plantent; en bezorgde hot flt q • en vr ;~ een Bedehuis en Doopvoat*willende fommigen dat t:Ls de Kruiskerke geweest zy,
die nadeihuid aan St. Mart rr toegevVyd, en tie Don1ofHoofdkerk van liet c`icnt gewo
's . Lnderen nocmen de eerfte Kerk,
door Il'illibi rd t, ..u^ ge c~,t, , die van S. S.^.vator, en voegen
,let die van St . J Ja
ols eene tweede, by . Fly heeft 'er ook
eeti Iiloosicr l;e'tr , vcl, ;t welke by bet opzicht hadt, en
wa ar aan Aare/ Martel, Zoon van Pipyn v,in Hcrfal, in Ao.
722, by Giftbncf, den i . van L, ~maaud geteekthd, alles
fchonk, wat der Koninglyke Schnu,l,' ~' `, zoo in als omtrent
Utrccbt,~rebehoorde ; met name de Weide V•r aveningen en
bet *L)orp of Slot Fetbna (mogelyk Pecl e) nevens alle de
wooningen, Landcn, button, huizen, gebouiven en derzelVer Inwooneren, zoo dienstbaren als lyfeigenen . Eerx Gift,
waarlyk, welke men als den grondflag inag aanmerken van de
aanzienlyke Bezittingen des Utrecbtfhen Bisdoms , welken
van tyd tot tyd vermeerderden ; [waar van de Autheur vervolgens nog een groot gdeelte optelt.]
,, Onder Poppo, den Z*on van Radboud, ftaken de Fric:era,
to zeer nog tot de A*godery geneigd, en to gronte'yks afkeerig van eenig dwangjuk , de hoorne ;der wederbarllig lieid
weder op ; 't zy door roovery.Qn ter Zee to pleegen,'t zy door
invallen in de Landen der Franked to doen, 't zy door 't weigeren der bel$'ofde Schattingen . DitU ewoog Karel Jlm .cl,
om hen nu to water aan to tasted, en cons vooial to bcdviriugen en onder'tjuk ie btengen . Ilit-gelukte hard ouk in Ao .
736,toen by bun, langs 't weir op JJ"esterro, cede volfla -nc
nederlaag toebragt, in welke Poppo zeif fneuveide : waar na
alle de Afgods-Tempelen om verre gehaald, de gewyde Bos.- den Frankifcben Ryke onderda:
fchen uitgeroeid, en zy alley
nig gemaakt werd4ti, in zoo verre, dat ze zells,eeuige Jaaren
] ,,later hunne Herfogenp~)f Craaven, nit de handen der FranJ~+eh$`Jorflen moesten outvangen .
„ Leze 7,ege zal dIh ooh den voorrhang der Euangelieleere
in T,riesland niet weinig bevorderd hebben . Dan bier in mogc
bet den nu omtrent tagtigjarigen IIillibrord (i), niet lamer
meer
(r) BOWER of zyn Pervolgcr zegt, dat wiLLraaoRO in AO- 739,
oud omtrent 81 jaren llierf, van weaken by 'er vyftig onder de File .
zen had doorgebragt. Ik volge in bet Sterfjaar Never de opgave van
derv Hr . SACRNAAR in zyne Vaderl. Hist. I D. bl. 378 . - Dewyl
in Bower, zoo hier, als in de befchryving van de Levens der an .
dere Paufen , fomwylen eenige onnaauwkeurigheden vooiko,nen,
die men wel hadt kunnen en mogen verbeteren .
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meer gebeuren to arbeiden . Hy overleedt op den 6 van Slacht •
maand des Jaars 7 ;37 , y verit in de Benedsayner'Abtdva
van Epternach, welke hy, uit eene gifte van Irmina, )ogter
van Dago$ert II, gefficht, en di hem lange tot •oerblyf verflrekt hadt, begraven . -'. • hy, ;ti e ! tit 1_et Testament van Willi1ord .-hv,ge ~^eetageboe ;e dr . s de hem gefchonken goeder lyk op 1'
niet all) d .
Utrecbtfcbe Kerhgfluk , %i, ;yese Fi de Abtdye to Epternacb gemaakt ; fcnoon dezelven alien, of voor een grpot gedeelte, in Ao . 1156, lry *ermangeling, wederom aan Dirk
den VI , Giaave van&Ho~and , door den toenmaligen Abt
Gerard, zyn xfgeaaan geworden .
curt . Axt Onomasticon Literarium, e recognitione longe auctiori & emendatiori, ita, ut non tam Editio altera, quam
novus omnino Liber cjnferi debeat . Tray . ad Rbenum, aeud

G. T. & A. a Paddenburg & job . a. Schoonhoven & Soc.
1775 . Absque prcecedd. S98 pp. in baavo m. f.

It Onomasticon L'terarium, of Lett&kundig Naamboek,
behelst eene I orb- en Oordeelkundige Naamlyst van
de beroemdfte vroeger en later aichryvers, mitsgaders van de
merkwaardigfte Gede lukken , zedert de #chepping der
Waereld, tot op den tAenwoordigen tyd, in eene, zo veei't
lnogelyk zy, naauwkeurige Tydorde gefchikt . Al vroeg had
de Hoogleeraar iets van die natuur alfdeil~om n,, en ingevolge
bier van gaf by, in den jaare 17S9,zulk eene foort van Naamlyst in 't licht , die met eene' vry #gemeene goedkeuring ontvangen werd . Zulks heeft hem, op bet aanftaan om eene
nietiwe uitgave, daar de bovengtmelde vertierd was, bewoogen, om op nieuw de hand aaty't werk to ilaan, het aangevangen verder voort to zetten, zyneVaamlyst indierv#ge,, ~e
veimeerderen,en in gefchtkter vorm ~jengen,dat dc,tegel!~
woordige afgifte veel eer als een nieW Werk , *an ~ls e;ne
berhaalde uitgave, to belchouwen zy. De Hoogleeraar heelt
bier de gewoone fchikking der Gefchiedkundigen gevolgd ;
verdeelende bet voorgevallene in 's Wacrelds bei p, in de
Oude- de Middel- en de Nieuwe-Historic . Agtervolgens deeze
inrigting fchikt by ook zyn verflag van de beroemdfle Schryvers en vermaardtle Gedenkftukken ; uit kragte waar van dit
Werk zig in drie Deelen verdeelt . Het eerite Deel, dat nu
bet licht ziet, en voorts van de auderen gevolgd ilaat to worden, ftelt ons, in ecue gefchied-en tyd-kundige orde voor,
die
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welken , van's Waerelds'aenvang af, onder de
Nebreen, Grieken en Romein'n ge' , • Vaeid hebben, tot op het
aflooptt, der vyfde Eeuwe na Christu°s . Naast deeze Schry.
vers, die meli als de eerite 1ronnen lllhft aan to merJ en,*Z1t1"Sagen'worden, dezulken, die
"?e1
len in het''•L wei
als Bronnen % _Mo %edr - omen, en bet hunne
,•
fchappen toege.
set veveaariti
tot op bet einde
bragt hebben , zints bet .'docpen uo . , ,
der vyft ende Eeuwe na Christus . Hier op aan d vender
nderen
ten laatfte to volgen, de zodanigc i,,die zig bov
beroemd gelnaakt hebben, in de zestipnde, zeventiende ere
achti ende ;.kuw na Christus ; welken men aanziet, als herftellers , naiolgers en verklaarders der Schryvers , die men
v,gor Bronnen van de eerfle en tweede orde houdt . De Ge.
fchied-enTyd-kundige Lyst deezer Schryveren geeft ois niet
Ogts den naam dier Mannen ; maar zulks gaat vergezeld van
eene nevensgaande opgave der Schryveren, die een oordeel
kundig berigt geeven, van de Schriften en 't Leeven dier be.
roemde Mannen , met aanwyzinge waar ter plaatze men zulks
in hunne Schriften kan vinden : en op die eigenfle manier is 't
geftefd, met bet geivag maaken van de vermaardfle Gedenk .
tlh van 't oog, tot wei
flukken, Men ziet dus met eenen
ken tyd ieder behoort, waar 4ioe Iee ge elde perfoon of zaak
betrekkelyk is*en waar ter plaatze men, des begeerig zynde,
een breedvctrig berigt o ordeelkunAtge nafpooring desaan.
gaande kan'vinden. IIVerk, dus gefchikt, kan van een
aanmerkelykeplie1i z~h, voor alle de geenen, die zig op de
befchaavende Weetelfchappen toeleggen ; door deszelfs gebruik leeren zy eene regttaaatige onderfcheiding van de egte
en valfche Schriften, als mede van de mindere of meerdere
voortreflykheid der Autheurtli ;bet leidt hen tot eene gegronde kundigl~id van den leefzrd, waar in deeze en geene Schry .
~s gebloeid hebb ri ," mitsgaders van de agting en geloofverdienen ; terwyl 'then sevens in flaat
aardPheid welken
bronnel ,van de afgeleide firoomen, behoorefleit, om
lykte onderkennen .
die Schr~rvers ,

A

Diebtoefeuingen van bet Kstnstlievende Genootfcbap, onder de
Spreuk : Studium Scientiarum Genitrix. Te Rott. by A . Bothall, D. Vis, P. Holfleyn en A. Vis 1776- Bebalven bat
Voorberigt en den Bladwyzer 362 bladz . in groot oftavo .

En ontmoet in dit Werk eene verzameling van Dicht-

M ftulken, door een Genootfchap to Rotterdam byeen-ge.
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oomen blaest,
gebragt. MeerendeeM konv - vaek flormt et, raest,
't Genootfchap zelve,ap "L M,, door uw~go~o~
h ~ ; nnen,
die hun door anderen,~'
Zy gaan, zo a1s dit aan fo ~ -tgei%7ke verzamelit'
over verfchillende'onderwer Jn,
in '`verhoogOn.
Pzyn
opgelleld ; het .iedek n
er
en men is geme
p ~1~1en ; egter komen"er
voot•,
ook bier en daar
tot andere onderwerpen
-waar in men eene' onfchuld* boert
behoore~', en z ilken , ','In
aantreer 't algemaen;zyn ze, ieder in hunne foort, vry

wei gefchikt, om L ihtlievende Leezers, in eerV1ur van uitfpanning, gerloegen to geeven ; en derzelver geTeenmalking
kan veelen natuurlyk opwekken, om bet Genootii,hap tot een
verderen voortgang aan to moedigen . Een en ander voorberfid
van vcffchillende natuur verflrekke bier ter proeve . Men hoore, in de eerfte plaatfe , uir een Dichtf uk over de Vergeiroeg .
zaambeid,haare wyze Lesfen, in een zuiveren leerenden fly,,
waar in zy zig , onder anderen, deftig indezervoege uitdrukt :
Hij die zijn goudtrezoor gedurig wil v2rmeeren,
Al kreeg hij zelfs den fchat van Krefus in tijn magi,
Blijfc een behoeftig m sch*zoo fang hij rnoet orltberen
Mijn' zuivren invloe ,, die zijn .yuige ziel verachr .
Maer elk, die mij bezit, maglop veel rijkdoms r(Wnen,
Al hadd' hij, buiten mij, geen ander oed behaeldot
.rkkig noemen ;
Ijij kan zich, in zijn' flaet', volmael,
Dewijl mijn gunitig oog, hem vrieedeQ l f'lraq~t.
Wie mij beminnen wil blijv' met zijn lot to vreden w
't Zij hij in overvloed of prangende armoe leev
Hij richte zijnen loop naar 't fpoor der wijze rede ~.,..
Op dat zijn ijdel hart niet aan den hoogmoed ltl*v' :
Afkeerig van bet goud en de opgefierde kleedren ,
Dat fchilnfchoon, daer de mensckzziclldaeglyksch ifverheugt,
Kan zelfs de tegenfpoed hem nimmermeer v
edren ;
Hij fpot met alien ramp', en leeft in v
eugd' : *)
Hem zal bet heilrijk licht van mijne gu
betlralen
Gelijk aan 't englen heir, in zijn' vohnaekten flaet',
Zal hij, door mijne liefde, in fchoonen luister pralen,
Hoe hem de nijd begrimm', met zijn verwoed gelaet .#

'k Be,
(*) Deeze regel, die Dichtkundig wei klinkt, is in eene welberedeneerde Zedekunde wat fleck . De ramp is Been onderwerp van
fpot voor den mensch , bezield met een trek tot zyn geluk . Ook eischt
de Vergenoegzaamheid niet, dat men ongevoelig zy , of in voile
vreugde leeve, als't on s zeer flerk tegengaat ; maar zy leert ons onze
lyatuurlyke gevoeligheid verflandig to maatigeu .
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'reling, to minnen,
' ijk woont,
rugwinnen ;
]even met genoegen word' bekroond.

redWht&n, naar HALLER, leveren ons,
*uur van 't onderwerp, een voore . . ,. i,onflig met a
, dear de T)ichter pg op eene aanbeeld van leevendiget
doenlyk*wyze aldus laat hooren .
De maen verbergt zich, met hau' guns' :
'Mefternt verdooft aen 's hemels tr4ns ;
En 't graerwe floers des nachts is dit geweste onttogen .
Het blijdfchapkweekend zonnevuur
Wekt alles, in dit uchtend nut,
En doet nacuur, op 't fchoonst, herleven, voor onze oogeti .
Het vrolijlt morgenrood verfchijat,
Waer voofa.het fchimmenheir verdwijnt :
De luchtkreits praelt alone met blaeuwende fafieren :
Is sties purper, esmaroud,
Robijn en inkarnaet en goud,
Waermde men 't voorkoofd van den hentf ziet verferen .
Watttijst die kloot met majefteit',
I*r hij een riik i gloed vetrpreidt,
En gulden ftralen fchiet '• i de omgelegen dalen!
Ha6*eullra*tt bl kkert ons in 't oog :
De`6loemtje*heffen'c hoofd om hoog,
En doen on-jkdoor hunn' geur, op 't lieflykfte adem hales .
De nijvre Iandman zingt vernoegd ;
6 ^erwijI hij lustig e&t en ploegt .
' k lToor'4lugge pluimgedieie bekoorlijk kwinkeldren :
Het kliefi verheugd, de dunne Iueht,
lit fchijnt ;li?~zijne blijde vine,
Den wijzen Schepper der natuur' to willen eeren .
Geduchte Bouwheer! door uw magt
Hebt gij dit sties voortgebragt :
Gij fchiept het ftarrenheir en 't glansrijk licht der lichten ;
Ge ontttaekt de fakkel van de maen',
En deedc den winden vleugels aen .
Wie is 'er u gelijk ? watt moet voor u Wet zwichten t
Gij
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Gij hebt den visch', die flr
En, met zij
All' de aders uitgehool
Den elefant t»c o
ewroc t ,
En zijn gebe*,tiue al~nee verkno
Celijk de bergen, die hun kruiu i& 't zw
Uw kfigt verhief bet firmlInr.
'•# c de vdken tot een tent,
Ent
n, or uw gel id, bet llulverld zand tot rotfe'1!.
;rliur ruim heelal draeide op zijn fp1l,
..uor't enkle woord van u, „ ik wil"!
En nog durft u de mensch, door zijne daden, trc n .
o Onbegrijplijke Opperheer!
Hoe melde ik best uv ;e eeuwige eer?
Mine oogen fchemeren ; mijn roem is overbodig.
Gij, die bet alles wezen fchenkt,
En weer vernietigt als gij wenkt,
Gij hebt gees loffpraek van een' lageu aeraworm noodig .

;

Om ait een aantal van Klinkdichten j b r 'orkomende,,
'er ddn re berde to brengeq, zullen gw'
, . .,aalen tot eene
Dichtbede, die 't onderfc) ideed
t .c r van ieder der negen Zanggodinnen zeer we uitdruV1, Da hilt de Bede

fICQl

Bekoorlijk negental, verhoor mi r ernftj'~ fmeken ;
'tZijn negen beden , die 'k u v gdll6'~llsftd doe ;
Elk uwer fla 'er eene aen mijn begfrte toe :
Zoo zult ge een' dankbren gloed van liefde in &pntfleken.
Kalliope, leer mij de kunst van weltefpreken,
Gij, Klio, hoe ik best een rijke kennis voc
Thalie, uw vrolijkheid maek me gauwig blij to moc
En gij, Euterpe, wil Reeds zangdrift •{p_-lnij kwcken
Deel me, o Polilmnia ! uw fcherp geheugen med,
En gij uw teedre Rem, godin Meipomend :
Wijze Uranie, maekme in 't bovenmaenfche ervaren :
$uw, o Terpfichore! mijn zangen aen natuur
En gij, o Erato! beziel mij met uw vuur' :
Zoo flreele ik eens, met roem', de dichterlijke fnaren .
Be .
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B ~geert m=n no ; een Pnntdicht, men leeze dan het vvlgeude op d,n :a to tederen M nnaar
Ik min a teeder, zielsvriendin,
Sprak Doris tot zijn herderin,
Zoo teeder als me) wit kan fnionen
Wanne4 za1 eens unijn teederheid,
o Silvia! uw, or.befcheid
En uwe trotschbeid overwiUDen?
Dat teederheid, dus fprak3e maegd
o Herdersknaep! nzij niet b fiaegt,
Is u alret3 genoeg geblelteu
a't Geen teeder is duurt zelden Lang ;
*Des is tiw Silvia to bang
Dat Ve iiefde rasch zal breken .
Bet verneedert en verbeerlykt 's Graavenhage , G% euwzang , door
door T. LE I1lANCQ VAN'13ERICHEY . Te /Inl(lerdam by F . de
KruyfI:17?6. Befalven bet Voorwerk, 74 bladz . in . 8vo.
Et dcklrniswaardige lot, dat het Vorstlyk 's Gravenhage
trof, ^re Is74, mitsgaders deszelts luisterryke
heritelllng, byzo varWlyk in den jaare t576, en vervolgens, is he ondel . van deezen Zang , waar in de Heer
van Berkbeyz'i voori, .
dettjci~gp1l en Hof der Hoven,
ur.L~ps Temne en Ridderzwier,
e veree en op zyn Lier.
1

De DicntMrengt ons hier onder 't oog, hoe 's Gravenhage, in veele opzigten beroemd, aan Oranje getrouw blyvende, doo~en Spaanfchen overmoed , tot den laagften trap
hVn derd'Tverd ; maar hoe het zelve door den Oranje-Vorst
1 iet een behouden, maar ook heriteld, en vervolgens ten
hoogi> n %Erheerlykt is geworden . Hy ftelt deeze omwenteling, aan de eene en andere zyde, met tusfchenkomende treffende fchilderingen , op eene levendige wyze voor, om de
Haagfche Burgery inzonderheid tot des to vuuriger dankbaare
erkentenisfe op to wekken (*) . Genoeg zy het, ter proeve
van
( ) Men zie een beknopt berigt van de in deezen Zang bedoelde
Gefchiedenis, in den Tegenw . Staat der Vereen . Nederl. VI D .
hi. II-16 .
V. DEEL . H. LETT . No . 6 .
T
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van dit Dicht1iuk, dat gedeelre to hooren, `vaar in de Heer

6,an BerkhEy, gewag maaken' a vgn den vee4etj toeffand van
's Gravpn', , %age, Wen 't gevaar liep van geheci -efloopt to worden, toen uen't Haagfche Boseh ter neder wilde houwen (t),
tevens dd algemeene vreil,;de maklt, toen me - verll:ond, dat
Vader W illem -dien nooiiottiger; flag had gf'gekeerd . Hier op
oogende, that by zig indeezercloege, met den natuurlyken na .
druk, hooren .
floe zug;,te berg en dal ;
Hoe
t bet tier, dan beevend, ulten,
oe t ten tu' uw gantfchen val
Raadeloos fchee,, to befl .nten ;
Toen 2 wyl 't mangelue aan bet geld,
't Sloops n fchier wierd' vastgefteld.
Dit wou Vader niet gelloogen ;
Op Qranjes Liefdebee,
Kwam
Troost uw traan£n droogen
Tn by wrogt door zyn vermogen
Met 's Lands •S tedeh, Liefd entree .
r

Met zyn forfche Heldevuist,
Brak by Bylen en Houweelen ;
Daar by gantschlyk haft ve
Taaje Doorne en Esfchenfte
Then elk gryze ftam die
,g
Beefde voor den eerflei
g;
Toen reeds Hollandg Tuinc raaYei,
Esfen, Beuk en Liideftim,
't Schomlend loof van baar' Boseiadien,
En 't cieraad van haar' plantadien,
Was, uit nood, gedoemt ter viam .
Ieder teig en fpruit, ontfteld,
Scheen in dauwzweet uit to breekW ;
En langs 't digt beplantre vel
't Klepprend Popelloof to fmeeken ;
Ja, en heide, en duin, en zee
Smeekte met 's Lands Ter;;i e mee .
't Pluimgedierte, fchoon van veder,
Draaide om 't nestle en 't piepend kroost ;
't Vloog al kirrend been en weder,
Bad . door Zangen zagt en teder,
Om Oranjes hulp en troost.
't Vorst-

( ;) Z e ais boven Al. 13 en

140 .

VERN. EN VERH . 'S GRAVEN HAGS .

479

't Vorstlyk hart wierd ftraks bekooret
't W,oud had larg Wn&tt gezweegen
Daar geeu Zangkunst was geb'oort,
In de Bosfchen fang de- wegetro
Zo^ fang ols dpr k j sklaroen ,
Zyn alarmkreet job door"t groen.
Nu hief'alles aan-'me*,kweelen ; '
's GRAVENinA*G tterleefde weer ;
Duizen tongen, duizend k~Plen,
Dttize Nympheh , Boschgef eelen,
Zongen Grooten,Hillerns }r.

Actves de cA'sTRo, Tr•enrfpel, in drje be Iryven, door } . A. BACKER.
bTe Ifoor2z by i' . Tjallingins. Behalven de roor •r eden 53 h lada.
in octavo .
TOen Don Pedra, na deli dood van zynen Wader Alpbonfsis den
IV, de
ro n van Artugal beklommen •h ad, deed hyzyne
de 4strs, tact welke by een geheitn huwefyk '-ad
enr die verraaderlyk omgebragt was, uithetgrafneemen,
en als
gin op een throon zetren, om haar openlykvoor'.-iingin to doen erkenden . Dir,gevalbfcoretykjan,ileg
ding gegeeven, tot h!''tnaaken van een Treurfpel gety :eld ; de Ge'
kroonde na baar Dood. Her aandoen(yke van dir geval, ey de treffende rollen ihtlken de Dichter in 't ontvouwen van 't zelve, to
paste gebra~ heeft, ltebb
dit Tooneel(luk, in de uitvoering op
den Schouwburg, )Lry aiggeen doen behaagen . Maar irtu~fchen
heeft men e
ee dals opgetiierlrt, hoe or:regelmaatig en ongefchikt Wt zFve opge&eld ware ; uit walken hoofde Tooneelkundigep, fchooi
•h er treffende erkenden, bet optfel in veele byzon .
ten . Ter dier gelegenheid is 'er meermaals gefprodr*heden
ken van gene verbetering van dit Treurfpel ; en ten laaifte heeft de
Dichtkui
Heer Backer, de hand aan 't werk geflaagen ; dan, daar'C
kern niet ?M mogelyk ware bet Opilel to behouden, is by al drate
fade geworden„ om een gehecl nicuw Tooneelituk to vervaardigen,
en het'Ondgrwerp in een geheel anderen fmaa& to behandelen . Hot
wezenlyke der Gefchie'leuisfe in agt neemeude, icilikt by bet geval
gevoeglyk voor bet Tooneel, indiervoege, teat /i zes de Castro,
na den dood van Koniu, dipbonftzs, door vergicoinrwme, zonder
bet waarfchynlyke uit her oo, re verliezen ; en doet alles in drie bedryven afloopen ; nopens welke laa,fle fchikking by zegt, dat by't
gedaan heeft ; „ deels, out dac'er, naar zyn oordeel, gebrek is aan
zodanige flukles, waarar er ge'oeglyk emb(yfpelvanvyfbedryven,
die wy in ooze taal verfcheide fraaie bemnten, gelpeeld kan worden ,
en deels om het kragtiger to houden .' Volgens de tegenwoordige
T 2
i*
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inrigting beantwoordt dit Tooneelfluk, beter dan bet voorige over
dit onderwerp, aan bet natuttliyke W beloop van zodanig eene Ge .
fcbiedenis, en de manlyke deftigheid van bet Treurfpel . De fchik .
king is geregeld, de charaelers zyn welvoegend, fleeds zig zelven
gelvk, en de taal der Perfoonen is eigenaartig aan de onderfcheiden
omflandigheden , waar in ze zig bevinden. Voorts is dit Tooneelfluk, zo als 't nu uitgevoerd is, rtiet minder aandoenlyk dan'tvroe .
gere opflel . Van den beginne of wordt men met Don Pedro en Ag.
nes de'Catr ingenomen, door 't bezef van 'cgevaardathendreigt ;
n
't tweede Bedryf nog flerker toe ; en 't derde treft to
kragttg Kof den ov~wagten keer der zaaken, die lie aandoenlykfle Tooneelen uitlevert . De flandvastigheid in reine Uefde, zo
in Don Pedro als in Agnes de Castro, de wederzydfche hartlykheid
in alle hunne gefprekken en bedryven doortllaalende, boezemt den
Aanfchouwer van 't Tooneel agung voor bun in ; zoning /lpbonfig
trekt in zyne benarde omflandigh n aller medely-den tt'f zig ; men
kan de wraakzugtige haaters, diem on4rgang varrdat minzaatne
paar zoeken to bewerken, niet da4 met afgryzeL befchouwen ; en
ieder neemt deel in de rampen van A n Pedro,
zyne beminde
Agnes na haaren dood vereert, door lraar nls 20e E
nen, ter openbaare wettiginge van haar Huwelyk met
ftaavinge van 't regt baarer Vorstlyke nakomelingen .

dit ill'

Het trovnselend Huisfpook of de Echtgenoot lYaarzegger . Blyfpel.
Onder de Zinfpreuk : Kunstmin fpaart geen Vlyt .I7 ~Amfierdam,
1776. Bebalven bet Voorbericht 1gi bliz . i n octlhuo.
Ene Baronesfe, wier Gemaal, zo men wel meentl~eeten , in een
flag gefneuveid is, wordt ten Huwelyk derzogt, c~nor 1*uftzeyk,
een vrypostig Petit-maitre met flegte beginfelen, z
'er eenigen
t, doch beheeft. Leander, een Neef van den Baron, minder g
ter van zeden, heeft de Barones, niet gezind om een ttvoj - mwelykaanto gaan, vergeefschgevryd, en zou'er van afge
nebben,
was 't niet, dat lfiftwyk, zo 't hem toefcheen, begu, tgd wierd-.
Lit deed hem, met behulp van Magdalena, de hwishoudfler der
Baronesfe, de rol van een trommelend fpook in 't Kasteel fpeelen ;
en dat wel in de gedaante van den Baron , om door dat tniddel Wiafttivyk to verwyderen ; wanneer by zig vleide beter to zullen flaagen.
Onder het beraamen en 't in werkflellen van dit middel , is de Baron , die niet gefneuveid , moar gevangen en zeer naauw bewaard ,
doch onlangs in vryheid gefteld was, daaromflreeks gekomen . Hy
had zig onbekend gehouden, met oogmerk, om de waare gevoelens
zyner Egtgenoote to doorgronden ; en men hield hem in de buurt
voor een Waarzegger of Tovenaar . De Baron zoeltt en vindt gelegenheid om zynen Kentmeester Logikus to fpreeken, zig aan hem
to
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to openbaaren , en met hem to ov , rreggen , wat in deezen to Ioen.
Logikus hervatr volgens affprf#k nlet den Baron, eene vroeger
Vryery met Magdalena ; komtlangs then weg, zonder haar van zyne
zyde lets to ontdekken , agter bet geheim van den gefmeeden aanflag .
Voorts komt de "aron als een`Tovenaar in'tKasteel, ow hetfpook,
met toefiemming der Baroriesfe, (die van 't eene en 't andere geheim onkundig is,) to verdryven . LYuftwyk hefpot hem openlyk,
en Leander maakt zig in 't geheim fterk, dat by zo wei den Tovenaar als TVuftwyk zal verbaazen. Het laatlte gelukt hem : Wuf/wyk,
eemt
die niet geloofde, zo by beweerde, dat'i-r Geesten wa
de vlugt, op de vertcllyning van den trommeWtt en Lean •
daante ,van den Baron fpookende . Maar de Baron
ontdekt zig, naeenigeredenwisfelingen, ten
ilin zyn w rzeggers-kleeding ; dat Leander
n . IJ agdalena, tbeenende Leander
zpntyk den Baron voor zig heefr,
n heeft Logikus der Baronesfe, op
eld.
noopin
a les ontdekt, en ftaar voorbereid tot
; waar op zy in de knmot fluift, en
anAen Ba
ooiot el'kan er omhelzen . By die gelegenheid be .
den Rentmeester en de Huishoudtler, met eenegeomme, om bet Huwelyk aan to gaan. - Het beloop
deezer Gefchiedr'hisfedtet tusfchenhomendeTooneelen, inzonder .
heidvanbygeloovigeIfn'isbedienden, worth bier in eene welgeregelde
fchikking, met een naar den cart der verfchillende charaEtdas gepas .
ten flyl, vo,grgedraagen . De characters zyn over 't geheel zeerwel
getroffen ei 1eerzaam f byzonder dat van Wuftwyk, benevens dat des
Barons en der Barotlesfe . ~Wuftwyk mag voor den Vrygeest fpee .
len , zo fterl#7 wil ; zo dra 't 'er op aankomt , blykt bet ten klaar .
ite, da*ry, In zyn, voorgewend Ongeloof, ten uiterlte Bygeloovig
meermaals by die Heertjes ontdekt . En de Baron,
is ; 't welk
crones , ichetfen ons een treffend Tafereel van Zuivere
mitsgaders
Hu . -rWefde, dat zig in een bevallig licht vertoont .
Verhandeling'over de beste r yze om Tooneelfpellen to vertoonen .
Benefens eene beoordeeling over de uitvoering van de Deferteur,
Anthonius Hambroek en de Deugdzaame Armoede . Te AmJler.
dam by H. Gartman . !n groot otlavo 35 bladz .
Yerdeediging der Dicbters, Vertaalers, Atleurs en Attrices, tegen den Scbryver der Verbandelang over de beste wyze cnz . 4lomte bekomen . In g:root olavo 27 bladz.

0

M over Perfoonen, hunne Schriften en Bedryven regrmaatig to
oordeelen, is de Onpartyditiheid een grout vereischte ; en deeze
T 3
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zd'on"tbreekt, naar't ons voork ^ •,.• .
fchriften ; betreffende de uitvoefing''eeniger Tooneelfpelen op onzen
Amlterdamlchen Schouwburg . Wy kunnen des den Leezer in 't at .
gerneen niet toezerigeu , dat by 'er regelmaatige kundigheden nit zal
verkrygen, die getchikt zyn, om hem over dit Scuk wel to leeren
oordeelen ; alleenlyk mo,en wy niet nalaaten to melden, dat de
Verhandelingbezadigdergefchreevenis,dandeVerdeediging . Voorts
kunre4 de A&eurs en Ai trices, mogelyk, door 't nagaae der Criti,
ques, Q lead worden, om war byzonderer to overweegen, hoe
verre en ten hunnea opzigte al of niet regtmaatig zyn, en r'^n
daaromtrent''vuoral optcarend to wgezen . Langs lien w
Schouwburg vrut;t kunuen trekken van deeye en for
ques, die 'er Chars , zo van de eene als de
dig gemaakt worden .

Rbapfodien, of bet Leeven van AL WONT . T
tem Patri'am . Twee Deelen . Te recbr J
en Comp . 17;75 . Behalves bet Voorberigt,~86
-[ Enitemmig met den tweevouwigen Tytel laa0ztg
twee verfchillende Gezigtpunten bclftuwen . Men kan bet
aanzikn als een Roman', en men kan bet ook to gelyk in opc ;erking n6emen als een Wysgeerig Gefahrift. Het laatile is, zo we
vasdiellen ; bet hoofdbedoelde des Schryvg te ; en'1astderkelyk
heeft icy zyne Rbapfodien, of Wysgectige7Vlengelirgen, door de
befchryving van 't Leeveu van Altamont willen ,eraangenaamen ;
om den Leezer, ondei 't doorbiaderen van een Ron*t, welks opftel den Schryver aanleiding gaf tot bet mededeelen van Verfcheiden Wysgeerige bedenkingen, eene gevallige tus
oozing
to
"d voor
verleenen . Deeze fchryfwyze heeft zekerlyk haare
alle zulke Leezers, die zodanige tusfchenpoozingen be
Ln ; en
de Autheur heeft 'er zig, ten gevalle van hun, zeer
van be .
diend ; terwyl by t : vens zodanig eene fchikking van 't een en 't,
under in 'r oog heeft gehouden, dat eene andere fort van Leezers den Roman met een lugtig oog kunne overzien, en zig,
zonder moeite, byzonder met bet Wysgeerige ophouden .
Om onze Leezers 'er ter wederzyde lets van to meideu . zullen
wy eerst bet oog vestigen op den Roman, weike kortlyk bier op
nrtltomr.
Altrmont is eon Jongeling, to ftrerg geoordeeld, en onregtmaatig verbannen, om zyn leeven, op een onbewoondEtland, to
flyten . Hy wordt to fcheep d .ervaards gevocrd , en met verzorging van de noodwendige middelen tot leevensonderhoud, ben*
,Yens eenige verdere behoeftigheden, mitsgaders het eene en 'r wtde-
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dat tot tydverdryf kon ftre% • . ' , (bet welk hem zyn ,b?oed
verwant nog toegefchikt had, )h'opcet bedoelde Eiland gebragt,
en dear alleen gelaaten . Na verloop van ongeveer vyf jaaren ver •
nielt een woedende ftorm een Schip op die hoogte ; en alle de
Schipbreukelingen worden door de Zee verzwolgen of verder afgedreeven, uitgenomen eene jonge Vrootw, die op bet Eiland aandryft . Altamont verkreeg bier door eene geaellw met naame
1lmelia, waar mede by zig eerlang plegtig verbond ; dat, ten
einele eenige jaaren, zyn Huisgezin met drie Zoonen err twee Dogte-n vermeefderde. Omtrent twaalf jaaren laater ulPWp een
,u ai',,
on ;veer,-, (zynde hel'Ei#aud m&rmaals aan=zwaare on .
der, in deti ev ;a •) en Schip pp deeze kusr . Veelen hunner,
watt bet fp' ok af, eiorrden, en zig met de floepen landwaards
laatfle, net bet afleggen tvlc om ' .Pheven ; doch anderen, alter .
It fchaa to c~het vertrek .. 't iujogelyk ware, gered to worden,
to zien, WWord~ c;waar dat zy u+cgt±gelukkig voorval, verfchulJigd
en is doodl, •zorg~
t
van irltus t, die, op 't hooren van nood-an ards gel' was . Zyne beweezen hulp firekte
her Pur
s t sgezinnen, met zig voerende con
her ° ctnoeten val~drie
kiti~eren, van vier tot zestien jaaren ; waar by
tie tedere E t
twee dienstmeiden , con fcheepstimmerman en
gifugt de
Tiezellen ; zynde de con , gLlyk eerlang bleek, van zyn
rno a,
atubagt een Pv1etfe1aar,ge andcr een Smit, en de dente een Wa .
genmaaker. Het oogmerk, waar mede de Hoofdeu dier Huisgezinnen, benevens de voornaamften der gefneuvelde reisgeu-Joten ,
een Schip h%iden uiAgerust, en in Zee gefloken waren, was bet
aatr1eggen eener nieuwe` Voljcpiautinge . Ter volvoeringe bier van
was bet Schip belaaden met al den dear toe benoodigden voorraad ,
en alle de gefeNchappen, welken ter verzorginge van de eerfle
nooddrufc?gheden des leevens vereischt worden . Hot ongeval huts
in deezen oy,glikomen, de redlooslicid van It Schip, betbezwaartyke eener nieuu a onderneeminge, en de gunilige gefteltenis van 't
Eiland ;
op zy zig thans hevonden, deed hen wet dra befluiten, om zig„aldaar, in gemeenfchap vau'cHuisgezin van 'ditamont,
ter neder to zetten .
Daar uit onflonden voorts, na de eerst
noodige fchikk en, ernftige raadpleegingen , om der Volkplautinge
een gezetten vorw van burgerlyke 1Vlaatfchappy en Staatsinrigting to
g °even . Na berhaalde overleggtngen beraamde men eerlang ecne
Gemeenebestbefliering ; die eindeiyk met eenpaarig goedvinden, tau
a,gemeenen nutte, tot (land gebragt, en gevestigd word .
7odanig is bet beloop der bier voorgeitelde Gefchiedenisfe ;
wear in een verflag der vroegere 1otgetalien van Amelia,, mitsga •
dens van Belford, Rawlins en Beltimnre, of de drie Vaiers der
opremelde Huisgezinnen, ter b hoolelyke plaatfe ingevlogten is .
In dit verhaal, zeer wel aaneengefchakeld, en gefchikt om des
Leezers aandagt gaande to kouden , komt 4ttamorat dus in verfchil .
le_re~
T 4
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1ehdA toeflanden en betrekkingen voor . Hy is mismoedig over de
onregtvaardige behandeling betit agngedaan ; ichikt zig bezwaarlyk
tot eene eenzaame leevenswyze ; meet met moeite arbeiden om zig
voor het toekomende to bezorgen ; komt allengskens tot tiedaardheid ; geniet de vrugten van zyne aangewende poogingen ; getroost
zig met zyn lot, en wensc& onder 't gevoel van de aandoeningen
der natuure, flegts om eene vervulling van zyn gebrek aan cene
voldoenende gezelligheid . Dien wensch verkrygende, met de voor
hem gelukkige ontkoming van Amelia , bereikt by eerlang +een
itaat "OW vergenoegzaamheid ; in lien !last vertoon~t by zig als
een seder Egigenoot, oen liefder'lt Vadjr, *'en een cplettend Beflierder van zyn Huisgezin, zo,ten aanzi n van 't PJt slyke, als
ten opzichte van's Godsdier flige leeven. Inderd :henko=send versader, her
haal van Amelia's lotgevalle# fchetst ts,
character van een`eerlyken duch ongelukkigen
en m4{t
ons tevens 's Mans 16flyke bed? en in en na zy~,,, .ierftelling, in
verfcheiden opzichten, bovenal
Y4arekkin~ tLt zyne menscl ;lievende handelwyze jegens zyne
vetL op JO aica En een ander berigc, 'c welk Amelia geeft,
Vol n ecks de~xe
en de be •
vorderjtng van 't geluk eener
kplanttngt d .r .a'.' g
bta, ~a9 een
naastbeltaanden haares Vaders , brengt ons on .
a ne en
nige middelen natuurlyk gefchikt zyn, om deabe c
°g' van e
vin
Volk to b :vorderen, en deszelfs rvelweftan op'' goede~b. La .A .r
vestigen .
Beide deeze voorftellingen behaagden zlltamostt ; en de laatfte vie!
byzonder in zyne denkwyze ;daar by altoos Wer veel fmaaks had in
Wysgeerige Staatkundige overweeginFen, Waarmede by zig, zelfs
in zyn eenzaam leeven, als een voor hem vermaaklyk onderwerp ,
meermaats onledig had gehouden . En als zodanig ten Wysgeerige
Staatkundige, veetoont by zig ook in 't laatstgmelde gedtlelte zyner
Gefchiedenisfe, met de vastltelling der aangeduid,&ftiering zyner
Volkplanttnge ; waar in hem de bovengenoemde IRTOF rd by uitftek
behulpzaam was ; t meer daar deeze iukwam als ieman van ondervinding in dat Stuk.
Belford naamiyk had, $ ly'k een tusfchenverhaal ons berigt, de vooinaame hand gehad in de opregting
van een nieuw Gemeenebest, en de handhaaving van deszelfs vry .
heid , tegen die geenen die 't poogden to onderdrukken . In 't verhaaf hier van fchetst men ons eene geregelde Staatsinrigting, en her
haatlyke der Dwingelandye words 'er ten lovendigf're in afgemaald.
Met deezen Belford overlei Altaniont inzonderheid, hoedanig eene Staatsbefliering, ten beste deezer hunner Volkplantinge ,
fland behoorde to grypen , en wat men tot derzelver opregting en in
flandhouding had in agt to neemen . Herhaalde gefprekken raakende
dit onderwerp, met overweeging van verfcheiden byzonderhedea,
daar toe beirekkelyk,worden hier by deeze gelegenheid voorgedraa .
gen ; en eiudelyk volgt, na een algemeen overleg, met alier goed,
ken.
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Tucr,
kt'uring,devastftelling van 't overwoogen Staatsbelluur .
fchen beiden komt een berigt, nopen- de byzondere bekwaamheden
van Rawlei en Belaimere, die hen by uitttek nuttig maakten in de
opregting van dat Getneenebest ; want mede verknogr is een leeven .
dig verhaaf van de minnaryen van Beltinmre en Sophia, derzelver
huwelyk , en de gelegenheid by welkeV*zig met Belford en Rawlei vereenigd hadden, otn eene plaats to zoeken , ter opregringe eener
nieuwe Volkplantinge: In 't laatlte gedeeke meldt ons wyders
4ltgmont, zyn genoegen over den gelukkigen uitflag der aangewende poogingen , daar by de} Maatfchappygevestigd zag in een geluk.
kigen ftaat, cWeeen.betiendigenbioei beloolKp ; des by met vreugde
de vyftigf'tfverjaarin7z r#r •aankon*e op be ., Eiland mogte vieren .
.AVeenlyk#v s'er,~,ten bel~ite verhaelt, een Tongeling geweest, diems •
p~ t' 1 gevaar ° att had, door 't verfpreiden
wane,.n., `~ zuI s was n
tydig afgewend . Den weg
der Ottgo •
ipr toe ingeflaagen ; de redenvoering in die omftanV
---'*v
an
fiigheden uitge .,,.4ken, de^Altp 4nt hier mede, en berigt ons ten
laatfte, dat zy daet$loor bevrydgleeven van eene dwaalleer, welke
alleen genoeg gel 'A zou'zyn#om bet geluk dier kleine Maatfchappye, door derze r #olg*n, to verflooren .
Altainon4rraa- in dit alles bet charafter van iemand, die eene
deugdzaame i ediAg had genooten , en wren men redemaatige
grondbeginfelen vaw (sod, 4'enst bath ingeprent ; 't welk, fchoon by
in zyne jeugd onvoorzig~e ftappen gedaau mogte hebben, hoewel
by den invloed daar van miste met zyne aanvanglyke ballingfchap,
egter niet naliet vervo,Vens zyne kragt to oefenen . Ily was daar
benevens niet onervaarla in cue kennis der Naruure ; had de meeste
takken der Wysgeerte en frf iie Kunften beoefend , en bezat , als
reeds gemeld is,, eene byzondere neiging voor Wysgeerige Staatkundige oefeningen. Dit character, met die bekwaamheid en zugt ,
ftraalt alleszin,L&. bed door ; overeenkomftig daar mede is by werknzaamhcid, zo in den arbeid als in zyne befpiege .
zeam, in zyt
lingen, in zyn gedrag als Egtgenoot, in zyne onderwyzing en beftiering ass i, ader, mitsgaders in zyne overweegingen en werkzaambeden als Staatkundige . Het vooritellen van de denkwyzc
en 't gedrag van zulk een Man , in zo verfchillende omflandigheden,
gepaard met her ontvouwen van nevensgaande merkwaardige voorvallen, van verfcheiden perfoonen, en omtlandigheden van onderfcheiden foort, geeft natuurlyk aanleiding tot het ontvouwen van eeu aun"
tal van bedenkingen, die gefchikt zyn , ter overweegiugc van 't geed
de Godsdienst, de Huislyke Stand en de Burgerftaat van ieder vor .
deren. Alles levert ons welgegronde Lesfen van Zedekunde, die
gefchikt zyn , om by opmerkzaame Leezers iugang to vinden ; en
welktr opvolging, uit eigen aarc, zo ten algemeenen nurse, als tot
De befchreeven StaarsNeil van den betragter,moet dienen .
'tnrigringen, zo van Stanway als van Belford, en 'c Gemeenebest befber
door
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door fclford en Altamont in hunne nieuwe Volkplanting gevestigd,
zyn , 't is waar, Regeeringgvc.men van een Utopia, waar in men de
Alenfehen genoegzaam zo flelt als menze hebben wil ; en ingevolge
daar van ook,nnar welgevallen, min of meei doer beantwoorden aan
de vastgeflelde Wettcn . MP" kan zekerlyk niet verwagten, dat zodanige fchikkingen werkaMP, gemaakt,en veel minder op den dunr
ftendvastig gebou •i eu kunnen warden, in een Gemeenebest, daar
men de Menfc'ieu via_lt zo als ze zyn, en dezelven zo goed moge .
lyk, in hcpaaiue os ttandigheden, moet beilieren . De Staatkurwige
dltacnont ts'hicr van ao w&overcuigd als'iemand aqders, en by be.
grypt zeif L,er wet, dU zulk eene Staetsiuri¢t4ng,AA voimaakt ze
ook mogte zryn , i'i alle tegelPoordigt f~rtaaten onuitveerelyk zou
weezen . OA is iiet oogmerk# dit, Wel als 41 meer •* rtgelykec
Schrifen, tomzdantgy4sincevqV$~danesk
iettegenflaande hebbet% zodanige bedenki a haare nntti eid . Ze geeven -in-elf
leiding, om bepaalder ie denken op de tiefchaavi ;t 'If"
andere ituk, dat in de magc der •Q,yeriftd is ;
y omtren
ieder to doen opmerken van hoe i~ 1 aadlelan hede2e
tre
waa
aile Maacfchappyen, onder alle foor*n jIn If~r
,
agt to geeven op de opvoeding,d(A zec n,'~ yrm t rtaa elyks in
Hoe gelukkig
hartstogten des Volks .
" ken,
moge flaagen, in 't uitvinden van geCchikte migOe renende
tot zoo
een
zichce , en hoe meer de Onderdaanen a emmog me, *a . w. V . AL_
gen werkzaam zyn , des ce bet,r mag m lverwagen , day tt,, . k,~~
aneeneb?st 2al bloeien, onder eene anders welgeregelde Regeering,
geIciukt naar den toeftand der Nacie. En dy de volmaaktheid niec
to wabten is, komt hec'er maar op aan, t14t ieder in zynen daar,
of ten mince de braave Leden der Maacichappye, her hughe aan .
ivenden, om 211es wat mogelyk is in 't werk to itellen, ter bevorderinge van 't algemeene welweezen . Indien men zig met dit oogrvetk
verledigt,tot her opftellen en overtveegen vau'Wysz erige Scaatkun[i,maardaaddige bedenkingen, zal men niet flegts een Utopia lt
lyk medewerken, ten nutte tier Maatlchappye, met welke men zig,
ter bcvordetin-e van 't algemeene belang, vereenigd heefr . -.
Byaidien dtt Gelchrift, dnt her eangenaame en leerzaame vereenigr,
min of meer taar toe ftrekke, zal des Opflellers bedoelde, zo we
vertrouwen , groody ks beantwoord warden ; waar toe wy 't , na at
her gezeg •, e nopens deszelfs inhoud, onze Leezers aanpryzen .
Copy van de Com,nisfac, eitPeg ven by de Koninglyke Deenf be
Cai celia' y . I e .lrnft . by G . Leauien, In Folio io bladd .
de zaak der Planters en Inwoonders, op de Deenfche Amerikeanfche Eilauden , inet her Comptoir van Abrahain ter Borcb en
Zocoen, nopens de gedaane Negotiatie, in de laa :en 1768 en 1769 .
filet
N
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Het Regt 'Vfm Croot - Brittanien aangetoond. Uit het Enp;el'sch
ve,·t. In's Hnge, by P. Gosfe 177(). In groot oClavo 12t'i l!Iadz.
Bri~r'IJa" un Heer te L,nden (11m zyn Friend te Am/f. nopens dic
onderwerp. A/om te beko11ltm. In groot oCtnvo 45 bladz.
De gefehillen thr Engetjehen met b,.
J70lkplantingen in Am~rica, von tie Ur&e en andere zyde vOlfl€edragen. Te Leidffl, by
L. Hcrdillgb 1716. In groot oCtavo lOS bladz.
N deeze drie Stukjes word de zaak del' Amerikullen Wt verrehil..
I_de oo~punten beft'houwd, cn zy die lust hebben om na ce
gaan, wat 'er .teI1. hunnen voor en natleele te berde gebragc warde,
lunnen in dezefven t Fecht geraaker Het eerfte dient ter beam.
woordinge Ull de daar nevensgaa.de DecIaratie van 't generaale
Congres. Hat nweefe bedoelr \Vel inzonderheid den Hollan.
ders order't oog te brevgen, dat ze..~ algemeen te gunllig over
de _erikaaren denken. En't la&1:e be'fleIst'LWee Kedenvoeringen.
aanmoeWnge van de Amerikaanen. om bunne zaak te been' eelle 0Ul henlklVer .haalen tel erkemenisfe van 'c regt'
t om _
SI/klttipgen op te leggeD; waar nevens ge.
even. die Jfr~kken om de laarstgemeJde Reden'" en, ell de d'!nkbeeJden in de eerfte voorgefteld
clloon dergelyke Schriften niet vOldoende zyn,
e n~dige onderrigtingen te geeven, over een buierchll, daar . I e byzonderheden, welken niet ligt ce
ontwaden zyn, omtrent in a:mmerking kOlTlen; ze zyn egter van
dienst, om 'er uit t8 Jeeren ,hoe 'er aan de eene en andere zyde
over dit olJdenverp ge gt wode.

I
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Yeriicbl m jUichend NeJedand, ofYJZderlafJd[cbe Ci![chiedenis{en j
vAn bet Tyd/fip dat Z. D. H. den Heere Prin[e vall Ortmje en NfJs[au em: enz. Hoogstderzelver Digniteiten ell Clurges heeft am'Oaere! en ~ed. Eerfte Deel. Met froeie Printz'crbulrfil1gen.
Te LcydeffIIfTJ C. v. Hoogeveen Junior, li76. Bebalvm bet
PiHJrWffk 357 Madz. in gt. otta'V().
Eder!ands Vreugde, by de Staatlyke Huldiging van z. D. H. WIt·
LEM den V, met het voorgevallene by die gelegenheid, wordr ill
deeze bladeren breedvoerig omvouwd. Het Smk is tweeledig opge
field. De eerfl:e Afdeelln~ verleent een naauwkeurig berigt van de
Staats'Refolutien raakende's Prinren lnftallatie, en de daar toe gemaaT!l~
fchikkingen; verdeI' de Incroductie van Z. D. H. in den Hove van Hoi.
land, Zeeland en Vriesland; en voortshet geen ter gelegenheid der 1·,ihtllatie zelve. van den 7 tot den I!l Maart.I766, is voorgevallcn. Eu
in de tweede Afdeeling vindt men e~n onderrcheiden Verbaal van l'e
Vreugdebedryven, lIluminatien en Decoriuien, opd~n 8 Maartvandat
Jaar, tel' plegtiger vreugdevieringe gefchikt, zo in 's Gravenhage, nIs
In de Zuid- en Noordhollandfche Steden en Dorpen. De Befchryving
hier van gaat vergezeId van tWintig Printverbeeldingen, welken 0115
een.igen der VOI,>rllaamfte nIuminatien en DecoratieJll QllJer 'f DOg
brengcQ.
Do'
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Dertig Regtsgelecrde Vraab^'en, uit de Inleiding tot de Hollandfche Regtsgeleerdheid, van wylen Mr . HUGO de GROOT, aan bet
Publicq ter beantwoordsng voorgefleld , door een Genootfcbap
van Recbtsgeleerden . In 's Gravenbage, by J. Menfert, 1776 . In
greet oc?avo ig bladz .%
DE bier voorgeftelde Vraagen hebben ten onderwerpe eenige

duisterheden in 't opgenoemde Werk-van den vermaarden D!
heir zy met betrekiring tot eenige Stellingen zelven , otmet
opzigt tot de niet aangeweezen bewysgroni gtx 1a at op dtzelven,
fteunen . Men heeft goedgevd°3den di*' aag€n gemeen to maaken ,
met verzoek datdeskundi4en detelven of enl ~j{ , of b~,byz)ndee~
Misfiven, gelieven to beanuvo rden . I VraagTn zyn meercndeels
van die natuur, dat ze wel opmer ipswaardig zyn ; en zodani e een
onderzoek kan ongetwyfeld zyneTutt~teid heb
,Oinzondtfd
ter nadere ophelderinge onzer ottti&Ho adfche l~pten .
GROOT ;

Yudicieel Formulierboek van aller4andc Sclirift
de Praktyk gebruikelyk voor boogre en laage
van de Provincie van Holland als van Utrgrbt,,
fupplernent van de Papegaay of Forqaierboek van .
PHEN, Secretaris voor den Hove van Holland . Verza elt en
uitgegeven door Mr . w . HESSEN, Idvocaat. Te Utrecbt by R .
de Meyere 1776. In quarto .
udicieele
coneerneeregde de Zeezaaken en Avarysrt .
f Door Mr .Formulieren,
w . HESSEN Advocaat. In 's Gravenbage by Fl. Backhuyfen . 1776. Bebalven de Voorreden 121 bladz. in gr. othavo.

et hoofdoogmerk van den Beer en Mr. Hesfen, ~m,. e, t bet uirgeevenvan'teersrgenoemde ;~udicieelFormulier~!, mitsgaders
van de laatstgemelde judicieele Formulieren , is jongen Pra&izyns ten
dienfte to ftaan, op dat ze to beter gelegenheid mogen hebben, otn
zig bekwaam to maaken tot bet behoorelyk dresfeeren van Judicieele
Inf}rumenten . De cndervindirg leert maar al to dikwerf, hoe gebrek!yk zulks toegaa ; en hoe nadeeligen invloed dit op veele Procedures hebbe ; ter oorzaake cat onze jonge Lieden, zo al welonderJeid in de Theorie, geene genoegzaame kundigheid van de Practyk
bezitten . Zulks word door bet mededeelen deezer Formulieren eenigzins to gemoet gekomen ; en zy, die 'er met oplettendheid gebruik
van maaken, zulien reden vinden, om den Heeren Mr . Hesfen voor
zyne aangewende tnoeite dank to zeggen . Intusfchen ware 't, gelyk
zyn Ed . aanduid , to wenfchen, dat men 'top de Hooge Schoolen toe .
lei, om nier aileen de Theorie, maar ook de Pra&tyk zelve to inftruee.
ren en to behandelen , ten einde daar door des to bekwaamer voorwerpen in de oefeneude Regtsgeleerdheid aan to kweeken.
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D ,iyrle ;~rle Emmanuet, floor T . A . CRAMER, eerttds h'e,airr^a
lvd•e
. °Nrar den tweederr Druk .
L bet Ho*,~ * sch vertaaltJ . x . HER ING . h,erdd
Deel. Te Dordrecbt bb A . 1 jlusii. en Zoon I Z75- Iii great
Ioc3,'vo !4g hla0z.
T -ev(1lie van 't al .e,#varn 't voorgaende Deel, vangt
drdi-e, Q~, meat ene ernil+ge overweging van
-I+)o~prie4t'rtyl* Voorbiddung ; en dit leid den
dwr .ier 4rttachtire befchouwinge van 't lydett
Ver`osler, 4o in den Hof van Gethliman6,
de zale #an Cajauhas, tot op de verlochevw'aer merle dir DLcl brfluoten word . By
de ontvouwir,. .vats h~, er~;rgemr:ide hepaelr zich de Redenaer 4t .) ter heichouage van de voorbidding zelve, en 't
recht, 't well fetus heeft, om onze Voorfpraek to wezen :
verder -act by (2 .) pa , Me de onderwerpen , en writ de oorr4erken zyner voorbiddin&e zyn ; en bier op toont by (" .)
aen, vdelke heerlyke vertioostingen daer uit voortvloeien . 6 de volgende Leerredenen flelr by ons ten nadruklykf'e voor
oogen, hoe alle de omftandighedennfarrmeanloopen, ornonsten
levendigite doen bezeffen, hoe zwaer des Heillands lyden
geweest z net welk by, onder 't voordragen van veric!aeiden leerzame overdenkingen nopens dit onderwerp, gemoed
lyk ter betrachtinge aendringt. - Men overwege, tot eea
flael der bedoelde aenmerkingen, met den Hoogleeraereens,
welke moeite onze VerInsfer aenwendde, om het hart van den
boosaertigen Verrader Yudas, door de oprechtfte bewyzen
van vriendfchap, re wannen .
„ 1 ztjjs , dus luidt 's Mans tael , zegt de Schrift, wist i¢ ie
hem verraden zou ; Hy had hem derhalven zynen billvken toorn
lzunnen doen ondervinden ; Hy had hem vo<,or Tyne Medeapostelen openlyk kunnen befchamen ; Hy had de verborgen
boosheid van zyne ziel vuor aller oogen aan den dag kunnen
leggen, en met verachting nit zyn byzyn Ilooten, indien Hy
al van zyn wonderdoende rr,agt ' cc n gebi uik wilde maken .
Maar met welk geduit, met welke wegcvendheid en moedheid
V . DEEL . if . LEI T . 140- 7.
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droeg Hy hem, of het nog mogelyk ware, hem tot andere
gedachten to brengen, en van zyn fchandelyk voornemen tegen Hem to doen afzien ! Hoe mcenigmaal waarfchuwde Hy
Hem tegen zyn boos opzet, zonder hem to befchanten! HoeweI Hy dikwils to kenne gaf, dat dzn zyner Discipelen Hem
verraden zou, verzweeg~ Hy echter altoos zyn', naam , om
hem to bevryden voor den haat en of keen zyner medebroederen . Reed lang had onze Heilland zynen Discipelen te kennen gegeven, dat den ondw hen een IYuivel was . Dit deed
by, toen sIMON PINtrRVS, in den naam At Discipelet, de
gelool'sbelydenis afleide : Gylicbt dt'ttoor en des eeuwigen levens : en wy bebben gelooft en beken*dat C yt dwKrl jug,
de Zoon des levenden Gods . fezus trntwoordde baar : heb Ik
ntet u twaalve uitverkoren, etjen uit * is een duivel?
Met welke naauwkeurigheid 1417*a4 op 'dat&

hart moeten onderzoeken en btwroeven, hoe
zus gezind was ! Maar het fchynt$%et,> dot
wing van den Heilland denigen,indruk op h
be . Niettemin zoekt - Hy,_nog tort voor
7udas reeds bet booze voornemen gefmeed
verraden, zulks nader aan 't hart terenten, ?oen Hy zyne Discipelen, om hun een voorbeeil to geven van lieLde en
dienstvaardigheid , tegen hunne medemenfchen , de roeten
waschte, zeide Hy, ten einde zynen Verrader tot nadenken,
over de affchuwelykheid zyner boosheid, to brengen : Gyli den z~t rein, maar niet allen . (b)" Want by wist, vvegt
tie Euangelist by, wie Hem verraden zou, en daarom zegt
BY : gy zyt rein maar niet alien . Hy verklaart zig nader,
wanneer by de woorden van DAVID de zynen m~t : die myn
brood at, beeft de versfenen tegen My grootelyks
beven . En
evenwel ontwaakt het gemoed van zynen Verrader niet, of,
indien het al mogt ontwaakt zyn, zoo bleef Let bedwelmt,
tegen de waarfchuwende en befiraffende flemme des Heillands ;
hoewel onze Verlosfer, om hem tot verontwaardiging van de
grootheid van zyn verraad to brengen , 'er daarom byvoegt ;
Yoorwaar, voorwaar zeg Ik u, zoo Ik icmandzende, wie dies
ontvangt, die ontvangt My, en wie My ontvangt, die ontvangt Hem, die My gezonden beeft . (c) Wat was eigenaar-

tiger, dan dat de Verrader by deze woorden overwoog? wie
mynen Heer en Meester ontvangt ; wie aan Hem gelooft en
Hem lief heeft, zulk een fi:aat in de gemeenfchap met God ;
eat
(a) Joann . Vt. 68-70. (b) Joanun. XIIL 10 (C) Joann . X111. i8 en ao .
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en ftl 8eze zalig2 gemeenfchap zoek ik my, op eene onbe .

zonnen wyze, to bercloven ; Ik zoek Hem to verraden,, dien God
gezottden ljeeft . Tegen Men verhef ik my? Tegen wien neetn
ik myn verfoeilyk betluit? Welke hemelwraak zal my niet vervolgen j wamieer ik Hem verrade, dic .rik zelfs voor den Zoon
van, God erkent hebbe : ,? Maa5 neon ; ,7'udas was en bleefveralle*de tiefderyke waarfchuwingen vats zynen Verqokt,oeen
sfera Welk een lyden voor Hein! Hoe zeer baicommerde
Bent d gernoedelnrsheid van dezi elendeling! ?ezus, zegt
le Euigelist, deze dingetj gczegt bbebbe fde, werd ontroert
7n denLaeest s betuigde en zeide : voorwaaar, voorwaar A zeg
j ,$i Wen 'ban uli*den L1
z71 verraden (1). Nog by aanhou-

dendheid fpaart Hy zynen Verrader, nog verzwygt Hy den,
naamrdes hooscUitndt s ; .d_ociPde ernstpr, aandoening zyner
ryierteeringe ga, .duidel*k ii kewien, dat Hy wist, wie hem
verrgden zou . Alle zone Discipelen y uitgenomen 3udas s
waren 'cr do %r getroffn, to een zaz den ander met benaauwd ;.
heid aan ~ 4)nzeker wicn by bedoelde .. Maar zoo verhard was
dees boos't
c,Jit reds geworen, dat by geene de minfle ongerustheid dee
lyl&n . H er op maakte`Jtzu3 heimelyk door
een teeken a,) zy4ien Diwipel foaianes bekent, wien Hy bedoelde,f namelyk Hem, then fly de bete broods, na die in&
gedo, ppt to hebben, even zou . Hy gaf ze Judas, die niets
van dit heimelyke gelprek gehoord had, en ze derhalve als eenn
bly6 van vriendfchap had behooren aan to merken . Niets
maakte indruk op Hems zelfs niet de woorden : dat gy doet,
doet ikt baastelyk . (e) Uit deze woorden kon by duidelyk
opmaken , dat zyn Heer en Meester hem i in de uitvoering
van zyn vool men niet hinderlyk zyn zuu, maar tevens niet
onbewust was , hoe ver zyne boosheid gaan zou . Doch alles was vergeefsch aan eene ziel, die zich geheel aan de beerfchappy des Satans had overgegevena Want naauwlyks had
by de beete genomen, of de Satan voer in hem ; by vertrok,
om zich aan de vyanden van ji;zvs KRtsTUS, als zynen Verrader, aan to bieden . 0 ! tot welk een diep verval kan een
mensch kothen, wanneer by de ongeregelde driften des harteti
niet beflrydt, en de eerste lust tot zondigen niet poogt to wederflaan! Wie verbaastniet, op'tbefchouwen van zyne verregaande boosheid ! Thans had by zich aan den Joodfclien Raad
aangeboden, als Verrader van den besten en bemihnenswaardigflen der menfchen, zynen Weldoender en Vrierid, dei
grootflen Profeet en Wonderwerker ; thans had by bet ramps
(d) +i.

sa .

(e) V. 22-27,
V s
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zalig loon van dertig Zilverlingen, voor zyn vervloekt ver•
raad, aangenomen, en evenwel keert by wederom ftoutmoedig in 't gezelfehap van hIUSTUS en zyne Discipelen, als of
'er niets gebeurt ware . Hy plaatst zich= met bun aan tafel,
waarfchynlyk in die meening, dat de Heilland onbewust*as
van 't geene by gedaan hadde . Nog laat de Verlosfer niet
af, om, ware her mooglyk, dijrampzalige Slagtofferder?ielle to redden ; en daarom herhaalt p;zus, geduurende de maalk
tyd, zyn zeggen : Foorwaar, voorwaar Ik zegge u dat ee4
van ulieden My zal verraden . De Disctpelen, tei iiterte
beangftigt,-flaan de oogen op elkanderen, onzeker wren HI
meende : Zy zeer• bedroeft geworde*zynde,• begon'een*gAyk
tan bun tot Hem to zeggen ; Ben ik'tHeere? Maar nu, daar
,7udas met Hem in den Schottel tact, Wal ejr Beilland z4ynert
Verrader duidelyk aanroepen~ Di!di band . aet My in. dei
Schotel indoopt, die zal My verraden ; de Zoon des Menfcben
gnat wel henen, gelyk van Hem gkchreven is ; rar wee°die ;e
snenfc]e, door welken de Zoon des llenfcben verraden word ;
-eweest!
bet ware hen; goed, zo die menseb niet gebore, '•

(f)

Thans moest de Verrader, indien ni
lle gevoel van
deugd by hem verilikt was, over n affchtt e, k voornemen
gefiddert hebben ; de nabyheid valet onuitfpreekelyh groot
gevaar zyner ziele had hem tot overtuiging moeten brengen .
jEzus zelf, de teederfie en Iiefdragendite der menfchen, zyn
Wend , die hem zoo lang en met zoo veel zachtmoedigheid
gedragen en verfchoont had, fpreekt nu her wee over hem
nit! Hy wist, dewy] Hy belloten had, onze Veriosf4g op
Hem to nemen, dat Hy evenwel den flood ondergaan moest,
al ware Yudas getrouw gebleven ; fly toont dghalven geed
gevoel over zyn eigen ramp, maar over de ysfelyke elende,
waar in zich Cdn Zyner Discipelen f{orten zai . Met Teed en
droefheid gedenkt Fly aan des Verraders aanttaande lot ; en
dit ontdekt Hy hem, of 'er nog iets aan zyn verflokt harte
to doen mogte zyn, alvorens by zyn boos opzet ten einde
bragt, of by nog tot hikeer wilde komen en vergeving verzoeken : Wee dies menfcbe , door wwelken de Zoon des Menfcben
verraden word ; bet ware been goed, zoo die menseb niet ge .
hot-on hadde geweest . Wy zullen tegenwoordig niet onder-

zoeken , of deze woorden van den Heilland alles zeggen,
waar toe dezelven ons, in den i'erkften zin, aanleiding geven , om to denken . Dit is ten minile zeker, dat de Heilland bier van de grootite en fchrirkelykite elende fpreekt,
waar
(f) Matth . XXVI . 2r-24.
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waar mede de Goddelyke geregtigheid eenen Zondaar flraf'cn
Stan, zonder Zyne oneindige volmaaktheden en byzouderZyme k edheid te,beledigen. Tit flelt de Hcilland zynen ongetrpuWeti Discipel voor ; dit wit Hy, dat by tegen het •e lendig&loon zyner verradery vergelyken zal ; Hy wit, dat by de
dertig Zilve;lingen, die by ten prys van ?yu ontrouw reeds
wntvrpgen had, met het verbazend lot, dat hem to wachtcn
florid, met den jocgften trap van verdoemenisfe, die hem
in de eeuwighei ten decl zou va,len, tegen elkattder in de
fchaalr+al leggen , of by no,,,, door den, fchrik dcs Heeren
fnogt - bevaneen werden, en naar reds?ing uitzien . Alle midd1lepo zyn vergeefsch, ~y hem he,pcn bloften noch dreigin .
gen . Het is hem om 't even, of de ~-rootftc menfchen vricnd
vo(Wdyne voe4en gebogen legt, en die wascht, dan of de
hel met opge~erc e Karl teen hem aangloeit . Hy dnrft
kelfs den . Heilland vra fhn : ;'
bet ik bet ., Rabbi ? L n -gnat nogthMis onverfchillig in z~ misdaad voort, na dat hem JL zos
geantwoQrdbhad : gy bebt bet gezegt,. (g) Hy begeeft zich
aan het ltoofd van 's Heillands b1
rlcige vyauden ; hy,
Zyn Discipel Zyil Apostel, 7yn uitverkoren ' Vriend, om
Hem, den
aaktften der Menfchen, den groottlenGods .
gezant, HcAb, fen by •m eer dan eens voor den waren Aleshas Ment had, in de handen van hun over to leveren,
die Zyn verderf befloten hebben . Kunnen wy ons we1 ver .
wonderen, dat JEZUS KRISTUS, by het aanfchouwen van
d'ezen alles overklimmenden trap van boosheid, onbefchryflylt,~getrofhen wierd, en dat ook dit Hem een byzonder
groo~ lyden veroorzaakte? Geen wonder, van eenen Zyner
Discipelen verraden to worden, aan wien Hy zoo meuig .
werf bewyzen van zorgvuldigheid en teedre liefde gegeven
had ; then •Hy zoo aanhoudend gepoogd had uit het verderf
to rukken, en zyn verftokt hart to vermurwen, door de levendigfte voorftellingen van de ysfelykfte gevolgen, die z y.
n e handelwys to wachten had? -- Helaas! met welke
fcherpe doornen heeft de zonde onzen Heilland gewond ! "
(g) Matth. XXVI . a,.
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Ft. HACio-PHILUS

Vyftal van oordeelkundige Brieven, overt let'eeten van .Hloed
enz ook onder bet N. T. verbooden. Daor+l1:A MIU9 Q#c;io•
PHILUS, S . T. L . B . Te Leyden by •Tp; Koet 1776. ira
groot o4`tavo io8 bladz.

't

S overhekend, dat onze Godgeleelxle Uirlegaers zees
I verfc4iillende gedachten voeden, nopens de uttveftrektheid van 't Apostolhfche gebod, „•e vens .bet onthouden van
bet bloed en bet vefjjlikte, Hand, XV . 20. en 29 : wc'ik get
bod, iiaer jimmiger oordeel, alleeu becreklvk was tot ale
eerfte tvden, otm - dq Jooden to ghoer to komen ; t&wyl
anderen denken, dat bet flechts den Joodengenoot n der
poorte betrof ; waer tegen entget bew~+re,R~.,~ coat bet Mlle
Christenen, door alle'tyden des I`~eowen 1~sramentes, en
dus ookt ons nog tegenwoordig verbind . De Opifeller .dezer Brieven verklacrt ,zich voor 't Yaetfle gevoel4n ; beweert
deszelfs gegrondheid imde twee eerfle Brieven ; .verledigt
zich in de twee volgenlle ter wederlegginge dcr tegenwerfden,of laetpingen van de andere ,zyde ; en fchikt zyn
flen Brief ter beantwoordinge van twee yr ge* van zynen
Wend, aen welken deze Brieven ingericht zyn ; met be .
Trekking tot bet borgtochtlyke lyden van den Zaligmaker,
in de nuttigheid van dit gebod ter bevorderinge onzer Heir
ligmakiug, Zy, die over dit onderwerp nog wets opzetlyk
gelezen hebben, kunnen bier de voornaemfle reden voor
de ene en andere zyde vinden ; dan dezulken, die dit ttuk
meermaels ernflig overwogen hebben, zullen in deze Brie .
ven, ter begunfliginge van 't beweerde gevoelen, niets wezenlyks ontmoeten, dat hun niet alrede voorgekomen is,
--- Het byzonderfle, en dat, naer ons voorflaet, nieuw
is, is de vraeg van zyuen Wend nopens bet borgto .-tlyke
lyden en derzelver beantwoording .
De vraeg luid indezervoege. „ Indien bet overtreeden
van dit befluit der Apostelen zonde zy, zoo heeft Cbtistus
ook voor dezelve in plaats der uitverkoorenen moeten lydeu
en in welk gedeelte van 's Heilands fmerten moeten wy dan
cene borgtogtlyke voldoening voor deeze zonde vinden?--Onze Brieffchryver merkt met recht aen, hoe 't niet noodig zy, d,-,.t wy voor elke byzoudere zonde ene byzindere
llraf, onder de lydinaen des Zaligmakers, zien moeten ; dan
by meent dezelve hier echter, in dit opzicht, to vsien ,

» in
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,, in den angst-vpllen nacht, toen de last onzer zonden
en Us toorns cots hem in Gethfemane w.xarlyk bloed heeft
does zweeten~ Lut . 22 : 43 ;" welk gevoelen van waarlyk
o 'rweeteu _by"'vtrder breeder aendringt . - Mogelyk
is, zutk een antwo lord 9boldgende voor dezeu vragenden Vriend ;
maer zy, 4ie< Peemiki4n zyn in de fpitsvindige Godgeleerdheid, zullen YzilW, orft .vyfeld zo wel over de vraeg
als over het antwoord ;vetwonderen, en wel eens vreezen,
dat men dus doende eer ftof van fpotterny, dan van flichtiug •r leent. Hoe 't zy, men zal althai met meer flichjtig lezen, twee gemoedlyke Dichtftukjes aen 't elude van
dit Gefchrift ; behelzepde des Schryvers befchouwing van
dennHeilland, als ene eveiliging in Driek, en behoedmid-

b

•v

dftt gen de Freeze.
I oeve eener uitvoerige en volledrge Kerkelyke Gefc9edenis des
N. T,, )oor J . FR . COTTA . S . S. Th. Dr. enz . enz . Uit
bet Hoogduitsch vertaald. Tz6et '_:Deel. Te Utreeht' by
G. T. erf A . v.'Paddenburg : I77S. - Behalves bet Voorwerk
567 dladz groot oEtavo .

Aest J. CIIRISTUS, als Stichter en eerflen Leeraer der
Christen-Kerke, k.wamen, in 't voorige Deel in aenmerking, des Heillands Apostelen, deszelfs zeventig Leerlingen, met de overige Apostoliiche Leeraren, die den naem
van Evangelisten dragen ; en verder de andere Leeraers, bekend onder den naem van Apostoliiche Vaders . De 1-loog.
leeraer Cotta, een oordeelkundig verflag gegeven hebbende,
van 't geen men, uit de berichten nopens alle dezen, kau
opmaken, gaet nu in dit tweede Deel over, tot ene foortgelyke ontvouwing van 't geen de oude Christen-Leeraers, die
men gewoon is Kerkvaders of Kerklyke Schryvers tenoemen,
betreft. Met dit tweede Deel voltooit des de Hoogleeraer
zyne nafpooring wegens her merkwaerdige, aengaende die
Mannen, welken de Christen-Kerk in de drie eerite Eeuwen
gevestigd en verder op ebouwd hebben . --- Hy meld ons
beknoptlyk derzelver levensloop, en geeft ons een naeuwkeurig bericht van den inhoud hunner Schriften, met nevens .
gaende leerzame aenmerkingen over derzelver charaEter, bedryven, gevoelens, leerwyze, fchryftrant enz. --- In 't
nagaen van de Schriften dier vroege Leeraren, heeft de Hoot,
leeraer zich, in de eertte voorftelling, genoegzaem alleen be .
paeld, tot de echte Schriften, en flechts ~iu en dan terloops
ge.
V 4
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gewag gemaekt van zoclanige Boeken, die wat vroeger of la,'j
ter vurdicht, en onder den eerwaerdigen naem der Oudheid
aengeprezen zyn ; ftellende ene vezetter overweging bier-van
uit tot bet Slot van dit tweede Deel . ---= En bier toe verlediPt by zich no, Met bet afluopen vatdit-Deel, na't verhande-en der echte Schriften ; by welke gefegen} eid by de
voornaemfte onechte Schnfren der Christelyke Oudheid, die
overweging verdienen , oiidcrfcheideniyk voordraegt. Ter
geregeider ontvouwinge hici van maekt onze Gcfchied . en
Schrifrk'andige eerst gew-g van zodanige Schriften . qye aem
J . Christus, den eerlten Chiistenen enz . women toegclchrtJ
ven ; en vervolgens handrlt by van zulke Schriften , die U op
den naem van vroegere Jooden of Ilei-lenen, verlpreid zyn
geworden . Van alle dozen geeft de flouglecraer eneoo>
kundige befcbryving, welke ons derzelvertn^d, .bedo
en minder of meerder gewigt, grondig wourftelt ; waerby nog
komt ene'nafpooring van de Schry .crs door wie, eir`den tV4
in welken, zy opgelteld zyn ; met *n .vyzing vai*t ebruik,
dat men van dezelven heeft to mal,en : - Uit d bericht
van 't heloop dozes WVerl :s kan mmn enlgewnateafleiden, dat
deze Proeve van den Huogieeracr C, tta, gelyl- wve vagrheen
reetis aen ;;e(luicl heb")en , van ene wtenlykc* n Atigheid is,
in 't beo€tenen der Keiklyke Historie ; en zy, die zich op
deze Studio tocleggen, ualen, in 't doorbladeren van dit
twcede Deel, meermaels gelegenheid vinden, om hunne kundigheden op to helderen, to betchaven en verder uit to breiden . -- Tut ene byzorderheid Uit bet zelve, diene bet
hoofdzaeklyke van des Huugleeraers gedachten, wegens"de
oorzaken van bet opftellen veler uier onechte Schriften , mitsgaders bet voornaemfte zyner verdere algenicene aenmerkiiigen over dezeiven .
Nopens bet eerfte is by van oordeel, dat men de hoofdoorzaek van't verdichten dier Schilften, naestdenkelyk, heeft
to zoeken, in de oude ketteryen, uir de Oosterfche Philofophie ontftaen ; en dat man zul ks grootlyks heeft toe to fchryven aen de zogenaemde Gnostiken, die deze : Philofophie met
den Christelyken Godsdienst vernlengden . De zulken hebben verfcheiden Schriften . door hen gefineed, op den naem
'van aenzieniyke Mannen uitge-even . Eenigen derzelven fteitien ze op den naem drr oude %Vysgeren, om hunnen philotophifchen leertngen des to grooter aenzien by to zetten . Anderen deeden ze to voor1chyn komen, op den naeni van Christus, of then zyner Apostelen, en der oudeKerkleeraren, orn
de menichen to vverreden, dat ze niets anders voordroegen1
dan
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dan 't geen de Verlosf r des menschdoms, en ie eerfte Leeraers der Kerke geleerd hadden . Zointyds fclireven zy de
ontdekking der daer in vervatte Leerfteilingen toe aen de door .
dringendheid van bun verftand ; meermaeis fpraken zy ran
bezichten en openbaiiingen ; ja hunne dwaesh ;',+
7PlrS
zo veire, 4at'zy zich beroetriden Schriftdn van A',' •;, , Fury
Dan bier echter reef in :a re cin ,,c
e nz . t o beziiten.
ootzaek niet to zoekert ; de rechtzinn , ;;e C :iristenea
zich wede laren vtrieiden , tot het fchrvven veler ve , dL• ; ) .e
Sahri*n . Uit hooaac-iting v+r_ir de A-ostelen lteHe'i zy
s&ige Schriften np dereelver naem . Door dwec-pery vervoeYd maekten anderell zich diet,, Godly ,,e Op ; nbarin~en ie
erlangen,, en zy hadden de ftoutheid van die gvmeen to maA .It Hier b kwam, in de vierde Eeuw en wat later, hit
oi4ebegron'tdeilVeeld veler Christeneu, dat bykans geen lbort
van bedkog, iii 't twi~tredenen met de vvauden der waei ihcid ,
o?tgeoor ootd was . en da* then de listen dcr zogenattn_ie K tteren m,x regenlisten moft keeren,
„ Gremerkt nu de crude letters , zegt de Hoogleetaer,
inzonderhei 1 de Movengemelde Gnostiken, die hunne d,vaalingenuuit deioen gebruiklyke 0 ~,nteriche Phil of rphie o ;tleenden , op fen naam van ZOROASTER, en andere b'roemde
Heidenfche Wysgeeren , verfeheide boeken 1a,nenfl .insten,
ten einde zy hunne ongegronde leerf*.ellingen des te beterverdedigen , en ze in een des to grooter aanzien mogten brengen ; zo hielden zig de Christenen geregtigd, in de verdediging der goede zaak des Christendoms het zelfde to doers .
Hierom fttlden zy verfcheiden Schriften op, waar voir zcde
naamen der beroemdfte Wys ;eeren der Heidenfche Oudheid
ftelden . Ht oogmerk, dat ze hier by bedoelden, was geen
ander, dan dit, om de Ketters, by wien deze oude P iilofophenn in een zeer groot aanzien waren, bier d •ror to overtuigen ; dat de leerftellingen van den Chris'clykenGudsdienst,
die zy in twyfel trokken, door de goedkcu~iri der grn~rtlre
mannen, die 't Heidendom uitlevereu kon , o*iderfietwd wierden . Dcrgelyke listige kunmt ;reepen, die met de daad ecne
foort van bedriegery zyn, plagt men, hoe vel op e- n zeer
ongefchikre wyze, ,trig fraus, dal is, een vroom a ; ; o+afcbuddig bedrog to noemen. Doch dergelyke f6orten van bedrog
itryden opcnlyk met de plig , en der godzaligheht, cn verdienen onder de fouten der 6 udC Christenen to wordcn gerekend,
die naauwlyks ontichuldigd, ikzyvygdan, goedgekeurdkunnen worden ."
Op deze ontvouwing der oorzaken , Ken welken men bet
V 5
ver-
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verdichten dier onechte Schriften heeft toe tefchryven, volgt
wyders in dit Werk een bericht van de voornaemften diet
Schriften ; en daer op deelt de Hoogleerdei*vertler nog enige
algemene aenmerkingen over dezelven mede, die grootlyks
firekken ter wederlegginge van 't misbr&k, dat het Ongcloof
hier van maekt, en inzonderheid op let .volkendt uitkomen .
i . Het getal dezer Schriften is indetdaed zo groot niet, als bet
gemeenlyk op ;egeven word ; velen da e1ven komen onder meet
dan enerlei opfchrift voor, en verfchetien van die Schriffi z
in later tyd opgefteld, dan bier eigenlyk in overweging0ko
2 . Die Apocryphe Schriften verfchillen onderling zee*e
ten opzichte van derzelver getteldheid,, Zommigen zyn baerblyklyk loogenachtig en valsch ;, dock anderen behe4en,-niets
dat fabelachtig en aenitootlyk genoemd kan +ln orden ;
men kan derzelver echtheid, door geen vokl~oen4 getui benisfen der Christelyke Oudheid, bewy2en .
. 't Is Zeker, dat de oude Kerkt' ders velen dier pg Aocryphe
Boeken , welken in hunne tyden voorhanden waretf, ,gel 1ezen,
'er zich in hunne Schriften op beroepA, ja ze zelfs wel eens
aengeprezen hebben ; maer-'t is tevens nietlninderzeker t dat
dezelven echrer nimmer ko hoog'door" hen geflhat zyn, dat
zy'ze in de clasfe der Heili Boeken,n waer nit dICanon der
Schriften des N . T. btftaet ;&efteld hebben . Men vind deze
Schriften by hen gebruikt en aengeprezen als Menschlyke,
maer niet als Godlyke Schriften ; en fchoon ze wel eens to
groote hoogachting voor het een of 't ander dier Schriften betoonden, zyn ze evenwel ten uiterlte zorgvuldig geweest,
om ze niet to vermengen, met die Schriften , welken, volgens
bet eenparig getuigenis der Christen-Kerke, voor waerlyk
Apostolifche Schriften gehouden mogten worden .
4. Wy voegen, zegt de Hoogleeraer, 'er eindelyk nog by
de volgende vierde en laetite aenmerking . „ De in de oudfte
tyden, in een grout aantal, to voorfchyn gekom , en ten
deele nog voor handen zynde apocryphe Evangelieftrandere
Schriften, zyn noch teg n bet Godlyk gezag van onzcn pryswaardigften Verlosler, nuch tegen den van Heal gtopenbaarden Godsdienst, maar veeleer zodanig, datze, to gelyk met
de echte ftukken der Christelyke oudheid, tqt ftaavinge van
deze twee ftukken, veel toebrengen ." Niemand zal dit in
twyfel kunnen trekken, die deze onechte Schriften, zo veele
als 'er van dezelve tot onze tyden gekomen zyn, met eenige
aandagt wil doorlcezen . Want in dezelve zgl by klaare en
duidelyke getuigenisfen vinden van twee Godsdienst Waarheden, die zeker van bet grootst gewigt zyn . Dc een, : waarhci;d
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held is doze s • Yews, otsze gezegende ZaPgmaaker, is de xvacre Zoon van God ; en de ajidere ziet opdeszelfsGidllykkezenp
ding, die Ely, wet veeleenheerlykewonderwerken, in zyne
omwandeling op aarde, heeft bekragtigd . Maar zyn di mer
d e , rondwaarheden ; waarop bet gantfche gehouw van den
Cnrtstelyh tt Godsdienst rust? Zyn hot niet de H ~ofdftukken,
die van de vyandeti des Christeu'h"ms ontkend, ja ltevigst
worden betheeden? u1Sc e Ongelooyigen ontkennen niet, d,t
fches, den
Z~denleer, die Jeftts, in de dagen zyns
en f en ingeboezemd, en,vervulgens door de heilige histozeer uitmuutend
f4 t~vers fchriftlyk heeft laaten opitellell, vice
zy, en ten deele in de fchriften der beroemdtte Heidenfche
Wysgeeren mode gevonden cverde . Ook ftaan ze voor hot
lWotst gede*e toe, dat die Yefus, welken de Christenen
Men en-aanbioden, een verheven gemoedscharafter gehzd,
eq zig ads eert regt worbeeld van deugd, in zynen gaofcuen
omwar el op aarde, ni :- de daad beweezen hebbe . Niets
blyft,'e ; overig, waar ooer nog eenige zwaarigheid pleegt varwekt je worden, danthet doen van zyne uitfteekende woiideren , ,en inzonderheid zyne opftanding van de doodeu en laisterryke H ..meiz,aat . . Doze gewigtige en heel buitengemeene ,
inaar nogt%tns door de, geloofwaardigfte gerurgenisfen bevesttgde gebeurdtenisfen ontkennen .d e Ongeloovigen, en, om de
waarheid der Euangel ;e-gelchiedenisfe des to beter to kunnen
beftryden, zo beroepen zy zig op de in een groot aantal voor .
handenrzynde verdigte Euangelien . en andere onechte fchriften , die in de eerie tyden van het Christendom gefineed wier.
den . --- Wy moeten oprecht belyden ,datzeT-gnwr
ping eenige kragt zou hebben, in,lieu 'er tusfclien de vour.
handen zynde echte en onechte fchrifLen, in de hovfdpunten,
waarover wordt geftreeden, eene openbaarc itrydigheid ware .
Maar hier vindt men refit hL .t tegendeel . Want vei geiykt men
deze •fehrften onderling naauwkeurig ; clan raakt net under .
fcheid, i t tusfehen hen gevon,len wordt, fiegts zekere zTadomftandigheden . Maar in de houfd .aak zeive is eeu vohtomen overeenftemming, Zells die S ,.:hryvers, welke ons dour
onechte fchriften hetbben willen misleiden, bevestigen, door
bun eenpaarig getuigenis, dat hot geen in de echte fchriften
des Christendows van 3'efus, den Zoon van God, van zy .
n e heerlyke wonderwerken, en inzonderheid van zyne zegevierende Opftanding en H :.melvaart gemeld words, met de
historifche waarheid volmaakt overeenkome ."
Hy die begeerig is, dit onderwerp u :tvoeriger behandeld
to zien , die leze , volgens des Hoobieeraers aenwyzing,
Mos-
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mosuEnl. Disfrt. de eattfrs firbpofitorvrn librorum inter Chris .
tianos fec . I ei II. uitgekomen to Helr/lad, in 't jaar 1725,
en naderhand gevoegd by bet Polurnert disfertationum ad
Hist . Ecel. fpe&'au,titem, pag. 222 feq . Mitsgaders BEAUsoaRE, Histoire critique des dogmes
I Thnicbde, Tow. I.
Pag. 438 f qq.
Kort Berigt van 't voorgevallene over' de Geloofsleer der ware
111ennoniten, door CORNELIS RIS, Leeraar der Ih'ei nit~t
to I:oorn . Te Hoorn by T . Tjallingius 1776 .
/W1%
bet Voorwerk 1 Io blade. in quarto.
V An bet bier bedoelde Gefchrift, getyteldv de Geloof.~ko
der waare Mennoneten, hebben wy, met degzelf_ -s
gave, in 't jaar 1766, reeds gewag getnaekt ; en by die gejegenheid gemeld, hoe de Eerwaerde Pis, ene meerdfilgemene vereniging van de Gemeentens dier Geztndheid beoogende, ]let 'er niet zo zeer op toegeccid hee't, om de Leer%ilt ken
ten naeuwkeurigtie to bepalen, als wel o m .d e zaken op zulk
ene wyae voor to dragen, dat men, zylwes ot3rdeels, char in
konde overeenflemmen (*).- bat bet veel mocite is heeft een
foortgelyk gefebrift enigzins'f~taeklyk to maken, onder menfchen die min of meer verfchillend denken, is ligtlyk te begrypen ; de een oordeelt, dat men zilch to fterk, de anderdatmen
zich to flaeuw uitdrukt, en als men, om een ieder'Ware 't
mogelyk to behagen, een middelwea inflaet, loopt men gevaer van zich zo al emeen nit to drukken, dat men niet bepaeldlyk kunne zeggen, wat 'er eigenlyk van de zack zy ;
men zou dan eindelyk kunnen overeeukomen in klanken en
fpreekwyzen, terwyl men in de zaken zelven hemelsbreedte bleef verichillen . Zuike en foortgelyke tpoeilykheden, als
hier aen vast zyn, hecft de Eerwcerde Ris min of meer
ondervonde , te wy l b a l e p o g i n e a n w e d , o m e n i
gen zyner Gelootsgenooten tot zyn denkbeeld over to halen, om op zuik ena verklaiing der Geloofsleere ene nau .
wer vereniging to bevorderen, Van Let voorgevallene daer
omtrent, wel byzonder op herhaelde Societeits Vergaderingen van enige Gemecntens dier Gezindheid, geeft zyn Eerwaerde in dit Berigt verllag ; waer uit men kan afnemen,
in hoe verre zyn Eerwaerde zyn ooamerk al of niet bereit:t
hebbe . Het is hem naemlyk gelukt ene Societeits-A .pprobatie
(*) Zie Vrderl. Letter.Oefen. VI D. bl . 486.
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tie to verkrygen, by .welk-e enige 6ctneentens verklamn,
dat zy, „ den i'1ioud van zyne Geloofsia--er, over 't geheel
genomen, en zo, veel de hoofdzaak betrcft, niet de aloude
Geloofsleer der Mennuniten of Doopsgezinden, zo als die
in- fle Belydenisfen'4an den Grondftecn gehegt is uitflaan .
de, overegnk'otntig, en derzelver voornaame inhoud daarin
vervat, en met genoepame naauwkeurigheid en oprechtheid
faamengetrokken, bevoqden hebben ." Dan war voorts bet eft . om, op die "verklaring der Geloofsleere, ene algemer vereniging der Gemeentens dier Gezindheid to bevorden* daer omtrent fchynt zyn Eerwaerde tot no,, vrugtloos
earbeid to hebben . -- In 't verhael van dit voorgevallen maekt zyn Eerwtaerde gewag van een Ontwerp, door
ingelevgtrd, oin eenig voorgeflagen verbeteringen in de
eloofslger in 't nette to brengen, dat diestyds van geen
v4rder gevolg geweest is, zynde de bovengemelde Approbatie, zonder die verbs' eringen , verleend . Dit . geeft hem
aenleiding, om verder aen zyn verhael nog to hechten, ene
opgR* van de ,toenmaels en in later tyd voorgeflagen verbeteringen, met nevensgaende aenmerkingenoverdezelven ; om
to fotlnen in hcfe ver* zy van minder of meerder gewigt zyn,
en hoe men elkander daeromtr9nt zou kunnen verftaen .
Her Gefchiedkundige van d4, Gefchrift is inzonderheid van
belang voor de Mennonites,, in zo verre het een verfiag der
Kerklyke handelingen dier Societeits-Vergaderinge, nopens
dit St*k, betreft, waer omtrent zy in dezen alles by een verzameld vinden ; ook raekt het overige gedeelte wet voornaemlyk hen, die 'er voor zyn, om deze Geloofsleer nog meer to
belchaven, en to zien hoe ver zy, in 't gebruiken vanfpreekwyzen, kunnen overrenkomen . Wat voor 't overige de Lezers'van andere Gezindheden betreft, zy kunnen, buiten de
voldoening hunner nieuwsgierigheid, omtrentzodanigeKerklyke handelingen ; als ze daer door gedreeven worden, flier
veel nuts nit deze Papieren trekken ; nadien alles, war de
Geloofsleer betreft, meer gefchikt is, om to toonen, hoe
men elkander zou kunnen verftaen , dan om de Leer ten
nauwkeurigile to bepalen . Men zou het dus enigermate ceu
Godgeleerd Verdrag Inogen noemen ; en alles toont, dat de
Eerwaerde Ris niet onbekwaem is, en het vereischte geduld
heeft, om zodanig ene foort van Verdrag op to ftellen, en
alles aen to wenden, om het ingang to doen vinden .
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,EerJIe Beginfelen van de Histo : ie der Wysbegeerte, Uit:egee.
yen door den Heer JACOB BRUCKEP , zyntle een kort begrip
van yn groot Werk. In bet Nedert¢ tsc1}yvertaelt, en rje
4ennnerkingett vermeerdert , door .,vylen den Eerw. Heer
A . DE STOPPELAAR, in zyn Wg~ .Eerzv. teven waerdir
L9+ tangeliedienaer in den Ouden-Bosch . Eerf1e en Tweel
S.uk. Te Utrecht by G . en A . v Paddenburg 1775 . In
groot octavo boo

bladz-

Pmerkzaam na to fpooren hoe ver de Wysgeeren +hetl
door alle tyden heen, gebragt hgbbett, in 't ontdekkeri
der dingeny die tot verkryging, bewaartng en vermeerder) a
van de waare gelukzaligheid tioodig en nuttig3kyn, + Wor
veel die kennis, (welke men, ter onderfcheidinge van de geopenbaarde Godgeleerdheid , Filofofie of Wysbegeerte tVoem ,)
uir de grondllellingen der Rede gehaald kan worden, is ongetwyfeld eene aangenaame en leerryke oe1 ning. Don d,Ie1ve is Van zulk eene wyde ukgeftrektheid, dat Ifet- de ,zaalt
vau weinig menfchen zy,- Zig op eene oorfp nglyke navorfc hing da.r van toe to leggen : zelfs kotht he veelen, die 'er
egter gaarne regeimaatige kundigheden van zouderl vormen 0
niet gelegen, om uitgebreide .tWerken over dit onderwerp,
met de vereischte naauwkeurigbeio to doorbladeren . Uit lien
hoofde hebben verfcheiden deskundigen , om denzulkeu to gemoet to komen, zig bevlytigd tot het opitellen Ivan If&teBegrippen of Beknopte Zamentrekfels van =t voornaamfte, dat
daaromtrent in aanmerking komt ; en and r anderen de Heer
Brueker, in 't vervaardigen van de Iii
enoemde £erfte
Beginfelen . In dezelven is bet hoofdz
van zyn oat
Werk over dit onderwerp vervat ; en d
ragt die . Bee
ginfelen is by uitIlek gefehikt, om den hieria oefengraaget#4
gene geregelde handleiding to verleenen .
Hy vangt aan met een Voorberigt, dienende ter ontvottwinge van 't geen men, omtrent de Historic derFdofofie, er*
derzelver verdeeling, heeft gade to flaan . Volgens zyne gedagten verdeelt men de Historic der Filofcfie, of het verhaal
van alle die grond- en leerftelungen, in welken, van het be -,
gin der Waereld of tot op onzen tyd, de Filofufie is voorgedragen, duidelykst en vatbaarst in drie groote ydperken,
,, Het eerfte, zegt by, vangt aan van het begin der Waereld, en loopt tot bet begin van de Roomfche Monarchic ; in
weik Tydperk de Filofofie geboren, opgewasfen en tot haare
jeugd en maimeryke jadren gekomen is . Het tweede brengt
de
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t'e gefehiedenis der Filofofie, aan het Witi der Roomfche
Monarchie, tot aan de veertiertx_ eeuw na Christus geboorte ;
in dit Tydperk heeft de 1ilofofie meenigerlei onaangenaame en
fchadelyke veranderingen in haaren ouderdom gcleeden . Bet
der0e,verhaalt, hoe heot zig, van then tyd of aan tot op onze
tyden toe, net haar toegedraagen heeft ; in welk tydperk fy
bykans wed rom jotig ge*o'iden, dat is, in eene nieuwe ge .
daante en verbetering ge ,
is." --- De twee eerfle Tydin de twee Stukken, welken tot
perken worden afgehand
no!j
taale bet licht zien, en eerlang door de ontvouvig Iran bet derde Tydperk flaan gevolgd to worden .
n 't eerfte Stuk karat Sons, naar des Autheurs onderdeeling,
Ivoor,
(i .) De Filofof1 der zogenoemde Barbaaren, dat is
d*r Volken, w$jken geen Grieken geweest zyn ; en dan (2 .)
die'rder Grieken . Daarop leidt by ons tot bet tweede Tydp
ell doet pns, ter duidelyker befchouwinge, bet oog
vestigen ; (t .) op de Filofofie der Heidenen, (2 .) die der
Jood4g, (3 .) die der Saraceenen, en eindelyk (i.) die der
CF istejaeri, ivelke laatfle by onderfcheidt, in de Filofofie der
bude C.hristenen en die des middeleeuwen .
Ontler ieder deezer Tydperken, en derzelver nadere Wee .
~ngen, geep de ° Heer Brucker een beknopt verflag van den
toefland der Filofofie, de on erfcheiden Se6ten , derzelver
merkwaardige Man4en , en
ne verfchillende gevoelens .
Alles wordta in kortbondige,
fle ing m t o rde l ik
g
delyk vdorgedraaben ;,
ons een doorloopend berigt
van 't Been hierbmtrent boven 1 in aanmerking genomen moet
worden . Daar beneven§, heeft de Eerwaerde Stoppelaar, die
't geheele Werk of e Ad heefr, begonnen bet zelve met
Aar1tq
ngen to
n, en eerie andere niet min kundige
hand eft 's
id, na deszelfs dood, in dit opzigt
agterv d . I Aantekeningen komen ons alomme opfielder
n vd
die by uitilek nuttig zyn, voor hun, welken dit ogderw rp beginnen to beoefenen, en geen uitgebreide kundigheden of ruimen Boekenfchat bezitten ; en buiterl
dit algemeene ontmoet men 'er nog v rfcheiden opmerkingen
in , uit welken ook verder gevorderden nuttigheid kunnen
trekken ; zo ten aanzien van 't Gefchiedkundige, als van bet
beoordeelen der Leerflellingen . Ter deezeg oorzaake mag dit
Gefchrift met bet hoogfle regt aangemerkt worden, als zeer
dienflig voor eenen ieder, die begeerig is, om dit onderwerp
to beoefenen , zyne kundigheden deswegens to regelen of
verder to befchaaven . Zelfs is 't indiervoege opg ..fleld, dat
bet gevallig zy voor alle dezulken, die, zonder juist opzetlyk
werk
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%verk to maaken van deeze ~idie, by voorkomende gelepenz
heden, ecn oordeelkundig b ri~t van dee'`e of geene Filoi'ofi .
fche See of Leprftelling wenlchen to e.iangen ; die daarom .
trent in deezen gereedlyk to regt kunnen geraalcen ; terwyl ze
tevens cene aanwyzing van de beste Autheuren vinden, uit
welken zy verder, des verlangende, eene breedvoeriger on .
derrigting kunnen verkrygen . ---= In :4meenzAtre gefprek.
ken • by voorbeeld, en in veele Scchrifteh, komen de Scholastyken meermaa's rp het tapyt ten noort nu en dan gewag maaken van Scbolastyke Godgeleerden , Scbolastyke fpre cwyzeli, en wat van die natuur sneer zy ; veelen verflaau tit
wel was daar mede inzonderheid beddeld wordt, en ze zoun den desaangaande eene duidelyke enbvelgegrondeonderrigtin
ontvangen, indien ze dit Gekhrift raadpleegoett . . Last
ons, op dit voorbeeld gevailen zynde, het hoofdzaaklykevart
't geen ons de Auth_ur, wegens den toefland der Filofofie
on-ler dt Sc'-olastyken meldt, kortlyk nagaati
In 't aigemeen flaat hierowtfent aan to merken, dat die Fi1ofc fie der Scbolastyken, en de daar uit ontflaase ;cltoTaseyke
Godgeleerdhe'd byzonder ontflaaflais, en vervolgens gebloeid
heeft, in de Middeleeuwen ; dat is, van het begin der pvende
Eeuwe, toen de woestheid der VolkeniCle lkoefmitjg van b :
katts alle Weetenfchappen tied ophouden, tot flan de veer
tiende, Eeuw, toen men zig tegn bet verval in de Weetenfchap begon to verzetten . Alt ede Idat de 4rgllotelifcbe of
Peripatetifcbe Filbfufie in die dagen j*erhaod kreeg, en
wel dra overgebragt werd tot de ,( d erdheid ; die wel
byzonder in dat Filofoofisch kleed gettokeq'wc rd , door roannes Damascenus, welke, in 't midden der achtflele a lee=
vende, onder de Voorvaderen der ScbWaayke God eerden
geteld wordt . De Heer Brucker, van de Filofofie de htistenen in deeze Middeleeuwen gewaagende , geeft eet9t ;'
onderfcheiden berigt van de Filof. fic der Christenen 'W&
Grieken, tot op de verovering van Konttantinopole ; vervolgens van de lotgevallen der Filofofie in de Westerfchc Landen, federt de zevende tot in de twaaifde Eeuw ; en komt
dus eindelyk tot het tydflip toen de Filofiifia der Scholastyken
haare kragr verkreegen had ; het welk hem derzelver toettand
bepaaldlyk doet &ntvouwen, zo als 't 'er mede gelchapea
flond van de twaMfde tot op de vyftiende Eeuw .
De Dialektika, of zogenaamde Redeneerkunde, die in de
laattte heeft der clfde Eeuwe zeer vlytig bcoetend werd, was
wel dra het eenige overblyffel van de geheele Filofofie deer dagen ; zy werd steeds tiog meerder vermengd mot de 1'heologie
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gie ; eh deeze' nieuwe foort van Filofofre, in cene bvzondere
gedaante -gebragt, is, men gev. oon de Scbolastyke Filofo e to
noemen . „ In dte dagen zyn de ydele woordenvitterycn , en
niets to beduiden hebbep4e harsfenfchimn ;en der qualyk be .
handelde en gebrpikte Dialeklika 'er met eileen zcer boven op
gekowen , wear zy hebben oqk or_eindig Vcelc woordenfiry .
den verwekt . Daar mpn .dez&fobere konst in de Tneologiflaande to houden dL heerichenfclieie Pennen •ftryden,fin
de,en veel opbrepgende Leerflellingen, wel gebruiken konde,
en deswegens die Leeraars, die zig daarop wel verftonden,
geeert en bevordert wonden, zo lciden zig die geenen, wel .
a 'er boven op wilden3komen, met veel vlyt daarop toe ;
en daartoe moesten'hun dienen, pie Dialektika van Iugustistus, eh - her geet1 Boetbius en Viktorinus van de Schriften vats
Xristoteles in 't Latyn hadden overgezet, dewyl men toen ter
tyd t*iet,in flaat *as, om Aristoteles nit bet Grieksch to verklaren, en by daarvandaan in het begin niet veel geacht werdt .
Mere dermengde ook de Kerkleeraars en de oude Filofofen on .
der elkand'e`tetf, en verwarrie de allerzwaarfle en de onnutfle
vi agen, u over welke then onnodig- twi~tte, op eene ongemeewyze. Fn dat gcchiedde bdyzonderlyk to Pays, alwaar
MIL Studium, Dialec`licum zeer in zwang ging, na dat mpn
vnn de Saraceenen of Arabiers ; de Overzettingen der Schriften
i
unne Schoolen de Filofofie,gevan AristotelV bekom
Oni e Schriften van Aristoteles geeert, ook .uit het~
bragt, en alzo uit hit,
'sch in 't Latyn vertaalt had . Maar
ngenfis de Dialektifche Schriften
in Duitsland bragt O/to_
Schoolen iu zwang ; 't welk op
van Arjtoteles op de ho
r rilegte, eh uit,qualyk gelukte Overzettingen geforeene
yze gefchied4e . L:n zo kwarn ook de by de ~zra.
lne
bekende Scl~olastyke wyze van filofofeeren, en ont
svoor en tegen to disputeeren, op, het welk op de
va
Unrverfiteitpn, vooral to Parys, al vaar men fcherpzinnige
Klaptougen vondt, veel ongeregekheit, felaen en dwalingeu
hervoort gebragt heeft . Men heeft zig ook, noch door be.
fluiten van Kerkvergaderingen, noch door het verbod van de
-/rristoteli%cbe Schriften, genoe g daartegen kunneo aankanten,
nademaal men dezelve ras weder ititrok . Mear Keizer I•ederik de tweede heeft de Aralifche Overzetthngen der Schriften
van Aristoteles , en al wat men van her oiriprongkelyke
Griekfche hebben konde, laaten opkoopen en overzetten, en
bevel gegeven can de openbare Leeraars to Bononie daarover
leszen to houden . Daar kwaren mt de Arabifche Schriften,
Y
voor.
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vooral die van Averrois, en 4aar mede ook derzelver gevoelens, met alle de gebreken
n de Arabifche en Saraceenfche Filofofie, in trein . Maar byzouderlyk hebben, tot den
opgacgk van deze nieuwe opgefclaik i dristotelifche Filofofie,
Albertus de groote, en fyn dis~CiperDhomas de Aquino, veel
met bun aarzien toegebragt .4 daardoor' di Filofofie in
cen flegten Nat gebragt . of,fclioon men door allerleie Kerkelyke Befluiten de Schrifteal vygtt f"iitoteles verboden had,
en eenige Mannen van rang tegen dezelve yverden . Mpg
wannecr de fraye Wetenfchappen in de rveertiende Eeuw
weder begonnen voor den dag to lgomen, en men byzonderlyk zig oeffende in de Griekfche . taal , ougeacht tot i~y
toe de Scholastyke FilofofiF, door hare vermenging met de
Thcologie en bet Pausfelyk Regt, een rat affehttWelyke
gedaante gekregen had, ten hoog(ten top gefteigert, maar
vooral door de Ordens van Dominikus an van Franriiscus
in een groote bloei gekomen .was, zo liet bet zi ook uit+
zien tot eerie erbetering ^ in de Filofofie, en toe ~inAe vyf.A
van KonfPantrnopole; de
tiende Eeuw , na de verove '
Griekiche Filofofen naar, alie vlugzeden , zo ve reeg de
Filofofie eene andere gedqpe ; hoeO#.l
-is o les ig toen
'
aigg vastgezet hadt in Vrdfkryk en in Duitsla
I Op dit voorftel leert ons,de,Heer Brucker verder, datI
Sc4olastyken eigenlyk die Leet'aaft in de Kloosters en in andere Schoolen waren, die deeze v
Ong vttn cle Theolo
gie en de Filofofie in 't openbaar on
a. ,4, aar moest,
nnik penbaar
zegt by , by ieder Domkerk ee
Leeraars-Ampt bedienen, wien men den Scbolastic u erode, en in de Kloosters werdt eveneens een tot_ z
en
Scbolasticus of Profesfor verordent . :Mar de K
uniken
lieten dit Ampt ras vaaren, en hielden hunne V
s e
en in de Kloostericholen werdt dit Ampt 4alleen
gez tz
Aldaar nu beftondt de gantfche Wysheit in eene vergetrokl:en llisputeerkon~t, welke men als dan tot de Theologie
overbragt, om de Ketters den mond to floppen, en daardoor by bet Roomfcbe Hof eere, roem en bevordering to
kunpen erlaagen . Dit ping van de Kloostericholen over,
tot de nieuw geftigte Univcrfireilen , en wanneer aldaar
de Aristotelifcbe A etapbyfka by de Dialektika kwam ,
zo kwatn ook dat Spitrnenwebbe van Scholastyke afgetrokkene begrippen, fpitsvondige onderfcheidingen, niets beduidenc' : bcpaiingen, orzekere konstwoorden enz . en daar nit
geformeerde oneindige Vragen, onnutte Aaninerkingen en
Dis-
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Dlsputatien feeds' lerker in Twang, en dewyl deze Profes .
zoren of Monniken waxen, of immers Gcestelyken, zo floeg
dit kwaat ook • over• tot de I heologie, waarvandaan de Scho
lastyke Godsgeleerdheit opt{Iaan is ."
wryders heeft men, volge `onzen Autheur, wel in ngt to
neemen, „ flat deze en Sektte-begunfligende, met de Tneo .
logie onregtmatig vermeiigde, en op onechte grondftellingea
gebouwde , ten dienflse e' • of derfleuning van de Roomfche
Bierarcltre ingerigtte wyze van i'{ifofeeren , in de zesde en
zevende Eeuw, byzonderlyk in lerlant en Engelant ontfangen, ip de agtfte, negende en tiende Eeuw geformeert, in
e elfde Eeuw geboren iss geworden, in de twaalfde Eeuw
tot haft jeugt et1,_jnannelyke jaaen ; maar in de dertiende Eeuw
tot haa?e volkofTienheit opgeklommen is ; nadat bet gevoeler
ingewortelt was,, dat de Filofofie als een dienstmaagt aan de
Thei~foe moesteken dienfte flaan, om dat geene, bet welk
de Geestelykheit wel aanftond, door middel van de Dialek3ika,* veyrdedigen ." --- Men s deelt de Scbolastyken,
geduur°nde dien laattlen ty4 wanner-zy bovenal in aanmerking kojtien, in drie tydloopen . T,,, De eerfle gaat van bet
t
;6 n van di twaa1fdex Eeuw , tot op bet midden van de
~ . : iende, dat is van 4baalardus'tot op <dIberttis den grooten,
ofj bet jaar l2no .j De twee4e'gaat tot op bet jaar i32o of
i3go. dar is M tot op, D,raridus a S. Porciano . De devde
,ceftyd gift van d&6 j en tot op de hervorming der Wetenfchapoeen der I~er E of tot op G7briel Biel, die een
vats de la e ScboldstyAn geweest, [en in den jaare 1495
overleaden] is.""-^= Oiae Autheur geeft vervolgens een
ko 'beri t Van 'de'i leevensloop en de gevoelens der merkScbol tgen, in ieder der opzenoemdeTydbeftekft
f eeit
ensgaande ontvouwing van de gefteldheid
tier Scbolastyke I bfofie ; waar uit men kan afneemen, dac
het over 't algemeen met de Redeleer zeer flegt gefteld ware ;
en dat 'er nogtans onder de Scbolastyken ook nu en dan Mannen gevonden wierden, die gefchikt waren, om bet geheele
verval der Weetenfchappen to verhoeden, en den grond to
1 .apen leggcn tot derzelver herftelling in volgende dagen, .
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RUTTY

Materia Medica, Antiqua,& Nova, repurgi a et illuftrata,
Author, JOHANN RUTTY, M. D. Roterodami, aped P.
Hol/leyn, et H. Bernan. MDCCLXXV. Invquarto, m .
560 pag.
't

Etuigenis van den Hoog leerdefi Heer A D R IA! U s
~" VAN ROYEN , WIC AS `:eo d eel en door4cht in deeze
zaak genoeg bekend is, A l yoldoenend zyn', om onze Leezers een denkbeeld te'geeven, van de waarde van 't Werk
van den zeer Geleerden Heer RUTTY. De gemelde Hooggeleerde Heer wit bet namentlyk af'ngemerkt hebben, its 'em
Werk 't wellk nieuw in zyn zoort is, en w~,ar na mep langen
tyd to ver Beefs gewagt heeft : de Auteur Tieeft tot deszelfs
verbetering en befchaaving de tyd van *o jaaren befteed *
Men vindt hier de geheele historie der`'-GeneesnridMen ,
die to vooren in een diepe duisternisfe ingewikkeld lag, opgehelderd ; de krachten en vprmogens 'er vap dlrideVyk aan=
getoond . Veelmaalen wyst hyie vitvinding van de4--king
der Geneesmiddelen wederom aan, de*eerlle AuteDrxh toe,
die ran naderhand ten onrechte als'dieuw opVgeeven ;
fliqby zyn overal aanmerkingen en waarfchuwingen ,
opzichte van 't gebruik der geneesmiddelen, gevoegd, die de
S~iryver uit zyne eigene Waarneemjngen en, die der beste
Schryvers genoomen heeft . OvepA fl±aalt een goede trot4w
en oprechtheid in door . Wy maafr n dan geene zwaarighgjd,
dit Werk als een van de besten detr Lief hebbers der Geneeskunde aan to pryzen. Wy zullen, drn` een,voorbeeld to gee .
ven van de handelwyze des Auteurs, in dit Werk, een van
de ons eerst voorkomende Artykels medede,plen : 't welk namentlyk is, Ipecacoanba (Braakwortel .) Dez,lve is, voor weinige jaaren, tot ons uit America en voornamentlyk van Brafrlien overgebragt ; ze werdt, ec6r 't jaar 1700, weinig gebruikt . --- Kentekens : als men de Last, waarin de voornaamfte kraclit is, kauwt, gevoelt men een bitteren lcherpagtigen, en een weinig famentrekkenden finaak, cenigfinsflymen walgagtig . De Wortel, een halven dag op Water getrokken, was walgagtig en eon wcinigfiunent,;ekkcnde ; op 't bydoen van de T%rtriolum Martis wierd ze groen ; in een ander
proef werdt't aftrekzel niet zwart, maar wel bruiner op't bydoen van de v' 'ir iol rrr Martis . -- In 't water gekookt vertoont ze jets flymagtigs . --- Getrokken in Canary-Wyn , en
daarna doorzeegd, lame cen aanrnerkelyke hoeveeiheid lyni
Ila 0
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na, wanneer- .ze, f4herpbytend in de keel word . -- Tot
zes Greinen genootnen, doetze bracken (a) .
Ze befaat
Uit harstagtige deeleti, met een fvne farrcntrekkende aarde
gemengd . ---- De harst is een ffcrker Graaktniddel cian de
Wortel zelfs, verwMotde ook Buikontiastingen zonder eenige famentrekking, hieroh is de wyn cen bekwaamer ontbindvocht d'an 't water, orn dat ze 'er de harstdeelen uittrekt .
't Gotmnige uittrekzcl dayentegen heeft weinig braakverwekkende, maar een famentrekkende, kracht . --- 't Verwekt
ontlastilig door braaken en af` aan ;in dSn Rooden Loop is 't byna
fpecifiek, en insgelyks in de averige'buikroeringen en looptn,
b ;zonder die met pyn verzeld gaan : 't heeft ook veel verniogen tegen de Witte 'Toed. --- 't Outlast niet aileen de
kwaade Stoffenjttaar boven en zeldzaamer naar beneeden , niaar
nade ontlastingen verlferkt't ook, door zyne famentrekkende
hracjit, de ingeLn*tttrden , en herlfeit weder derzelver verzwakten
ffaat . ---- to een kleiner gifts, ge'„rmkt, word 't een zweeten pisdryvend middel , en ver,vekt ook de Maandftonden
(b) . ----= Voor dat' men alit middel in den Rooden loop
gee 0 liieeft men vbel 4 Eoe •t e zien, of de maag en de ingewanden ook ontft&ken, of door ecnige verrotting of koud
it aangedoan zyn, 't wells een vet rottenden ftinkenden Rank
uutdekt : in deeze gevallen moot 't niet gebruikt wor&n .' Verder wordt 't niet alleen een vermogend middel in den
ooden Loop en de boven emelde Ziekten bevonden ;'rsiaar
ungetus heeft bloedfpt4wingcn, bloedig w ;t2ren, vlileijknen van de 11 tnorrhoides, ja Nike en overvloediae neusoedingen, door 'tagebit*k van den Praakwortel, geneezen
gezien ; dog by is nooit ldaar,ier overita',d f'LV cat, van de
kracht van deezen Wortel, in 't flirleii van bloedvioeil :ngen,
dan in die van t uterus.

t

A

(a) De Bast van den Worrel, 'c binnenite weggenomen zynde,
iz ver to ftellen boven den gAheelen Wortel, ten minften in Kitrderen die men moet iaaten bra)'ten ; dezelve duet zo veel, geno .
men tot 4 of 6 Greinen , als de Wortel tot een Scrupel .
(b) In een vochtige beraunvde Borst, duet een Iaeine gifte,
Lang gebruiki, wonderen . In c,;n fluipige kottademigtieid ichyntze
een itllend vermu, en to bezauea .

SIo

PE LA LANDE STERREKtJNDE .

,fstronomia of Sterrekunde, door den Heer De la LANI)E, Koningivk openbaar Leeraar der Msktlndc e ; z. Naar den
tweeden, verbeterden en vermeerdexden druk uit bet Franscb
vertaald, door A . E . STRABBE, Mathematicfis to Antler .
dam . Derde Deel, Ei fle Stuk . Te f1mjlerdam by J. Mo ;terre 1776 . La, root o lavo f264 bladz .
geeft ons de Heer de la
efchryving •v'An alles %Vat
betrekking heeft, tot de yoo yoangen van Venus en Mercurius over de Zon. 't Is bekcnd hoe veel belangs de Sterrekundigen, in 't waarneemen van dic verfchynfel, tlellen, ils
een middel om de plaats van den knoop ° van ?llercurius, of
van Venus, en de heiiocentrif•he `lengte, ot4fhangelyk van
de Parallaxis des grooten loopkrings, naauwkeung to bepan.len ; terwyl de voorbygap3en van Venus in nderheid heb op.
merkelyk voordeel hebbeit, van de Zons Parallaxis juister to
doen kennen ; waar van de afflanden,van alle d 'planeeten
onder eJkagder, en met betrekkivg o , afhanen . Van
daar heeft , men , bovenal zedert c la fte waarn t . gen
van 't gaan •v an Venus voorby de Zozr,
de jaaren 4
ell
J76g,~verfcheiden papieren over dit onderwerp b 't,licht
'
gees,gu,, van welken wy ook' nu en dan min of meer „ewag
Wmapl;t hebben. Desaangaattdr, nu vindt men hier in her
EiMg Book ecne volledige ontvotrwithg, die ons •n iet alleen
sit verichynfel verklaart, en een gefchiedkundig verhaal reefs
van de vroegere waarneeniingen , met nevensgltande bet'eket~r
de Tafelen van de wederkeering deezer Vdf •lehynfelen, maar
tevens aantoont, hoe men to wetk moet gaan, om de byzondere otrIland ighedeu Bier Verfchynfelen to berekeneu, of
nit ecne Fir.uur op to maaken, enz. ; welk alles beflooten
worst, met cen bctigt der waarneeminoen van den ingang en
den t,irgang van Venus, in de ja ren
en 1769, als merle
van de gevolgen , die men 'cr uit aileidt .
Voorts is Vet
Twaaifde Bock gefchikt, to verklaaringe van de Sterrelatudige Refraciic ;; of Straalinigingen, Met Vet peen daaromtrent zo in 't beiekenen, ais m'twaarneemen, in aanmci k'ng
komt . En ten laattte worst dit Stuk beflooten met Vet Dertiende Bock, dat eene gezette befchryving van de Sterrekutidige Werktuigen bel :elst ; welker btproeving en gebruik de
Autheur vervolgens nader ftaat to melden . Sterrekundige Ocfenaars zullen in 't doorbladeren van dot ~edeelte, a :en ais itt
de voorige Stukken, genoegen vinden ; daar de fleer de is
Lande nets verzuimt, om zync orideirigtingen geregeld en
;ei2 klaarfe voor to draagen .
Cr-
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Et den nanvang vain dit~,St

1V~ Lande ecne naauwk

ike
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J. PL ..=HENNE[LT CtRSUS MATHESEOS.

Curfats Mathefeos %ldplicatrc Pars I'IL et Ultima . AuElore j .
pp. R NN&tiT Phil. Dr. &c . Trrke?i ed Rbcnum ex 0 rci.
n4"A. v. Paddenburg.• dbsque P",cf. 302 pp . i d 006 vo.
N dit laatll<e '~tukje, waar mede de Hoo'gleeraar HennerE
zyn Curfus Mathelecs, of Ontvouwing der Wiskunde, be.
fiuit, handelt by over den Scheepsbou',v en de beiliering der
Schepen, initsgaders4'over de Buskruidkunde en de Speel .- of
Zang.-Toonkunde ; ter verklaaringe van d :: Wiskundige Grond .
beginfelen, welken daar toe betrekking hebben . letter deezer
ondgrwerpen gaat de Hooglecraar, in derzelver wiskunftige
liyzonderheden, ondcrfcheidenlyk na, ter opheldering ,_ van
bet befchouwlbtke en deszelfs invloed op bet werkdaadige ;
dat hier, gely -- in alle zodanige foorten van Weetenlc+tappen,
hapd aan hand poet gaan . De Hoogleeraar begou deezen zy .
nen arbeid, in den jaare 1766 in 't jicht to geeven, Qaf ons,
in ce drie eerfle deelen , eene betfandeling van de M tbe/s
pupa of Zuivere Wisktlpde' en droeg ons , in de zes volget :wing van de iLitbefs adplicatta of
de
ten, zyne dnt
toege ste Wisktwde, waar door dezelve tot' het wcrkelyl ;
bruik overgebragt Nvorlt, voor . fly liceft dus, in cen be .
Ltek van ongeveer elf jaaren',ide geheele Wis kunde doorloo.
pen ; en zyn Werk, uit twVWdeeleu beftaande, beh_tst eene
vollediger behai+delingvaif Re de takken der Wiskuode, dart
toe nog bet licht gezierlhata . -- Men bel'peurt het geheele
Wk*rk door de onvermoeide naorfligheid van eca oplettenden
Wiskundigen, die zig bevlyti gd heeft, om alles ten dwde .
lyltfte to ontvouwen ; des deezc zyne regelmaatige afirtndelhg van dit onderwerp onder de nuttigfte Gefchriften, over
de Wisktinsle.,,
rekend moge worden .

I

Byvoegfel dp de Beric''ten en Prysvragen over bet florten van
Olie en Traan enz. is Zee. Te Leylea by J . le Mair 1776 .
In groos octavo 70 blade .

O

P het voorftel van den Heer van Lelyveld, ter aanmoe .
~ j diginge vau een nadir onderzoek, wegens bet itorten
van Oiie of Traan e nz . in Zee (n), is dit onderwerp zeer
lee .

fl") Zie Hedend. Vaderl. Letter.Oefen. IV D. bl. 21 4-21 7X 4
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F . VAN LELYVELD'S BYVbEGZEL .

leevendig geworden ; en veelen zyn 'er door opgewekt, ont
hunne bevindingen of opmerkingett deswegens aan hem mede
to deelen .
Hier van geeft die Heer in dit Byvoegfel veiflag,
met afgifte van de hew toegezanden berigten ; to meer daar
dezelven dienen, om het ecn en 't ander to ontwikkelen, en
een nader licht by to zetten ; terwyl ze tevens den Zeeman,
by voorraad, nuttig kunnen zyn . Alle de ingekomeulerigten loopen (amen, ter bevestig-inge van 't heilzaame gebruik
van dit middel, als ten uiterile dietiflig, om da woedende
llorting der golven to doen afneemen ; en verfcheiden firekken ten kragtigfle on, to toonen, dat'er Been rede zy, om to
vreezen, dat bet gebruik van dit middel cen volgend Schip,
't welk geen Olie of Traan enz . flort, in gevaar zou bretlgen . - Deeze eenpaari heid van berigten„ op de ondervinding van bejaarde Zeelieden, niet alleen op onze Kusten,
maar ook elders, gegrutYd, moedigt den Zeggian aan , om'er
to eerder en to meerde'r gebruik van to maa en ; 't welk'des
to meer gelegenheid zal geeven tot herhaalde proefnegmingen ;
dat de beste weg is om dit ondetwer , -ciaar't nogpet~eenige duisserheden bezet is, in een hel
da°licht to flell4 ; 't
daar
welk hot h4fddoelwit van den Heer van Lelyveld is,
door den Zeem :tn, w .,re 't mogelyk, dienst to doen . T.
meerdere bevoidermge bier van heeft by den voorgellelde
tyd, trr bcantwocrdinge zyner Vraagen, nag een jaar uitgc$eld,- om d ar door to bear in zyn oo werl to llaagen .
,, Van aci t,_s~.a, ze^,t hy, bcfpeuten wy, dat wy den tyd
tot het inzcndLn van de Ai twoorden op de voorgettelde Vra • `
gen, den eerllen Mey 1? 76, al to kort bepaald hebben, en,
dat eenige welgezinden, die lust hebben, lets ten algemenen
nutte to ondernemen, zich bekiagen, geen tyd of gelegett,
heid genoeg gehad to hebben , tot lit doen der noodige Proeven op Zee ; en dewyl de Pro, :ven th .:as de hoofazaak zyn,
liebben wy g oedgedacht di,~li t~ J t . : vei1c ;2n, tot den eerften
Mey des volgenden jaars 1 777 , voor weikcn tvd con ieder,
welke daar toe gelegenheid heeft, zyne Verhandeling of Berichten, met voldoende rcdcn k :wsugd, aan my, won,_,t,le
to Leyden , voig,ens de (..tnaakte fcli kking g_,ic,'e to z .odea.

Fry-
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Pryzen door de iljaatfchappye, ter bevorderlnge va'a hea ri ' :r,
Handwerkeyz en Roopbandel to London aangebode ;a , c• l - rs
de laat/le uitgaave uit bet Engelsch versa ald . .'11Lt re ,,,,
yoorrede'van d .n 1V4 Ed. Geflr . Ileer iJfr . ii . x . v . i .
>n r uv S-.L . Csri,aer van den Ed. hove van Y,,/Itt e vzn
Utrecht, en DireFteur van de Holl. IElaatfcl, . der IVetenlcir%
ie flaaslem . Te Utrecht by J . v . Schormhnven en Comp .
1776 . debalven de Voorr . T o bladz, in groot octavo .
7`Et aermoedigen van Konften , Manufatctciren en Koop .
J[l handel is bet hhofddoehvit eerier Maatfch,ippye te London ; welke de poogingen der geenen, die zig daar toe bevlytigen, wi1 ~e gernoet komewof ver!Telden, door 't uitdeelen van Pryzen , beftaande in eerma4iljes of in geld , om dus
den ryken Lord den nyverinen aln~agtsman en verftandigen
lams bouwer ten •~erkfie to nooiten,"hm dezeiven to verdienen .
Zy 11ceft ten deezen einde eerie openlyke Bekendmaaking ai
gegee;VeiV, van haaretv stgeftelde Pryzen, ter belooninge vt11
aan~,wende moeita in Verfcheiden taliken van hedryven, wellken Al`en Lande dien,Lg kunnen zyn . Als daar'is, de PlanOcheil;utld
en T4,ii, _r, logie, d ichoong en La,adboaw, de S
e Kunflen, de Btlai ;ufaduren en de afei :i tn'3':uncle, met
neversgaande aau ;el)oden bel'~oilingeu , ten vot trt :cele van dcii
Landoouw enz .d iu'•d q Enofehe Volkp'aatingen .
Op aanprvzirig van zyAVel Ed . Geflr. Mr. v. d. Heuvel
iaai,ing in 't Nederbeeft de He -, -r Bo .r .lLfel't dee',c B,~ke~:J
t,
duitsch overgezet, eu zta si ei .,, d . Cfi~ :tr. bed's dezeive t :l t
cene Voorreac geii~-Ve:n ,e ve ;ee ;cn, tcn ein .le ( e Ne .lerlan .
ders aan to fpooren, Onl e~ .ie •ioorc3 lvlc, F~ tatfcl, ppy op
to regten, tot nkvau ors Vaucriand . 1n 's i LIns ro° :nwaard}ge en met refit
eraall .l_!inj over -AedG1'laPZdS
Aoopba"del :den L,~nt1 ;a en overb",end, vindt men reds
eel voorite? tot hct in LtC )d'ei :ngen van e .:ne der e~yke M : tt.
fchappy .I :er tc L :nde, fret -la :aooniug (i t zuiks ten uitcif a
nntti? 'l.Oil W22z2)' , C :1 ZVil . ' .; .' GVee e1ily"l, bent°Iw~ .l' :1er Ledcll
zeer vrel ter tatvv_r ge .)ra4 ken wordei' . Ter nadere canplyzinge :a van d :t voorfrel client de ii?i% :dLi fC'C uit'_'ave
deLzer Lo : ;donfchc L
o_n de NJedcrla' :ders,
door dit vo)rbeeld der 1ge .,clleii ., GI) iti . :lw uaar toe op re
wekken, met bun du :leiyk onder 't ooh; t brengen, teat ei .
genlyk bet ougmerk eerier lbortp .'- e lvlalt :e ;, .' Ytye Zy ; te11
cinde een it der' dial' d')or to nicer here e' :lie d to g ,~ev,i, Out
ten klaarite over dcrzelwer .,utrigheld to kuun ul oorde
, X 5
Rechr.
T

gi&ot o0avo 392 bhaJ~

3T4.

PRYzEN DER ENGELSCHE MAATSCI .

Rechtfchapen Liefheb5ers van Nederlands welweezen kunuen
niet naiaaten deeze vereieuwde pooging van den Heer en Mr .
van den Heuvel goed to keureq ; en 't is, voor ieder welgefteld Vaderian1er, der moeite waardig dit vporbeeld der Engelfchen na to gaan, en 's Mans loflyk voorftel deswegens in
aanuwerking to neemen . Als dir ix} ernst gefchiedt, twyfeleu
wy met aan een gunftigen uitflag ; nit welken hoofde wy ons
met 's Mans wensch en betuiging in 't flut zyner Voorreden
vereeuig,P .
,, Mogt liet leezen van dit Gefchrift, [6 Vaderlanders'! ]
uwe liefde tot her vaderland, 'uw medelyden over zoo veele
noodlydende medeburgeren ontvonken, ja mogt gy daafdoor
begrypcn, hoe zeer uw elgen interest, als dat van het gemeenbest, en van allc leden van dien, onatTheidelyk hier
inne gemergd is, dan zouden alle welgeaarde Patriottert zich
met my verheugen , in het blyde vooruitzicpp, dat, wanyeer
wy in ons Land de Engelfche en andere Natlen, door het oprechten eener dergelyke maatfchappye zoeken to eyenaaren,
bet aan deelneemers niet zal onsbte ken ; neemaar dat aloe
Nederlandebs zullen tooneu, nog bekield to tyn met ,d zel .
ven patriotttlchen geest ; door welken onze brave voot`t~ders ,
onder Guds zegen, dit kleine'en weinig voortbreogende la
tot het toppunt van grootheid,~Fn vvelvaard verheft hebben .
eindige in hartgrouthge bode,-*las~'s,~ecc3deti,*llerh*ogilen beha .
ge, myne zwakke pogingen, tet~erL dng~ van een zo gewenscht doelwit, met her dierbaarst #ner gunfte to beftralen ."
De gefcbiedenis der ff,aereld, vertoond in de lotgevallen d4r
oude Volkeren ; bef breeven door de Heeren R 0 L L I N en
a A I L H 16 . ldaam den derderz druk in bet Nederduissc%,
oz' rrgezet. Vyfde Deel . Te 4,nflerdam by P . Meter 176-6.
J •r
.
'jN dit gedeelte wordt ons de Gefchiedenis der Ronieinen,
zedert de vestiging van dat Volk, tot op de regeering
van Ccefar flugustus, beknopt en leerzaam ontvouwd . Rome words geiiigt, en vuorts beheerscht door zeven agtervolgende Koningen ; dan met de regeering van den laatffen Vorst
words bet Voli, al kcerie gemaakt van de Alleenheerfching,
en mcn voert onder de Romeinen eene Republikeinfche beffiering in, welke verfcheiden veranderingen ondergaat, tot
dat ze ten inatite eindigt, met de verhefiing van Ccefar,u,ustus, en weder plaats maakt voc,r eerie Eenhoofdige Re-.
gee
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te, hadt de armoede en elende tot bun deel . Zulk een
groot misbruik lcheen inderdaad onverdraa!~elyk in eene Re .
publi,•k ; maar hoe vcelc vc orzorgen warrn 'er niet noodig
om heet to herilelLn? - Tiberius tragt de .oude Wet, hoeWei met eeiii ;;c t,_ ~emoetkoming der Ryken, weder in kragt
to hreng ., n . De Patticiers lchreeuwen 'er tLgen ; en de Gemeemman dor t z% n best om bet Volk aan re zetten ; terwyl
de eerstgenoemden een anderen Gemeensman winnen , om
zyne poo ;;ingen to ftuiten ; ten laatfl n gelukt,bet Tiberius.
De Licinifche wet wordt vernieuwd ; men benoemt hem, b6neveus zvii brueder Cajus 'en "zyrufchoonvader Appius, tot
Comm islarislen, om voor de uitvoering to zorgen .
,, Zo Tiberius zig bier bepaald hadt, oude by zyn werk moogeiyI vast en bel?endig gemaakt hebben ; by bedierf zig door
de Patricii rs to veel to dringen . Niet ilegts deedt by by de
vernicuwde wet nog voegen, dat men alle %e'landeryen,4 liee
aan de Republiek behoorden, en door de ryken zonder refit
in beilag genoinen wares ; to rug neewen zoude ; maaarc1ewyl
men zelfs dan nog niet genoeg hadt, om alle de armen to vodoen, zo dcedt men de fchatteu van Eumeaes, Koninv'van
Pergamus ; die zyn Koningkryk en rykdomnlen, by ulterIL n
wil, nan 't Ruomlche volk,Aadt nagelaaten, on4 :r hen uirdeelen . Eindelyk, om zig voor de w9ede zyner vyanden to
beveiligen, verzogt hy, tegen de ~egels, om bet Gemeensmanfchap to molten behouden ; bybfengende, dat men op zyn
leven .toelaa, in dat bet yolk belang hadt'in zyne belioudenis ., - Dan deeze voorzorg baatte hem niet ; by weed cerlang ; met meer dan dr ehuiA( :rd zyner vrienden, omgcbragt ;
een voorbeeld des to vedc(inldyker, om dat geene oproens
heden tot nog too Rumeiinch bloe,t gekost hadden . Ooh
regtvaardigde de Raid, zyne oude gemaatigdheid vergeetende, (liil c : ." by zyiie oude z eden verlooren hadt, h~t geen 'er
gefi.hrcd was ; --- en de verwarlingen over de-llandvetdeelir g h'e, yen auu .n .
„ Oneer :uslcii,O kwamCajusGraccbrrs, zodeugdzaam, zo
yverig als fiberlu :, en ni,t nicer we<<urce'cen .ltJcid beg'i fd,
na zyne :,niece of xverpea ee . . :ge jaa . n vei borgen to heoben ,
op bet toinuel, oil in t:e bean d,r ceraaipten . In weerwil der
ongertietheden en vcrniaaningen van zyne Moeder Corraelia,
dung by near hit C,nicensn anlchal}, en geraakte dear toe .
De tocvloed your alt ne verkiezing was verbeazende in bet vela
van Mars to Rome . Verb heiden kat ers klommen, by gebrek van plaats, op de daken, en gavc :a hunrne itemmen door
tot-
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peering. De voornaamfle lot evallen van dat Vnlk, en des .
zelfs merkwaardigfte geINhie,leni,fen, die de opiet , endli•,.id
alley beoefenaaren •d er Historic tot zig trekken, vindt rnett
hier in een kort beftek by een verzameld, en in ~'e,vocg
voorgedraagerr, dat bet ons de verfchillende gefreldheid 0- ;;
Volks, order 't mededeelen van oordeelitundige aannici-Mv .
gen, leere kennen . Het een en 't ander, uit bet berigt van 't
voorgevallen, onder bet Gemeensmanfchan van TiNrius ell
Cajun Graecbus, kan bier van ten voorbeelde ftre, :nen.
,, Rome, dd wereld t'onderbrengcnde, was, geiyk one
Scbryvers opmerken, in die dagen tot dat noodlnttig fttp
gekomen, waar in de zeden, zig nit larger kunnende fraa :Ie
de houden, voor allerlei ondeugd -en bcderf plaats niaeken,
waar' in de fehaamteloosheid de fcheidpaaien vanordeig,
rukt, en de ongeregeldheden de fon .lar--nren van der Staat
zeL+en doen w~+,ge1en. In dien toef and van zaAkeu Pocgden twee Mannen van ondeilcheiden verdicnften, Tib' ; ius
on Cnjt~s Cracchus eere'hercorming in to voeren ; die dnor
de nmltandigheden orVogelyk vyierdt gemaakt .
Tiberiu-V'Ve-rkreeg 'h et ampt can Creefieeuu,n ;zn, en 't zclve opende 'an z n yver of ftaatzu - eene 1onybaan, waar in lay
,Aest on omen . -- Pet z gz der landcryen, eenig,lyk
in 't b ::zit van de ryke
Pat met hunne ilraven bevolkt ;
de overinaatige ryl •
de eerie en de uiteifte arn ;oede
der Romemen istan
ere zyde ; de zugt om de ou"lre
deugd to Rose to do i herbooren women, met Luwunrd,
eene heldhaftige liefde your 't Vaderlanu, zette hem waarfchyniyk tot zyne onderneeming aan, ca dcz .lve aa ;igevl ;,i
gen hebberide met den yver vat: bur,er, zettc by waar voort
met al de drift eencr hardnekkige
7_o veel t-,Czigt hehhen zelfs onze edcifte hartstogreu nod, ;, o :n in.
geene veraerf1yke gefteldheden to ontaa rdkn .
,, Sedem°meer dan twee en eerie halve ecuw hadr mnn gees
de tninfte apt rt l, en op de Licinilche wet . Wti vcire
van zig tot vyfh ndkr l al .kers land to bepaaleu, h, ldcir de
Patriciers een veer aanmerkelyk gedeeltc van ('.e landeryen
der Republiek ouder zig getrnkken . De ryken ltrekten bunne bezittingen zooder park of uaal uir . Die widen, vo ur .
mauls bet verblyf van zo vee :e edele en deugd .-'ame Roincinen, werden nu door flaaven bewooad, die dezeiven your
hunne meesters bcwerkten, die van den leger lieust bevryd,
ja zel daar van uitgeflonten ware, ; en Let Volk, dar h -, r
vaderland met bun zweet en bloe .1 verued do of vergroot .
te,
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te, hack de armoede en elende tot hun deel . Zulk eex
groot mtsbruik lcheen rndrndaad wtverdra,1 1 elyk in eene Republick ; maar hoe veele vc orzort;en waren 'er niet noodig
on, h ,-,t to herflclin n ? - Tiberius tragt le .oude Wet, hoewzt• met eeni~c to ecmoetkom ng der Ryken, weder in kragt
to breng .n . De Pan icters fchreeuweu 'er tiigen ; en de Gemeen'wan dolt zvn best om bet Volk aan to zetten ; terwyl
de eerstgenoemden een anderen Gemeensman winnen , om
zyne poogingen to f'uiten ; ten laatflen gefukt,het Tiberius.
Dc Licinifche wet wordt vernieuwd ; men benoemt hem, b6nevens zvn broeder Cajus en '~:ywfchoonvader Appius, tot
Comm isiarislen, om voor de uitvoering to zorgen .
„ Zo Tiberius zig bier bepaald halt, pude by zyn werk moo .
geiyI: vast en be+,}ends :,• gemaakt hebben ; by bedierf zig door
de PatriciErs to veel to dringen . Niet Ilegts deedt by by de
vernicuwde wet nog voegen, dat men alle f~landerycn,,flie
nan de Republiek behonrden, en door de ryhen zonder refit
in bdflag genomen waren ; to rug neewen zoude ; maarsIewyy
men zelfs dan nog Met genQeg hadt, om alle de armen to voldoen, zo deeds men de fAatreu van Eu.menes, Konin'vaa
Pergamus ; Me zyn Koningkryk en rykdommen, by uiterflen
wil, nan 't Roomiche volk Aadt nagelaaten, on&r hen uirdeelen . Eindelyk, om zig voor de wQede zyner vyanden to
beveiligen , verzogt by, tegen de regels, om -het Gemeensmaufchap to trooen behouden ; bybfengende, dat men op zyn
levee toelag, en dat het yolk belang hadt in zyne behoude .
nis., - Dan deeze voorzorg baatte hem niet ; hy werd eerlang, met nicer dan driehordtcd zynervrienden, omgebragt ;
een voorbeeld des to verlclrrildyker, om dat geene oproeng
heden tot no n toe Rotnetntch bloed gekost hidden . 0, )k
regtvaardig .le de Raad, zyne oude gemaatigdheid vergeeteade, of d .a : by zyne oude zeden verlooren hadt, bet gedn 'Lr
gefch,ed was -- en de verwa ;rlngen over de-fandverdeehag h'e' vcn
„ Oncer : usicIICn kwam Cajj :s Cracchos, zo devg ; zaam , zo
yverig als Fiberrus, en i i,i r~~eer wc ;f'oreehendtretd beganfd,
na zyl;e ;:rude oL,wer;1en ec :: ;ec ja .gin verborgen tehebben,
op bet to neel, cn in de baan d .rc .rampten . In weerwil der
ongerurthcden en vernfaaningen van zyne Moeder Ccr;ielia,
doug by tsaar her C,meensnjanl~ha,), en geraakte daar toe .
De tocvlued voor zyne verhiezing was vei baazende in het veld
van Mats to Rome . Vericheideu f-holders kiommen, by gebrek van plaats, op de daken, en pveri ltunne Ilemmen door
toe-
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toejttiching. Men deed regt nan zyn yver, men voorzag'er
de droevige gevolgen niet van .
„ NTooit toed : cell Gemeensman meet werkzaamheid ter
guntte van 't voik . By de verdeeling der landctyen voegde
by nog andere voordeelen, byzonderlyk koorntnagazynen,
waar nit de armen, ydere maand, hun onderhoud haa ;en konden . Meester van her yolk, zo veel als by van de Edelen
geltaat was, deedt by zig de aanhouding van bet Getneensmanichap toeleggen, zonder bet voorbeeld van zynen brooder
to vreezen .
er en meer to verzwakken,
„ Om bet gezag van den Raad
vertoonde by, dat de onregtvaardigheid dikwils voorzat in
de regthanken, en dad bet van veel belang was, om de beoordeeling vinalle zaaken tusfchen partikulieren over te brengen tot de Ridders, die tot de orde der volkelingen behoordsn . Die wet, ping door. Men vernieuwde ook bet verbod
van cenig doddvonnis tegen een Romeinfchen burger nit to
,,voeren', zond-,r de toettemming van den Raad en van bet
yolk . Etndclyk ondernarh Grnechus bet rcgt van burgerfch!~`p to bezorgen aan alle de bondgenooten van Rome in
Italic' .
„ Dit Ontwerp, al to gunffig vonr de volksparty, verdub .
belde de zorgen van den Raad . Men nam zyn toevlugt toc
konftenary ; men woti. Livius Dr•ufus, cell jong, bekwaam,
en onbertspelyk Gemeensman ; men beduidde hem de manier,
hoe by het 'van, zyn amptgenoot winnen konde, niet door
een regtftreekfche tegenkanting, maar door zig nog yveti .r
dan by voor de belangen des yolks to toonen . Graccbus
kreeg last, orn eerie volkplanting to ge ;eidcn, die Karthago
n1oest herbouwen . Zyne afwcezi gh .,id verminderde bet getal zyner aanhangeren, terwyl Liuiuus gefiaeg nieuwe ranwon . O zyne terugkomst bemerkte by die verandering ;
by zag, dat zyne Amptgenooten zyne tegenftreevers geworden waren, en hem verhinderden ten derdemaale Gemeensman to ~Vorden . Opimius, zyn doodelyke vvand, wierdt
I3uigeme :~ster. Alles ichtkte zig naar eene bloedige otnwentrling .
,, Her yolk, vergaderd, moest uitfpraakdoen over de nienwe wettcn, die den Adel geweldig tegenttondn . Een der
Li , rres van Opimraas, eenige vriendcn van Graccbbus digt
voorhygaande , riep : „ Maakt plants kwaade burgers! " en
wierdt op 't oogenblik gedood . D~ Burgemeester deedt zyn
beklag aan den Raad . Men geeft hem last „ om alles to dorm
wet
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wat by voor de Repub!ick dien(liti zal agten ." flat formulier
gat' h .m een oi_tcpaaid gczag. Icy beval de Bidders z , g to
wanenen . Schoon het gevaar groot en •b lykbaar was, ginGrccci5dS egier u ; t zyn huts zonder eenige verdediging, in
we%rwtl der gebeden en traanen eener tedere huisvrouw .
„' 'at v .rt ;ouwen, fprak zy, kuat gy, na den moord van
Tiberiuc , op de w,;tnen of Goden hebben ! ", Vyand van gewel+'daadi hcid, halt by het fc'iend(tuk, in den perfoon des
L ,'d ,rs b_gaan, en 't welk men de bnregtvaar4igheid ha t
hc ;ii to last to leggen, afgekeurd . Zyne vyanden daarentegen
ad( utden niet dsn cene haatelyke'wAak, de ul eykzels moesten verfchrikkelyk zyn .
,,, Opinni u, can't hoofd der benden,, tast den Aventynfc' ien
berg aan, werwaards het yolk, onder het gt*ide van Fulvius, geweeken was . Hy beloofrvergiflenis aan alien, die
de wapcnen zullen nederleggen . I+y verb**t zig om het
hoold vatf Fulvius, en dat van Grprcbus, tegen good op to
weegen . -Van 't yolk verzaaten, fikuvelen zy beiden : V Meeq
dan drle duizend van hunn I -aanlluug verloren het level in
de.ze o toetigheid . De barb feh~e Burgeneester,
deedt alle
de 'lyken fit den 'Tiber werpen gq ltadt de onbefchaamcMeid
van een tetiipel aan de Eend
!ligten 't na d6Stad met
bloed over(troomd to hebben .
,,, Om de wetten der Graccben
oen Efchaffe Abelastte
mean de Ryken, naar evenredigheW der landerye
die zy
be zatco , met eeuwige grondrenten, WaA n - bet inkomen
on .der de armen verdeeld zou worden ; maarvtielhdast Wierden
die renters insgelyks afgefchaft, en het yolk beI eld niets ;
dan zyne elende, door de pragt der grooten vermeerderd .
Opirnius . over het ombrengen van zo veele Romeinfche btttperen befchuldigd, won zyn geding voor het yolk, doer de
wellpreekendheid van den Burgemeester Papirius, Men beIliste zelfs, dat een Burgemeester, door den RRAad gelast,
bet Gemeenebest van gevaarlyke burgeren mogt zuiveren,
zonder het oordeel der Comitien of to wagten .
„ De beide Graccben waen zekerlyk groote mannen . Met
nieer omzigtigheid en minder drift zouden zy de armen ult
hunne verdukking en elende hebben kunnen verloslen ; ten
nuniten zouden zy derzelver lot hebben kunnen verzagten .
Zo zy oproerig wierden, het was minder hunne foot dan die
der onbarmhartige ryken ; maarzy verdienden zekerlyk het verwyt met van de tyranny to bedoelen, en de Raad, met hen
ecn nuisdaad to last to leggen, die zo blykbaar met hunne
be-
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geheele gecirag geen grond
beginfelen flreedt, en daar him
toe gaf, zogt' hct nmiduel om hen to bcurrven, en niet het
hell van de Republiek. Die voorwendzels muesten hnnne
onregtvaardight :'cu in die ge , veldige bedryven verg ;impen ,
en gaven van nu of de middelen aan de hand, hoe men het
Romeinsch-bloed kon plengen, zonder daar voor aanfpraaklyk to zyn . Het yolk evenwel rigtte ftandbeelden op aan de
twee doorlugtige flagtoffers van den Raad .
„ Cornelia .hadt haare zoonen Reeds als haar eenigften (chat
y hadt, volgens eenige Schryvers, haaren Zoon
bc~Cchouw .
Tiberius hetrontwerp ingeboezemd, om zig tegen den adel
to verzetten , door hem deze aanipraak voor to houden
„ Waarom noernt men my de fchoonmoeder van Scipio en
Diet de moedW, der Gracchen? Is hun naam niet doorlugtig
genoeg? Dan past bet u dien meer bekend to maaken ." Die
w4rden kondes 5 ougetwyfeld, de zu t tot roem in hem ge .
booren.Aoen worden ; m~ar't fchynt zeer onzeker ; dat Cor~elia hEm een onvoorzigtig beflu t zoude ingeboezemd hebfien . Wat hier vali ouk },vaezei roge , zy verdroeg den dood
haarrr zoonen, ipet ecueverwohderlyke ftandvastigheid . Men
tneencc, dat de jaaren en
ongeluk haar ongevoelig maakten ; maar zy, „ die op c4- • wyze dagten, zegt Plutarchus,
voelden met, wefk cenAvagtig hulpintddel eene goede opvoed ng-~•- y verheven hoed'dmgheden gevoegd, tegen het verdriet ver4" aft ; zy,
en•niet, dot, zo de fortuin
ds
de overhand heeft bdven de deugan
zy dezelve egter de
funity
delen uiet ontneemt,wen*
om de tegen:poedeu moedig to verdraa
mid-.
den ; ' Cornelia leefde fill in bet gezelichap van geleerde liederl, geeerd door alien, die eerwaardig waren, een voorbeeld van befchaafdheid en deugd ; in din woord, het wonder vVi Runic. Men heeft maar Cbnen trek noodig, om haar
to leeren kennen ; eene dame, die veel werks van den opfchik
maakte, po9gde zig, nit dien hoofde, by haar to doen gel .
den ; haare zoonen waren daar omtrent, en, op dezelven
wyzende, fprak zy, met die edele, die beminlyke fierheid
van eene verheven ziel, die haar grootst vermaak in haare
pligten vindt, en haareii grootften luister van de deugd ontleent ; fprak zy, zeg ik, op haare zoonen wyzende ; „ zie
daar nt Y N E juweelen ! "
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LVyfgeerige en .Gaat.7,, ,Ago Gtfc ieyIenis van de Bezittrngen
en den h"oopbn,,del tier Euro ,,,u nee i ;z r e beide f, ;aien .
Uit bet Franscb vertaald . ;/?e
Fe Deel ., Te riw(lerdarit
by M. Schalekatnp 1775 . Behalee;r een A.anbangzel Van
Vetheteri, ;ge ;t voige ;.s den laat/le ;; e ;. beaten Franfchen Druk
vary 92 bled ydea, e ;a den Bladzvy er, 514 bled ;, . in greet
of avo.
r- Y, die lust hebben tot bet verkrygen eener grondige kenL_J nisfe, van de Bezittingen en den Koophgndel der Europeaanen, in de beide Ind'en, kunnen in dit \Verk to regt
geraaken . En 't groot belang, da"t ons Vaderland in'tdborgevallcn in deeze Gewesten heeft, maakt dit eMtderwerp voor
on ~e Landsgennoten zo gewigtig, dat ze natuurlylk aangefpunrd moeten worden, ,tot bet doorbiaderlkn van dit Vefchrift, fo dra ze bezeffen ;,, dat .het hun een geregelder en ii
verflag van g/les • ve ent, dab hun tot-nog ii ;
onze taaje is voorgedraagenr ,~ Ditt)s bet algemeene getuigenis van ieder deskundigen, die dit Werk met oplettendheid
heeft nagegaan ; alomme ontdekt<zig een Schryver, 'ilie gelegeuheid gehad heeft, om gend*zaam alles, wwt daar toe
betrekking heeft, na to fpeure,n .die been moeite ontzien
heeft, om alles to onderzoeken ; in flaat was om er'bordeelkundig over to fchryven, en vermaak fchepte in 't onderrigten zyner Leezers . Men heeft 'er, 't is waar, hier en daar
trekken in ontmoet, die gelegenheid gaven om niet gunflig
to denken over des Schryvers gevoelens nopens den Godsdienst, doch ze zyn zo oppervlakkig en ongegrond, dattze
by ieder verflandig Leezer op de minlle oplettendheid vervallen, niet gefchikt zyn om invloed to hebben, en dus geen
weezenlyke zwaarigheid beaten, by ecu ieder die een Gefchrift van deeze na€uur leest, otn de Gefchiedenis, en den
Koophandel to leeren kennen ; maar zodanig een Schryver
niet gebruikt, om van hem in den Godsdienst ondlerwcezen
to worden . En by, die, met bet eerstgemelde bcdoelde, slit
Werk dooibladert, kan die foort van tiel :ken, well-,en nu
of dan in 't voorbygaan gegeeven worden , met opzigt tot
zyn oogmerk, overflaan ; wanneer by rede zal virden, om
zig over den Autheur, ten aanzien v,^.n 't geen den Fiardel
betreft, voldaan to agten . Intusfchen ware bet, over 't geheel,
veel beter geweest, dat cie Vertaalder de bedoelde trekkcii , ', evens den Godsdienst, agter wege gelaaun had ; dewyl'erbet
bier
6efchiedkundige niets by zou geleden hebben .
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Tlet eerfle Deel, dat thans in ~n7e Tae bet licl -.tziat, beyhcist drie Boeken . In 't, eerile vundt m-n . i a eene vooiafgaande befchouwfnQ vatt~den vroeorr ilaat des Koophandels,
een berigt van deszeiff ornwenteling door deSclieepsvazrt der
Portudeezen nzi de Ind , &i, en 't vesti,'.',en van huanen E1 •z ridel aldaar . flet tweede hock bepaalt zi ittw zd :r ieid tot de
verrigtingen der Hollanderen ill die Getvesten ; en even zo
is bet derde Boek voornaamlyk gefchikt tot_ die der Engelfch ,i, aldaar ; waar op de Anthem zyn vol gende vierde Boek
fryhut ter befchouwinge van den Handel der hranfchen in de
Inditn . Ieder Boek behelst dus een verfl •' fg van den Koop .
handelder opgemeldeNatien, in die Gewesten, met aaamerkingen over de bezittingen, die zy zig eigen gemaakt, en de verhindtenisfen, waken zy aahgegaan hebben ; mitsgaders over
de voortbrengfelen dier Landen, waar in zy handel dryven,
en dt maVt, er op#welke zy dezel nirigten ; weak ajles gemeenlyk'wv~gezeld gnat van oorda
thdige bedenkingen over
dis onder rpen , welken .inzonderheid flrekken , om bet
minder, of meerder gewigt' ran ieder tak van. Handel aan to
toonen , en to doen opmerken wat 'er vereischt wordt, oni
denzelven voor een dreigend gevaar to behoeden, to bevestie
gen of verder uit to breiden ; 6n 't geen voorts daar omtrent
in overweeging kan l ;omen, De Schryvcr behandelt dit onderwerp iii alle •deelen, niet flegts als een Gei.chiedkundige,
die de zaaken flipt verhaalt, mar ook als eeu Staatkundige,
die de belangens der handeldryvende Natien overweegt, en
to gelyk als een Wysgeer, die 't geen hem, zo ten opzigte
van de Natuurlyke Historic, als van 't Zedelyke bedryf der
Menfchen, opmerkelyk voorkonit, verflandig tracht to overweenen . - Op zodanig eene wyze fcliryvende, geeft by
zig bier $en daar meermaals toe in uitweidingen, welken by
indiervoege in zyne voor(lellingen invlegt, dat ze den Leezer met verveelen, maar tot ecue loort van verpoozing of
uitlpanning dienen ; en tevens gefchikt zyn, om de leeziug
van 't Werk, voor verlchillende foorten van L,eezer6, finaaklyker to maaken . Daar door kunnen niet alleen dezulken , die
zig met den Handel bemoeien, maar ook auderen, die 't oog
vestigen op de Staatkunde, hetNatuurlyke of Zedelyke beoefenen, bier flofle vinden, om hunnen geest bez , g to houden .
Tot ecn voorbeeld bier van flrekke bet volgende bet geen by
ons van de Koffy en den oorfprong der Koffyhuizen meldt,
by gelegenheid, dat by gewag maakte van de omwenteling in
den handel, ten voordeele van Mocha .
,, De Koffyboom, zegt by, is oorfpronklyk afkomflig nit
V . DELL . H. LETT . N O.7.
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Opper-Kthiopie, daar by zints onheugelyke tyden bekenol
geweest is, en Dog met voordeel gekweekt wordt . De Heer
LAGRENEE DE INIEZIERES, een der kundigite Agenten, wel .
ken Fiankryk immer in Indien heeft gebruilkt, heeft van deszelfs vrugt bezeeten , en 'er menigmaalen g"ebruik van gemaakt . Hy vondt haar vcel gr€oter, een weinig larger,
minder groen, en genoegzaam zo welriekende, als die men
omtrent het eiude der Zestiende Ecuwt in Arabie liceft begonnen to plukken .
,, Het wordt doorgaans geloofd, dat een Mollach, criADEr,Y
geheeten, de eerfte Arabier was, die de Kofly gebruikte, met
coginerk om ontflagen to worden van eerie aanhoudende flaaperigheid, welke hem belette, de bedeftonden 's nacbts behoorlylc waar to neemen . Zyne Dervislen *lgden hem naa .
IIun vo_~rbeeld wierd insgelyks gevolgd d~Q.Qr de lseden der
Wet . Het ieedt niet la ' of men begonletbemeJkeu ; dat
deeze Drank het bloed,
r eene zagte beweegiiag, zuiverden,~geegt vervrolykre ; en die
de, de loomheid • verdree
geenen zelf, , welke Diet behoefdef to waaken, begon'uen 'er
gebruik' van to maaken . Vari' Ile oevers der Rode ee ging
Wierdt ) door de elgrims,
by over na, Medina en Mecca;,
door alle de Mohamethaanfche lauden verfpreid .
,, In deeze landftrceken, alwah de Zeden minder vry zyn
dan onder ons, daar de Jaloezy der Mannen en d44 renge
afzondering der Vrouwen, de zamenleeving minderleevendig
doen woruen, bedagt men bet oprichten van openbaare huizeti,,, in welke de Kotl'y wierdt uitgedeeld . De Perfifche Koll'yhuizen veranderden welhaast in eerlooze plaatzen, alwaarjou- .
geGeorgifche, alsTooneelfpeelflrersverkleed, onkuifchekhigten vertoonden, en hun lichaam voor geld ten beste gaven .
Toen ABBAS de II een einde hadt gemaakt aan deezeaanftootlyke ongebondenheden, wierden deeze huizen eene eerlyke
fchuilplaats van ledigloopers, en eeo middel tot uitlpanning
Voor hun, welke dagelyks met bez~ghcden bezet warm . De
Staatkundigen onderhielden'er eikkandcr over nieuwstydingen ;
de Dichters lazen'er hunne Vaerzen vocr, en de Gec,tIykcn
decden 'er Predikatien, welke doorgaans met eenige aaimoezen betaald wierden .
, . Niet zo vreedzaam ging bet in zyn work to Conflantinopole .
Zo dra hadt men'er geeneKoffyhuizcn geopend, of zy wierden met groote drift bezogt . Men woonde 'er bykans, De
groote Muphti, mismoedig gewurden op bet g:zigt, dat de
Moskccn verlaaten wierden, verklaarde dat dccze drank mode
begreepen was in do Wet van Mahometh, weike de Ilerke
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Dranken verbiedt . De Regeerinri, welke dikmaals het by,-cloof, waar van zy zonuwylen het flagtuffer is, ten dienite
ftaat, gaf terftond bevel tot bet fluiten van huizen, welke
den Priesteren zti zeer mishaagden, en gaf zelf List aan de
Dienaars der Burgerregecringe om bet gebruik van deezen
Drank in de byzondere huisgezinnen to beletten . Eene gevestigde geneigdheid zegepraalde over alle deaze geltrengheden . Men voer voort met het drinkers van Ko!fv ; en de plaatzon zelven, alwaar zy wierdc gefchonken, wierden veel talryker dan to vooren .
,, Qmtrent bet midden der laatstverloopcne Eeuwe bezogt de
Groot- Vizir KUPROLI, versio nd, de voornaamtle Koffyhnizen van ConLiantinopole . Hy vondt'er cene menigte misnoegde liedeu'7' welke, overtuigd dat de zaakcn der Regcering, in de dad, , die van ieder ingezeeten zyn, 'er elkander
driftig cw
• rhielden, en bet ~edrag der Legerhoofden en
en met de uitee foutheid over den hekel hi al •
Staatsdi
den. Vuk daar gbng lty. i n de Kroegen, daar Wyn verkogt
wierdt . Zy wren opgevuld met eenvoudige lieden, voor
bet meerendeel Soldaaten, die, gewoon om de belangen van
den Staat te''beffhouwe1 als de belangen van den Vorst, welken
zy in ftilheid aanbaden, 'vrolyk zongen, over hunne Min .
naaryen, of van hunne Krygsbedryven praatten . De laatstgen4enide zamenkomften, welke Been nadeel deeden, dagt
by to moeten verdraageu worden ; doch de eerften hieldt by
voor gevaarlyk in een Eenhoofdigen Staar. Fly roeideze nit, en
ni ' and heeft bet zedert ondernomen om ze to herftellen ., Dit
g od, 't weak zich niet verder uittlrekt dan tot de hoo5fdftad
v*i't Keizerryk, heeft 'er bet gebruik van de Koffy niet ver •
minderd, maar bet misfchien veeleer vermeerderd . In alle
Straaten, op alle Markten, words zy to Loop geveild ; en 'er
is geen huis, daar zy niet ten minflen tweemaal 's daags gedronken words . In zommige huizen wordt zy ter aller pure
zonder onderfcheid gebruikt, dewyl bet gebruiklyk is, haar
aan elk, die koomt, aan to bieden, en bet even onwellevend
zyn zoude, ze niet aan to bieden, als 'er voor to bedanken .
,, Juist op denzelfden tyd, als de Koffyhuizen to Conf1antinopole wierdeu geflooten, wierden zy to London geopend .
Deeze nieuwigheid wierdt aldaar ingevoerd in den jaare 1652,
door een koopman EDUARD genaamd, die uit de Levant to
rug keerde . Zy viel in den fmaak der Engelfchen ; en alle de
Europifche Natien hebben haar zedert aangenomen, inaar met
eene gemaatigdheid ; onbekend in de landen, aiwaardeGodsdienst den Wyn verbiedt.
Y 2
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l roeit in hit
„ De Boom, welke de KoiFy voortbren
groudgebied van heteifagui, eene Stad van`men, geleegen tier mylen van de 1Zoode Zes ein,,~ het mid den van een
dor Land, 't welk, ten tyde als eer een
rke wind waait,
de lncht niet min -ler, ja zelf meer3 dan e t ikife
verdonkert. Op een aflland van tw e mylen van~hna 6 muuren beginners de landeryen, welk drie mylen~verre verplant
zyn . Vervolgens ontmoet men bergert, van het 4oorden
Zuidwaarts itrekkende . Op deeze bergen • in de Vile~'en
tusfchen dezelven wordt de Koffy gekweekt,, in •eene
geftrektheid van vyfdg mylen in de 1engte en vyftien of
twintig mylen in de breedte
Zy valt Wet oral in
dezelfde volntaaktheid . Die-op, de verheevcpfle •p laatz
groeit, is kleiner, groener, zwaarder, en vmrdt doorgaans
voor de besre gehouden .
,, Meniekent in Arabic twaalf Millioene
or ers, Me
voor her. t#reerengedeeltq .1 . de Kofy hunn
Ilust vinden . Het gVuk van Koffy zetve to ogen geI rniken, is
een'voorregt der vermogenden . De me igte is genoodzaakt,
zich te" vergekoegen met den dop tti i deezetr dierbaaPen
Boom. Dam veragte o yerblyfzels verF hafi<en haar cen vry
helderen drank, welke den fr~aatt j maar' 4er dp kragt'°en
bitterheid, van de Koffy bezlfb
it apes Wordt voor pen
geringen prys gekogt to B4elfagui, 't welk de A] ene
Markt is . Hier wordt insgelyks alle de Koffy gekogt`, elke te'lande na buiten moet verrcogden warden . De oven.
ge wordt na Mocha gevoerd, 't welk 'er vyf ela dertig, th~y~len van of legt, of na de naaste havens van 1-raga of )udeda, van waar zy met kleine vaartuigen jqjedda wordt
gebragt. De Turken haalen haar van de laatife, en alle de
overige volken van de eerstgenoemde plaats .
„ D . hoeveelheid van Koffy, welke na buiten verzonden
wordt, mag gerekend warden op twaalf Millioenen, vyfhondcrd vyftig duizend ponden gewi,ts . Van deeze hoeveelheid
koopen de Europifche Maatichappyen eene en cene halve
Millioen ; de Perfiaauen Brie en eene halve Millioen ; de vloot
vans

1

(') Van dit Gewest omtrent Betelfa;ui, dear de Autheur vats
fpreekt, ziet men naauwkeurige of beeldingen in de Reize van Niebuhr naar 4rabie ; als een gezigt der Stad, eene Kaart der Stad
en omliggende plaatzen ; een gezigt by het Dorp Bulg6fe op het
Koffygebergte ; en een gezigt to HadFd, een vlek op het Koffygebergte , met de nevensgaande befchryving, Bladz . 305-307,
320-322 .
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van Suez zes eu eene halve IV llioen ; de Indostan, de Maldithe Volkplantingen op de kust
vifcllek Eilandett on de ,, r
van Afrika vyftig ddu~end en de Karavaanen Edne Millioen,
Vermids de K4fl'y, we1Ite" de Karavaanen en de Europeaanen k open', -ran de best a foort is, komt zy hun to ftaan op
Tournois bet pond . De Perfiaazestigi of
tien ftdiv
nen t di®
t eene ' dere foort vergenoegen, betaalen
t tneer dan twaalf of dertien ftuivers . Den
voor het pond
Tjtrken kost
yftien of zestien ftuivers, om dat hunne
eeltelyk uit goede en gedeeltlyk uit ilegte
10dingn bef*o,,
Koffy :' Wannees
n het pond Koffy rekent op veertien
IuiveNs Ili* wel
e gemidde1d prys is, hedraagt de fomhe, w6ike de
kfche uitvoe ' Arabic brengt , acht MilIioenen ze
erd v
en t•
tig duizend Livrgs. Dit
geld i,i y ft
maar t flelt het$e1 in (hat,
't L
on.de'
enrte beraal
welke,'%'ae buitenIandfche
zyne have
Jedda ei Mocha koyhen ."

qtr

ferzanzeli4 0as: Go
erde en Zedekundige VerSandelingen,
)evens:,eenige andere tu~en van. Vernuft en Smaek . Grootdeels uit her Engelsch . Eerfle Deel,. hierde S?Ik . Te Leyden
. Herdingh 1776 . In groan oitvo.
Bp viertal vin zeet 'wet uugevoerde Zedekundige Verbandelingen maekt het eer(le gedeelwvan dit Stukje uit . Hier in wor
on >voor oogen getleld bet algkmeene Oerdcel, ter aenfpooringe
e r ern(lige *eugdsbetrachtinge ; de voordeelen van Godsdienflige
erdenkingen , ten einde ons to noopen, om 'er ons zomtyds toe
of to zonderen ; bet bemiiMelyke en redelyke der Nederigheid, om
ons teintin acbtneming dier Deugd op to wekken ; en eindelyk een
betoog, dat,de,, rmoede beter is dan mishruikteRykdom, omons
ten lterkfle tegen bet laetfle to wapenen .
Men befchouwe,
(em ene treffende fchildery nit dit laetfle aihier to plaetfen,) den
vergenoegden Armen, en den gierigen Ryken ; de eerite is gelukkig,
de laetfte elendig .
„ Laet otts voor een oogenblik ingaen in de nedrige but, daer de
geringe arbeider in armoede doch met vergenoeging leeft.
Wat zie, war hoore ik in deze plaets? een flemme van vreugdet
een eenvoudig gezang der beminnelyke onfchuld? hoe flil, hae,
vreedzaem is deze boerfche woning ! voorwaer deze is bet verblyf
4er waere rust II zy beeft haeren zetel onder dit laege dak gevestigd,
en gezondheit, vergenoeging en b!ydfchgp zyn haere huisgenooten .
Ziet
Y3
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Ziet bier eene deftige huismoeder haer daaelyksch werk verrichten, en
twee lachende, kirderen dartelen ron'dsom haer . Ziet, hoe vol moeder .
lyke tederheit haer oog due dierbaere fpruitjes gadeflaet r hoe verbeugt zy zich, terwyl zy een weinig fpyze toebereidt! Daer keert
de braeve man nit bet veld, en vindt dg laege ttdlel voor hem toe .
gericbt! hoe eenvoudig, hoe fchaersch zyn bier &gerechten! enkel voldoende aen de behoeften der natuur! Waerlyk bet is maer
een band vol ; maer bet wordt gegeten me : rust! Flier is niets van
den cuvervloed , dien de hedorven maegen der , weelde elfehen !
Maer bier is geuoeg voor de natuur ; bier is een 4atui vol, en zy
eischt niet meet.
„ Laet ons nu van dit tooneel der nederige gelukza!igheit nae de
v, oning van den ryken keeren . Is deze eene vrye woning! of is
bet een gevangenhuis? . . . Ziec, wy konnen geen toegang l#ygen . . ,
de deuren zytt met yzeren bouten digs gemaekt . •
dit is een
token, dar jaetf'hier niet veilig leeft ; an veiligbe (*) nopans is
de vriendin' iran"hec genoegen . Maer wie gaea"° ij ec}Fln zoo diepe
gepeinzen ,met een gelaet vol van kwaed ver y
Het ist'° de
meester van bet huts . . . by fchynt ontrusf,
under l fly
zag ons naderen,'en dagt, dat wy kwamen,"
to makers .
„ Elendig menst:h! Wat voordeel hebr,gy va pvOrvloed,' di*n
gy bezit? Uwe htnden zyn, 't is' wager, verve sgaer even vol is
cook uw hart . . . maer 't is van onrust e~ gefta 1$e kwelling! Of
hcbt gy al 66n oogenblik vrede, . hoe ras kan deze verfloord worden! De suet Ejedcrft owe mufffkleederen ; de rocst uwe verfoso .
len ko_tbaeracden ; flraks Uteelrt de lief in uw huis, en flees riw
ganfcheir Icltar. Len orheil, dat gy nict kuncoverle~ets, want daer
LLW SCHAT is, deer 1S Uw HART .
„ 1 lendi;;e dwaes, werp dien overvloed weg, die uw geluk ten
eenemaAle verr.ietirt
gae nae die armoede waer voorgy be*,
en words eerst arm, wilt gy gelukkig zyn . l)ezeiis, 't is wa ,
een vreemde Leer by u ; meet met dit alles is zy de beste .
• De arme, dien gy veracilt, ftr-2eft u in geluk verre to boven ;
hoorde gy de vreuedeeaugen r .r t ; :t
egt gy niet de lachjes van vergenoegde vlyt, daar traer e ev l a; d vol op tefcl was? • Elendig mcnsch! Welk een finertelyk, wells een onrustig leven
ewe vriendcn
is bet d'-It gy leidt! ewe bedicnden vloeken n
wa;. zcg ih? vrienden . . . Gy hadt nouit eenen
verzeken u
vriend ; maer zy, die natuurlyker vvyze owe vrienden geweestzouden zya, verlaten u, en komken naeuwlyks na!atcn, om zo een
nutteloos wezen dood to wenfchen .
• Efendige dwaes! in weak eene flordige laegheirt brengt gy uwe
dagen door? met walk een nydig oog befchouwt gy den diepbuigenden afhangeling, die eenige geringe brokken van ewer tafel snag
op
(,) Lees gerust en geenstbeid .
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cpzamelen! Of zyn uwe nachten min met finert en kwelling vervuld
dan uwe dagen? Mag de flaep, snag een geruste flaep u l,ebeuren?
Zyt gy dan eens vry van kommer? Neen, rust en verkwtk~ing ko .
men binnen Dive deuren Diet . Zy ontvlieden de zorgen, vreze en
bekommeringen, tr'aer aen gy dag en nacht zyt bloot gefteld . B E.
TER dan waerlyk, BETRR IS REN HAND VOL MET R, ST, dan uw op.
geftapelde overvltld Diet uwe zielskwelliugen en ang,tvalligheden ."
Voorts behelst` fret tweede gedeeice dezer Verzamelin4e nog vyf
Stukjes van verfchillende foort . Ilet gezicht van Theedorus, Kiuiaenaer van Tenetilfa, ontvouwt ons, i ;t een leenfpreukig verhael, de
kfacht der Hebjykheden ter onzer waerichouwinge, om toe to zien,
dat n it enige Heblykheid over ons zegenprale of den meester
fpeie . Op bet zelve volgt een beknopt beudlt van bet leven van
den be;aemdq# Geneesbeer Sydeaham ; wyders een Brief van een
Franfehen V1u$teling in America aen zynen Wend in Engeland ;
een vgkae1i ,'_pan" een zeldr#em Liefdensgeval, en gene Schets van
E eland etiti de,, eifchen, wellce laetfle indezervoely voorgedta .
ge words.
„ Engela
q tegenfpraek de Koninginne der Eilanden,
van Nepturus, bet Peru van Europa, hct
bet Ryk e
Kgfringryk,st'aft.
us, bet School van Epicurus, de Academic
van Venus, h 'Lind van Mars, de Schu`eplaets van Minerva,
her Stcunfel Van Holland, de Schrik van Viankryk, bet Vagevunr
voor de onderliggende Party eu Pet Paradys der Vryheit .
,, De Vrouwen zyn'cr bevallig, maer henna fcboonheid is met
iets4wanftaltigs gemengd .• Dapperheid is 'er, als 't ware, den
Maanen natuurlyk, maer gaet fomryds de palen zoo ver re buiten, dat zy. uae woestheit zweemr. Verfland en Ourdeel regeeren
d er, en misfchien meer dan in eenlg ander Land der Warclr ;
men brengt 'er de blyken van voor den dal ;, met eepe hou .
d g van vergaendheic, dte 'er de ware metkelyk van vermin .
rt.
„ 't Is bier, mag men zeggen, dat Fortuin heere gunlten overv!oedig uitdeelt ; meet deze Eilanders weten 'er geen behoorlyk
gebruik van to maken osntrent Vreemdaiagen . Hun tael is een
.-,Irk mengelmocs va'i meest alle de Europetfche taelen, maer
mi
heeft dit voordeel, dat zy zich daer aliergelukkigst mee konnen
uitdru',t};en .
„ Ii 't kort ; het is een Natie, aen wier geluk piers ontbreekt,
dan dat zy weren, hoe zy 'er zich van moeten bedienen . Hunne
natnurlyke rusteloosieid, en onmatige Jaloezy voor vryheit, hebben ben in Burgeroorlogen iugewikkelJ, cn vaek op den oever
van Pun verderf gebragr "
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ABELARD AAN ELOfZA .

Brief van Abelard aan Eloiza, door

PIETEA LEUTER .

Te Retter-

darn by A . Vis 1776. In quarto 3 t bladz~
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belard en Eloiza zyn twee Gelieven,' in de Min gedwarsboomdi
dit heeft beiden het Kloosterleeven doen omhelzen ; maar deeze fcheiding, deeze afzondering tot den GodsdWnst, hoe ernflig
ook, vas Diet magtig bet ont(looken Mjnnevuur geheel to dooven ; bet antvlamde zelfs ten flerk(le in 't hart jrp Eloiza, op 't
Ieezen van een Brief, waar in Abelard zyne ongeiukkige gefchiedenis can een zyner Vrienden verhaalde. De geestgefleldheid nu
van Eloiza in die om(landigheden' laeeft de Engelfche Dichtor Po.
pe, in een Brief van Eloiza aan .4belatd, op bet nadruklykile afgemaald ; en men vindt 'er eene keurige Nederdultrche naVolging
van in de Dic~ttwerken van den treffe den suit,-` (-*) . In ~laarere
dagen heefr< .de Vranfche Dicbter Dorm, op
eodergelyke wyze
de geesigiefleldVid van Abelard natuurlyk
aagen, in <eea
den gemet.
Brief van Aelard ann Elofaa , als •rn,
den Brief van 41oizax ; en deezen heeff de
r in Neder`
eBeer Smits
duitfche Dichtpaaat gevolgd ; edoch go, gelyk
gedaan had, dat :`by zig Diet ten a0vfte ask
oorfpronglyle
gehouden, mast nu en dan Baar a leiding zyn# etgen gedagten
gedicht hebbe. 4belard komt in deezen Biief zeer natuurlytc
voor, als iemat[d, in wiens hart de Liefde en de,G odsvrugt r~en
hevigen flryd voeren , waar in de Liefde Heeds de overhand be .,
houdt ; dat hem als doet wanhoopen ; terwyl by Eloiza aaridipoe.
digt om, hem to vergeeren, en haar hart to zuiveren ; waaa op liy
't van zyne zyde ook wil toeleggen, fchoon by zynt poogingen
dikwerf verydeld vinde . Deeze (lingering van gedagten, Baar hop
nu de Min dan de Godsvrugt toe brengt, wordt in .llit Stuk eig
aartig uitgedrukt, en door 't geheele Vets bewadAd . Hy mitt
zig verbeelden , dat de fcheiding hem rust zou geeven : maar,
och! zegt by,
de fcheiding komr mijn hoete Diet to flade s
Uw lieve beeldtenis verflrekt mij zelfs tot flraf.
Vergeefsch wachtre ik de hulp der wijsheid en genade :
'k Bemin nog Eloize, al vlugtte ik van haer af.
Hoe dwaes verbeeldde ik mij mijn zwakheen to overwinnen,
In de aklige eenzaemheid der enge kloostercell't
6 IJdle voorzorg! gij beguichelde all' mijn zinnen !
En mijn gelofte baert mij nog bet wreedsc gekwel .
(,') Zie Nagelaten Gedichten van n. sastrC. I. D. bl. 323 en very.
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Het iicht der reden is, voor mij, beroofd van luister :
De wijsheid en genade ontberen all' haer magi.
lit zwerf, door 't minnegif bedwelmt, in 't nevlig duister,
Waer mijn bepaerde geest naeuw hulp of troost verwaeht,
Geene eeden, voor 't altaer gezworen, kunnen baten,
Wanneer dells fde ons drenkt, met Karen zwijmelwijn'
Bet ftreelende'V emaek heeft me ook alleen verlaten ;
Terwijl ik, nog door drift vervoerd, in onmagt kwiju' .
De doodtbhe mite van bet afgezonderd leven
Vergroot mijn diep gepeiris, en doet uw minlijk beeld,
Bevajliger dan ooit, Reeds voor mijne oogen zweeven,
't'Geen nieuWe aendoenlykhe~n in mijnen boezem teelt .
Mijs hart,'fomtijds,-Verrukt door heilige orgelklanken,
Srh t welboi v'aetdig~ doch verliest zich in~,r* minn'
'k Zie 'brut(#tef
de co des grammen Hemeis ttrankerr ;
hen}tfineek', myne opperle pdjn .
'' Gij bliji it
erst u, aen Jezus zijde,
Myne onb
in 't o
dom, ornllraeld van Godlyk licht ;
En als sit,
ield,, 't onbloedig offer wyde,
Is mijn vet oid gebed -Aleen aen u gericht .
Dit blyft help beftendig by, hoe duidelyk by opk de verkeerd .
beia hier van bemerke en erkenne ; dat hem aanzet om to ernitiger Op zyne, hoede to zyn, en haar insgelyks daar toe op te wekken . Befchouw my, is_daarom zyne taal,
als verleider, die uw levee
Vergiftig heeft, en zelf verceert door zielverdriet ;
`Die, in 'c verfcbtiklijke uur, waer in hij door de reden
Verlicht wordt, zijne min verfoeit en tevens kweekt,
En '+voor 't gewijde altaar, zeifs worsdende in gebeden
Befjaeurt hoe nog zijn vlam 't misdadig hart ontfteekt ;
Die echter, meer en meet, ziin driften voelt verzwinden,
Zijn oude febuld betreurt, en naer verbetring cracht,
Die in den Godsdienst eens een fchuilplaats hoops to vinden,
En vonnis of genaa van zijnen Rechter wacht .
Voeg uw berouw bij 'r mijne, en wil mij niet meet fchrijven ;
Beteuglen wij voortaan bet nutteloos gezucht :
Laat alcoos tusfchen ons een wijden afftand blijven :
Verwacht van 't zwijgen, door den tijd, gewenschte vrucht.
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Alleenly1c hoopt by, overeenkomflig Diet den wensch van Eli
in haaren Brief,
Och ! mogte een graf mijn' naem bij uwen naeln doer pronken
eat by, afgeinat en gefneefd zynde, naar 't Klooster van Eloi'za,
gevoerd moge worden . Dat dan, zegt by,
uw Abelard verfchijne voor uwe vogep,
Niet om uw zacht gemoed, 6 .teergeliefde 'Veouw!
Reeds, in uw bidvertre'k, der kwellingen onttogen,
Op nieuw to teisteren, door vrgchteloos berouw,
1vlaar om,uw godvrucht, nog to zwak misfelrien, to fter4n,
Dit fchouwfpel van een rif, weleer door u bezind,
Zal, veel, v, ,,rekender dan ik, u *oen betnerken ,
Welke ijde1heid men in een' flerveling bewint .

of de Mar elger, Treurfpel. Te Delft by E. v. d . Srnqut
.
1776 In otavo 27 bladz.

GAMBA

Ene ontvouwing van 't haatlyke der 6eveinsdheid van den Geweetensds*, die Gamba vrugtloos poogt te .beweegen, om
affland to doen van de belydenis dier Godsdienflige kundigheden,
welken by voor waar houdt, dat Gamba her leeven koct. 'Men
heeft goedgevonden dic Tooneelswyze voor to draagen, - in den
vorm van een Treurfpel van een Bedryf, nit ache Tooneelen be .
flaande. Het onderwerp is in zyne foort, met inagmeemingvan
eigenaartig character der Perfoonen, wel uitgevoerdudoch hec h
meet van den cart van Tooneelswyze Gefprekken, dan van de .
richting van een Treurfpel ; dat zig niet zo wel, als de mindere
foort van Spellen, tot een enkel Bedryf fchikt. - Men hopre,
tot een Staal der uitvoeringe , de manlyke taal van Cas;zba ,
die, daar by zyn doodvonnis wagt, z?g in eene alleenfpcaak aldus
uitlaat .

E

Hoe welgemoed, hoe vroli'k kan hij flervea,
Die na den dood het zaligst leven wacht!
Hoe vergenoegd kan bij het Aerdfche derven ,
Die 'c Hemelsch kiest, en de ijdelhecen veracht!
Ik fmaek airede eeu vreugd niet uit to fpreken .
Dit ogenblik voleindigt mijn verdriet,
Met drukkend kruis, de dwaesheen en gebreken .
6 Zoete Troost! die thans mijn ziel geuiet .

't Is
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't is waer, de dood zal teedre banden fcheuren,
Daer Godellef heur Gamba misfen moet,
En beider min zal opt dit fcheiden treuren .
Hier heers6t Natugr, die alles zwichten doet.
Doch zij,, .die zich met mij heeft opgedragen
Aan 't w heftuur der vaderlijke Min,
Schept in mijn Heil, mijn eeu vig Heil behagen
Heure blij* zang Ieidt mij ten Hemel in .
Dit Beeld 'der Deugd , die roem der Chriscenvro~uwen ,
Bemoedigt zelf mij in deez' longflen nood .
„ Laet, zegc ze, u toch deeze eedle Keur niet rouwen!
Eli moet het, zijn, zo flaefze door uw' dood •1 "
Dan 'k htcaQr geruchc. . . Myn Moorders treeef nader. . .I
Mijn Toeverlaet! vAeen mijn zwakheid kim&i !
Ik ben 'UwxKind; weep mij een gunflig Vader!
Vergeefsch beb 1k UW bijfland nooit verwachr .

EUGENIA,
DE

Toneelfpel .

BEAUMARCHAIS .

laar, Junior

1776.

Gevolg''naar bet Franfcbe van den Heere
Te,Amferdanm by d- Wed. G . ten BoekeBebalven bet kfoorbericbt job bladz . in

octavo .
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Et ,opgeeven der hoofdcl;arafters van dit Tooneelfpel, zo als
,~ J dezelven ons in hunne werkzaambeden in de Voorreden ge.
fchetst 'Zvorden , is het beste middel , om een beknopt beri gutp van
de elfs inhoud„mede to deelen . Ze worden ons indezervoege
vo rgedraagen .
„ De Graaf van Clarendon, oprechtlyk verliefd op Eugenia,
maar door eerzucht weggefleept, tracht onder een bedriegelyken
fchyn„zyne ontrouw to vermommen ; verfcheiden bykomende toevallen breqeq hem ondertusfchen op 't punt van ontdekt to worden ; dit 'veroorzaakt hem de grootfle foltering, en werkt dus
mede tot zyn berouw, wanneer by in zyne vernedering niets dan
fmaad en weigering ontmoet .
„ De Baron Hartley, goedaardig Vader, maar zeer oplopend, en
ten uiterfle irgenomen met een Party, welke by voor zyn Dochter heeft verkozen, vind zich aun den eenen kant door zyns Dochters ftilzwygen en droefheid, en aan den anderen kant door zyns
Zusters bitsheid en hoogmoed, in zyn oogtnerk gedwarsboomd .
Toegevend door zyne liefde voor zyn kind, zo dra by haar Hu .
welyk verflaan heeft ; cvoedende van razerny, by 't ontdekkea
van 't bedrog, flelt by, om de zaak nog erger to maa'aen, zynen
Zoon
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Zoon de wraak in handen Dus alni' overflaande van gramfchap
tot •l roefheid, van dro'fheid tot wanhoop, verflrekt cry zekerlyk
een voorwerp orn elk Lezer of Aanfchouwer in zyn leer' to doen
deelen .
• Mevrouw Murei•, tro , sch , heerscb*chtig en onvoorzigtig, en
zich verbeeldende haar Nichts geluk bevestigd to hebben, vind zich,
by verfcheidene gelegenh °den, in de` uiterffe vetxwarring gebragr .
Na ve%zekerd to zyn van bet gepleegd fchelmftgk, word zy tot
een onverzetrelyke woede en wraakzucht vervoer4i de a ko>rtrst haars
Neefs verhinderd haar in haar oogmerk : dir alles; -gevoegd by den
droevigen toefland van Eugenia en haar eigen zielsverwytingen,
verfcheurt haar hart op de hevtgfle wyZe, etc vergeld haar in ruimert
maate het kwaad, waar van zy zelf de oorzaak is .
• Karel, -de Broeder van Eugenia ; zyn9even gered ziende door
een Mari, aan a'ien by zich nog meerdr verpligtiag belooft, erkent
dienzelflen n ttort daarna voor een wooden verleider en onteerr der viii zyne elgene Zuster
. Dit brengt hem iq,gene omflandigbeid
van zynen Weldoener ordankbaar t , of dt
-zyns geflach&s
to verzaaken . fly letracht in beide zyn pligt ; r't lot der wapens bedriegt zyn6.verwachting . Dus is by niet nderbeklagens .
waard dan de arderen, en werk~dug mede, oth de vdo4pa ae
hoofddaad vart trap tot trap nog g\vigtiger en afgryfelyker to matt'ken .

• Eugenia Atlie ondettnsfchen bet onnozete flagtoffer van hairs
Tantes ee :zucht is, blyft eehter in haar ongeluk een voorbeeld van
edelheid, deugd, zagrzinnigheid en redenskracht, fchoon allei wat
haar omringt, Vader, Minnaar, Tante, Brooder, of elk, dip eon!- ;
ge betrekking op haar heeft, niets zegt of verricht, 't geen fle fntarten, waar door zy gedrukt word, niet nog verzwaarr ."
leder deezer characters wordt in zyne natuurly> werkzaamh•"
gefteld, dat bet geheele Spel door een leevendfg
ntrast to w
brengt, het welk door de verfcheidenheid der characters Heeds re
Ingewikkelder wordt, tot dat bet berouw van Clarendon eene goon
hem en Eugenia gelukkige ongedwongen ontknooping verocrzdake .
Men leert 'er uit, hoe frond een hedrog bet zy gene jonge Dame
door een geheim Huwelyk to misleiden, en aim hoe groote gevaaten de Sexe zig bloot flelt als zy 'er in bewilligr .
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1 . ALPH . TURRE 1'TN1

it ene algemeite hoogachting voor den beroeruden gewe®
zen Geneeffchen Hoogleeraer Turretin , heeft men reeds
overlange gewenseht, dat flle de Schriften van .LTi n Geleerden
Mhn, afzonderlyk, en in `veyfchill~nd formaet uixgegeven, gefchiktlyk by elkgnd&r verz teld mogten worden ; en ten laetAt heeft men, iu 't nabut4rge Vriesland, de • hand aen 't werk
geflagen ow'-ten dezen wen9ch to yoldo~n . . De twee eerfte
D4Fle4t clezer vernieuwde Uitgave zien bet licht , en tlaen
eerstdaegs door bet derde geAlgd to worden . Het eerfleDeel
behelst 's Mans Godgeleerde Stellmgen en Jlerbandelfngen , die
zyne denkwyze over den Godsdienst in 't algelneen ontvou .
wen, byzonder flrekken ter verdeediginge van den Natuurlyken en Geopenbaerden Godsdienst, en voorts over deze en
gene Gudgeleerde Onderwerpen gaen .
$en Aerzelver hoofd ontmoeten ons zyne Gedachten over
verl'cheiden Hoofdilukken der Godgeleerdheid , over den
G(;~4sdienst en ove,~ de Verfchillen, by manier van Stellingen
vc~orgedragen ; wedken met nut overwogen en beoefend ken .
nen worden , van dezulken , die zig 6p de Godgeleerdheid
toe
e n , oh hun Ver[land to fcherpen, door derzelver ge .
gron WW d na to gaen, of to beproeven, of zy dezelven kunnen wederleg,en ; waer toe zuil:e Stellingen dienftiger zyn ,
dan uitgewerkte Verhandelingen, om dat zy den Beoefenaer
sneer op zich zelven later .verl - en . - Op deze Gedachten volgt
ene oritkemiende Ueantwoordingder Vrage, of Onbeflaenbaerhe .
den , anders gezegd wezenlyke Tegenllrydigheden, eigenlyk
gezegd, geloofd kunnen worden? Het overwegcn dezer Vrage, byzonder ingericht tegen de Leer der Roomfche Kerke,
frekt over 't geheel om to toonen, hoe 't onmogelyk zy iets
to gelo , wen, dat zich zelven tegenipreekt ; hoewel 't mogelyk
zy, dar iemand zich verbeelde zodanig lets to gelooven, ont
dat by zyn ., toetlemming aen klanken zonder zin verleent
v . Jii EL . H. 31T
want
. No. 8 .
i1

U

334

J. ALPH.

TURRETZNI

rt

ene zekere waerheid gewanneer by, bepaeld genomen,
looft, maer gelooft, dat 'er onder die klanken ene voor hem
onbekende waerheid, daer by geen denkbeeld wn heft, verborgen zy .
Verder komen ons hier voor, des'kutheurs Leerf}ellingen ,
nopens den Natuurlyken Godsdien °', betfevens elf Verhandelingen, rakende Gods Beflaen , deszelfs' 91gpnechappen, de
Voorzienigheid,'sMenfchen Vryheid,,(tegen Spinozaa enzyns
gelyken, ) de \Vetten der Natuur , de
dykheid der
Ziele en een toekomend Leven, volgensO11,m
heht, dat ons de
Natuur omtrent deze ftukken verleent .' Na 't afhandelen der
gewigtigfte Waerheden van deli 'Natuurlyken Godsdienst ,_
toont de l fpc 1eeraer in ene byzondere \erhandeling de vet--'
keerdbeid van,de denkwyze der zodanigen, ,die beweren, 'dat
het ene onv~rfchillige zaek zy, h~danigen Godsdienst men
openlyk belyde . ; by welke geleg r heid by tevens doet zien ,
hoe ongerymd velen de Verdraeg~eheid The de Onverlh 1ligheid verwarzera,;`8aer't„geheel iets anders' s toegevend to
zyn omtrent zulken f die naer onze begrippen doolen, en geheel lets an4ers vobr zi ,Ch zelvgr o"nverfchillig to weket3 ist 't
geen men belyd . Op ene befcheiden wyze to yveren voor zyn
gevoelen, en,,(dus vdr van onverfchilrg to weezen, is zeker
niet onbeftaenbaer met een verdraegzaem gemoed , jegens tulken, die in denkwyze van ons verichillen . Wyders beweert
by de noodzaeklykhcid de : Openbaringe , ter duidelyker en
uitgebreider kennisfe van den Godsdienst ; dat hem vobrts duet
toonen hoe men de Godlykheid ener Openbaringe kin toetzen, en welken derzelver echte keumerken zyn . Dit leid hem
verder ter verdeediginge der waerheid vanadekJoodfchen n
Christelyken Godsdienst,in cen zevental van Ve handelingefi,
(lie door nog zes anderen gevo1 ;d worden ; in welken h de
voornaemf`te zwar ;g'reden ; door 't Ongeloof daer to
to
berde gebragt, wederlegtt . By deze opmerl€el ke 4 kken,
die de grondflagen van um N :tuuily' ;en en" eopen'aerden
Godsdienst betrelien, kcmt nog een viertal van Verhandelinl en over byzondere onderwerpen ; to weten, over onze verplichting, om naer Jezus, als onzen op ciften Leermeester, to
hooren, in afzichte van menschiyk gezag ; over de noodzaeklyke Geloofsartykelen, derzeiver onderfcheiding van de Diet
noodzaeklyken, en 't geen da er omtrent verder in aenmerking
komt ; over der Pausgezinden Pyrrbo ;usmus of Twyfelary ,
ter oorzake van hunne verfchillende gedachten , nopens's Paufen onfeilbaerheid ; en ten laetfle over de tydlyke voordeelen
der Godzaligheid, of bet geen men in acht heeft to nemen ,
wan-
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wanneer men, order betEuangelie, ene drangreden terplichts .
bettachtin e ortleent, van de tydlyke voordeelen der Godzaligheid, - e de belofte heft des tegenwoordigen en des toekomenden levees, volgess i Tim . IV . 8 . - Dit eerfie Deel
levert ons dus eneonxtrouwing van verfcheiden onderwcrpen,
+ elker overwegi.#,ten uferfte nu[tig is, als ftrekkende ter
befchavinge Stan teerzawe kundigheden, en ter verfterkinge in
den waren qo ienst, die naer de Godzaligheid is ; welks
geloovige omheWng en betrachting deHoogleeraer ten ernftigfte inboezemt . Men zal in 't doorbladeren alleszins een befcheidep Godgeleerden ontmoeten , die zvne Lezers fteeds
opleid iot ene manlyke, doch tevens zagtmoedige, verdeediging der Waerbeid ; en in 's Hoogleeraers fchryfwyze zal men
beftntdig ene geregelde or4g vinden , die ten uiterfce gemaklyk
nagegaen,kan fvorden . Even dft zelfde heeft plaets in 't tweede Doe] ; dat niet. inbnder , i erking verdient .
Pit tweede gecleelte deter Verzamelinge bled ors in de eerfte plaets aen, des Hoogleeraers tweeledig Tractaet over de
Uitlggging der Heilige Schriften ; waer in ons op ene oordeelkundige wyze ontvouwd word, wat men in 't vdrklaren der
l3ybelbladeren in acht, hebbe to nemen . Eerst bcvlytigt zich
de h1oogleeraer om to toonen, wat 'er aen to me en zy, oma
trent en tegen de manier van Schriftverklaren der Pausgezin .
den, der Geestdryveren, en derzulken die de woorden der
Heilige Sc~hrif"t al to frerk dringen, of boven het bedoelde der
Hei ige ~chryveren brengen : by welke gelegenheid by zida
ook verledtgt, ow nog wel byzonder na to gaen, de voorondex~ellingen va de~a geleerden Gusfetirrs, en de daer op ged
ves gde Uitlegkunde van dien Huogleeraer ; welker ongegrpndheid by ten duidelykfte nacht to doers zien . Aldus voorgedra n hebbende , welke manieren van Schriftverklaren ,
zyns oordeels , Been verftandigen wets kunncn doorftaen ,
verledig~,hy zich vervolgens tot her mededeelen van zyneUitlegkundige Regels , zo algemene , als byzondere ; 't zy ter
verklaringe van Historifchc en Prophetilche voorftellingen, 't
zy ter ontvouwinge van Zedekundige of Leeritellige l'ekften .
De Hoogleeraer geeft zyne wel overdachte Regels niet flechts
op , maer by beredeneert tevens derzelver gegrondheid, en
flelt zyne Lesfen, door rechrgefchikte voorbeelden, in 't klaer'
fte daglicht , dat meermaels van uitgeftrekter nuttigheid is .
Zo verleent ons de Hoogleeraer, om dit nog by to bren .
gen, by gelegenheid van een regel over de noodzaeklykheid
van wel acht to geven op de betekenis der woorden in den
fchryftyd der Heilige Schryveren , om dezelve Diet to verwarren
Z a
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ren met, of to bepalen aen de tegenwoordige betekenis diet
woorden, ene zeer gepa , te acnmerking over bet gebruik van
't woord Geloof m de Byhelbladcre11 .
Nadien bet woord Gelonf, gelyk 4yn Hoogeerwaerde zegt,
zeer dikwils in de Sch :if:uur voorkome, en h-t zelve r?en der
voornaemile Godgeicerde floofdonderwerpen 7y, zo is 't zeker van veel gewigt, deszelfs waren zia wel to verftaen . Hier
omtrent nu heeft men gade to flaen, dat het in verfchillende
bepaelde betekcnisfen gebruikt word . In 'Olgeftcen zeggen
de woorden geloof en gelooven, zo' in •'t ; :ewoone gebruik, als
in alle Boeken, 't zy gewyden of onge ; ' y, <:-i , zyne toeftem•
wing aen ene zekere zaek geven,van hoed,' .n,gen aert die ook
zy, en op, 1 oedanig ene wyze de ;elve oo';, gckend words ,
't zy door ,b`ehulp der zintuigen,,~1oor iedenering, door een
Godlyk of een Menschlyk •getuighis . Ho ; Wy ook teit de
kennis ever taek gekomen zyn ,zodrawy'entojlmg
ming aen geven,, worden,wy gezegd to gelooven ; maer hoodanig een geloof dit zy, is alleenlyk of to leiden, uit bet onder .
werp waeromtrelil bet zelve verkeert, l)aer dit tin plaets
heeft in alle foorten van gefchfiften en gef})r, l .ken, beefs men
zulks insgelyks gade to flaen , in . 't verkialen der Heilige
Schrift ; war in bet woord geloof kci'fcheiden betekenisfen
3leeft ; die uit bet onderwerp, waer van gefproken word, of
to leiden en to bepalen zyn . Zomtyc+s duid bet aen ene toeftemming ge even aen ene zekere waerheid, ook aen zulken,
die door de zinnen gekend wk-,, cn . Tbomas, by voorbeeld,
die , door behuip zyner zmtulgen , verzekerd wed van de
waerheid der opitandinge van Cbri:ties : worst gezegd ge~ofd
tef 14ebt, Thomas ,
to hebben . lob X X . s y . Gin dot ,y
zo bebt gy gelonfc1. By ene andere,ge :eg.nuel .l geeft bet to
kennen , cue g .a,hi',ti!Lid L'S gemoeds in 't algemem , ter
omhelzinge van a,ies w .;t van G id kennelyk is , 't zy door de
Rede, 't zy door ale O, :n,)a3 ing, dos lezerl wy II': ~°?`. Xl 6,
zonder geloof is 'e o :zmogeiyk Code to bei')ageu : ( fat •vi~rvolgens
betrekkelyk gemaekt worst , for G) is ne taen, gocd'ieid ea
weldadigheid jeg(:ns de genen weiken hLuj dlenen . On ; be:e .
kent het woord geloof ene byzon •l ere toehm n ug aen zekere
verleende Openjaring, zo is 't b ykbaer, dat 'Cr, als 'cr ge .
fproken word van 't geloof van flbi abaa, , dat 'er dan eoogd
word , op zyne toetlemming aan de bvzondere hem geaane
belofte, dat bem een Zoon geboore-a zoo juorden, fcho,~n by ,
ho ::derd, en de o'ivruchtlmr- 5a : a n g iog j iron out ware .
In dien zin heeft ,n-n cc ver tan h c g en 'er )-Zed word,
van 't geloof van dael, No,ac, .i, ,7wou, Jo j eyh en anderen ,
wel-
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welker geloof met ]of gen>gid word I1eh . XI.

Het is Loch
,
duidelyl, t(° benaci
, ken dat bet geioof oldacr to icder vers zyne
bepaeldeebvz q ideie betekenis heel ; tlacnde op de verfchillende opc : ,t a t et. en y often aen ale byzonidcre fiertsvaderen. Nu eers zegt geloovesv zone tocttentming geven, aen de
Openbaring door -*zes urrkondigd ; zo gelooJile ;a de Jooden
in den HIEER,E en,as, :nlrzes zynen Kmcbt. Exod . XIV. 3r .
verg. 7oh . V.
. 4 6 . IX . 28 . Luc . XVI. 31 . e n i Car. X. 2 .
Dan eens"$gts t zyne toettetr.nming geven, aen de Openbaring door de Proniie--cri bcikcnd gemaekt ; in welken zin Koning .7ofapbat, 2 Cc; j,,? . XX. 20 . tot de Jooden zest, geloof
in den HE ERE, zJ.eft e- en zyne Propber`en (*). Dan, overmits de Euangelitct, e Openbaring de voimaektfte zy, zo duid
get woord geloof in t'c
batten des Nieuweil T.~stamentes
gemeenlyk aan, de teed tnmia~ gegeven aeii>de Christelyke
Opaibaiing . of atu e - ,igcn van dcrLeiver voornaemVte itLikken, als, by voorbeeld, bet~gcloof by untnemendheid geboden
word, of wy lezen van to gelo,vgn i:a Cbristus, to gelooven
dat Cbristus Gods Zoorz, of dz:t by uit de:-doo lerz opgefraeu is .
Nadicn wyders zeer vclc zal,an, t to G - )d gecpenoaerd heeft,

zo onder bet Oude als h--t Ni . uwe Verhond , toekomende en
onzichtbire din en-Lyn ; zo d'.und daer door hete woord geloof
ook meermac~s aen , de toal}emrring verleend aen toekomen .
d e en onzichtbare za'zen door God geopenbaerd . Van bier
die omfchryving des Geloofs Heh . XI . t , Hct geloof nu is
een vas grand der d ; =i en, die men boopt, en een bevys der
zakeaa ;die men niet vies, dat is, dat gene, get well : to we',ge
brengt, dat d din6etu reds beltaen, weitzen geitocpt wor.
den, en died ngSh Lewy , t, welkeu net gezien worden . En
bm dot zy, die ene Godlyke O, _nl, aring wczeniylz voor waer
erk'ennen, niet nalaten kunnen Cous daerin to gehoorzatnen,
zo flu~iten de woorden geloof en gelooven, ter dier oorzake,
in zictk alto de Christelyke piicnren ; van waer get eloof ni de
F1etli,e Schriften met zo veel lots geuield word, als dat been,
i, e;
(~) Wy hebben hier, even als hoven, onto gewcone Vernling
fevolgil, fchryvcnde in den, HEERE en aen Moees , of aen --pie
P : of 3cten to gelooven ; doch 't is bekend, dat her in 't Hebreeuwscla
op deze'fde wyze uirgedrukt word ; iemand to gelooven, in ieniand
to Lelooven of aen iema ;ul tr gelooven, zegt to den flyl der Ileilige
Schryveren even het zelfdc. Zis Exod. IV . r, 8,XIV. 3r . 2Chral,
XX. 20 . Ps .CVI . 12, 24. 3 an . VIII . 30, 3r . vergel . yoan .V . 21.
en VI. 47. Zie WITSIUS in ,%ywbolem. Extr:, VI . § . Ill .
7, 3
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bet welk de barten reirrii~t . (le w zereld overwint, ons reeh)vaerdigt enz . Zy nacml~'k, die bet Euangelie in oprechtheid

gehoven, kunnen niet af,yn van Chrisrus to ;ehooltamen ,
en pier feilen van deelgenooten zyner yeldaden to worden . Het
woord geloof words buiten dit no; imv&fcheiden andere hetekenisfen gebruikr, die insgelyks melding varderen. Zomtyds,
by vombeeld . hetekent bet geloof het Eltangelie zelve ; gelyk
;;Is wanneer Paulus de Galaters vraegt . Cal, U1. 2. lebt gy
der, Geest ontva :igen uit de werken der Wet $V ftde prediA'ia e des Geloofs ? zo is 't klaer, dat bier door de prediking
des Gcloofs verflaen word, de prediking der Euangelieieere
cn in lien zin fck4ynt bet woord geloof ook voor to komen, in
den brief aen de Romeinen, daer 't tegen over de werken der
Wet gefreld word . Het geloof zegt ok wel ene overtuiging,
dat het gene wy bedryven Gode aei enaem, is : zo zegt Paulcrs, Rom . XIV . 21 . Al wat bit den geloove niet is, is zoude,
dat is, al wat gefchied zonder overtuiging , dat bet Code aengenar , m , of ten minfle peoorlofd is. Nog tens, ha woord
geloof word fomwylcn-genomen voor 't geloof der wonderen ,
of een wonde{'dadig geloof, (tat is, voor ene verzekerde overtuioin , dot God door iemand, of om iemands wil, wondertvc~rken zal do,Ln ; heedanig een geloof C17*tus meermaals van
zyne Leerlingn en Toehoorders afvorderde,om hun een, blyk
van zyne :vonderdadige magt to geven ; waerop ook Faulus
hot oog heefr, als by i Cur. XIII . e . fpreekt, van eep geloof
to bebben, do dot by bergen verzettede . Eindelyk bete$ent het
geloof ook nog de geloofwaerdigheid van iemand ," U de
getrouwheid van God of Menfchen, in 't nakomen van ge,
dane beloften . Ene nauwkeurige onderfcllkiCAgt dezer vet.
fchillende betekenisfen van 't woord geloof is van een zeet,
groot gewigt in de Godgeleerdheid ; en men mag dit optperkenswaerdi ; voorbeeld van de verfchillende betekenisfln,
waer aen 66n en 't ze'fde woord onderworper , is,wel dittli tier
geheugen indrukken ; to sneer doer velen, z(Y Godge4 rden
als Schriftuurverklaerers, bier in mistasten, dat zy het woord
geloof altoos in denzelfden zin verttaen ; even als of alle geloovigen
dezelfde zaken geloofd hadden .
,
By dit Tratlaet, (tat der beocfcninge van allen,die zich op
hot verklaren der Bybelfchrifien toeleggen , overwaerdig is,
komen nog, in dit tweede Deel, 's Mans Verklaringen over
do elf eerfie Hoof'dllukken van den brief van Paulus aen de
Romeinen, benevens over de twee Brieven van lien Apostel
a.n de Theslalonicenfers ; in werken de Hoogleeraer zyne
LesH
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Lesfen over de Uitlegktlnde in prat yk gebragt heeft . Hier in
betoont zich de Hoogleeraer, by uitftck, oordeulkundig in 't
nafpooren vaw 's Apostels mening en 't verklaren zyner
fpreekwyzen ; terwyl by tevens voorkcmt als een groot Godgeleerde en voortreffeijk Zedekundtge . Zyne oordeelkundige veiklaring nVtnlyk gaet vergezeld, van ene ontvouwing der Godgel-er~dp en Zedekundige Stellingen in die
Brieven vervat, al's niede van gezette Verhandelingen over
verfeheid
igtige onderwerpen ; des zy, die zich op
deze Oefeningen toeleggen, 'er,een ryl en voorraed ter hunner leeringe in vinden .
Men mag, nit hoofde van dit alles, deze byeenzameling
der Schriften van den Hoogleeraer Turretinus,, welke cerlang met de afgifte van het derde Deel voltrokken zal worden, met het hoogfle i*ht als zeer nuttig oord`~elen ; daer
men hierdoor gelegenheid laeeft, om 's Mans leerzame Schriften to gereeder to crlangen . A~fe Liefhebbers van Godgeleerde Oefeningen, die op wczenlyl :e Studie zien, en fmaek
hebben in ene belcheiden leerwyze, ktWnen niet anders dan
genoeaen hebben in 's Mdps Leertrant ; en jonge Lieden,
tot den Predikdienst gefchikt, zullen 'er inzonderheid alleszins met vrucht #ebrutk van kunnen maken Voorts heeft
deze vernieuwde Uitgave dier Schriften, btf en het gemak
der byeenzamelinge, dat voordeel boven de vroegere uitgaven, dat men de uiterite oplettendheid heeft aengewend,
om all4s to zuiveren van de menigvuldige ingefloopen fchryfen drukfeilen ; iets dat over 't algemeen dienflig, maer in
zonderheid hoognoodig was in 't PraCtaet over de Uitlegging der 1ellia~! Schriften, flat, buiten weten des Hoog.
leeraers, zeer ilordtg in 't licht gegeven was . Hier benevetss heeft men achter ieder Deel een zeer wel gefchikt
za,`ldyk Register gevoegd, ten eiude den Lezer, des bege .
rlb ;- to beter gelegenheid to geven , om deze of gene byzonc heden' ma to gaen. Men heeft, uit then hoofde, alle
reden om deze keurige volledige uitgave ten ernftigf}e aen to
pryzen .
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l'erhandelingen over de vo ;rnaamfe Waarbeden vandenGods,
dienst. Urt bet I7oogduitsch van den flbt j . . W . JmRUSALrM vertaaid, era suet ec ; ige ophiglderende lanmerkingesi
z'oo ;zien, door a . CA RULL, Tweede Deels Berfe Steak . Te
Aar fteraiam by P. Sprier en Zoon 1776 . Behalven bet
Woos zwerk 23o bhadz. i n g s, oFtavo .

N

Adieu de voorige Verhandelingen van dden'Imeroemden
Scbryver voor euige jar n in 't licht gegeven, ene zeer algenuarnegoedkeuiingerlangdhebben, zogrypt'erongetwyfeldeen
gunflig vooroordeel omtrent derzelver vervoig plaets ; en de
Louis, die ii'maek hebben in 't nafpooren van onderwerpeu
van die ria;ui , , zullen zich, des h9uden wy onS verzekerd,
niet be droogen vinden, in hunne ver achting, als zy dit Stukje
doorbladeren . a , Een Wysgerig Godgeleerde ontvouwt hier de
voor-rechten der Openbaringe op' ene leerzame wyze,' terwyl
by zich naer de algemene vatbaerheid fchikt ; en opmerkzame
Lezers in Net fteltu, em de ongegrondheid en nietigheid der
bedenkingen van 't Ongeloof terlduideiykile to be4efferi . Geen
af'getrokken denl:wyze belemmert , peen dorre voorftelling
verveelt, ma e~ ene duidelyke fchryfmaniei enbondige betoog
trant flrel t oWn bet Verfland to overtuigen ; en tevens bond
ene leuendige en nadruklyke mauler van voordragen de een •
dacht zo ernftig bezig , dat de overtuiging van 't Verilgnd ci_n
nerkilen invloed op het Hart hebbe, Dit was, gely1 We by
de aigifte van 't eerfte Deel aengeduid hebben (*), het-voorige dental van Verhandelingen eigen, en 't zqve flraelt ins .
gelyks• door in de twee Verhandelingen, wef keh ores thans aen
gebooden worden . - De eerfte brengt ons onder 't oog,
hoe wy de rechte kennis van den Godsdienst verfchuld~gd
zyn, aen ene Openbaring en buirengewoone 1nr1p van 4et1
Schepper ; en 't ontvouwon bier van is indi~rvoege v t~ofge
dragen, dat het ons ten klaedle toone, hoe zfrlk ene
itenewoone onderricliting w,gens den Godsdienst met Gods
Wysheid overcenkome,
Hieraen is cue tweede Verhaudeling gehecht, in welke de Autheur overgaet, terbcichouwinge van de Godlyke Opcnbaring , vervat in Bybellchriften ;
waeromtrent by zich voor tegemvooidig bepaelt, tot bet eerfie gedeelte der Schriften van Mores, ter nafpouringe van de
gefteltenis der Rode en den Godsdienst der eertle Menfchen,
volgens de Molaifche gefchiedenis van den oorfprong des
Mensch~ ) Zie Hedend. Yaderl. Lettcr.Oefeu . II Deel, bl . a33 .
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Menschlyken Geilachts'af, tot aen den Zondvloed . --- In
de eerie word her Ongeloof, dat idle Openbaring wraekt,
beflreden, en de laetfte toont ons de voortrellykheid der Bybelbladeren in 't algem~en, maer wel byzonder die van bet
opgemelde gefchiedkundige bericht van Jllofes, dat bet Ongeioof'verguist, grt>otlyks, door bet zelve uit een veikeerd
ougputnt to befchou*#n . - Dit'gebrek, en deszelfs invloed
over 't al g meeia, met betrel ;Ling tot all de Sybel{chriften,
ontvouwt ~1e A t Jcrufalem, onder voorfieiling van derzelver
waetdye, met den aenvai g de7er tweede Verhandelinge zo
nac+rul*lyk, dat wy ui .gelokt worden, om 'er een weinig op
ikcn'te iut en ; niet twyfclende of de Lezers zullen daer nit
gecoe si ctu kunnen afnemen, dat deze Verhandelingen in een
Gor;'ec knneigen frtraek o gefteid zyn, en'ene xendachtige lezing vurderen .
Die-,bon ael van Schriften, onder den naem van den B1•b cl,
of hot $oek by uitnemendheid hekend, mag, of peru,-A' :ig
inge7,ten zv nde, niets behelrcn dat de opmerking in 't Lye ondei ror z cb ban trekketa ; dit zy zo, z*gt zyn Eerwac :ue,
en ny Belt liet, dus be.choukud, ten raegfte voor ; meer met
crt
vervolgt by, ct , cht bet orze Apnierking - als men
na,;'ae' , hoe de ot4ite helft van dit Boek eertyis de bron der
ket,msie v . :n den waren Godsdierst was ; hoe oudtyds en nog
hc r .n de kennis van den Godsdienst gevonden word, daer
dii I>oA in hoogachting is ; en hoe in tegendeel die kennis
getatist word, of vcrulauwt, daer dit Boek niet gevonden of
ver1n1 ed word . En flact men verder het oog op dit Boek,
befchouwt men bet zeive nit bet rechte oogpunt, dan ontkdckt men wel dra, dat bet niet ahleen de bron van dat iicht
van kennis is, maer dat tevens, bet Been onze grootite op .
me mg vereischt, de geheele gefchiedenis der verlichting,
he ,gantfche beloop van dit licht, van den eetften dageraed
a , figs alle. t raden van klimming, tot die volkomen hoogte toe waer wy bet zelve thans zien, in dit Boek vervat is .
„ Hoe toevallig dan ook de enkele ftukken, waamuit het
Bock beftaet, by elkarder fchynen vergaerd to weezen ; hoe
weinig betekenend eenige dicr S_ukken, op zich zelven, immcr ook zyn mogean ; zy niaal•en echter, in bet verband tier
gefchiedenisfe van den Godsdienst en de reden, zodanig Cell
geheel nit, bet Been wy in alle wysgeerige gefchiedeni6fen to
vergeefs zouden zoeken . Want, waar dit licht, waar deeze gelukkige kennis eerst, en terwyl 'er de reden nog geest
vermogens toe had, zo vroeg vericheciren is ; --- hoe zwaar
bet aan de ieden is geworden, in haare zmnelyke kindsheid,
voor
Z 5
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voor deeze verheven begrippen vatbaar to weezen ; --- met
hoe veel wysheid God zich aan deeze zwakheden heeft laaten
gelegen liggen ; - op wat wyze zyne Vooriienigheid, geduurende die zwahheden , het geheele verval verhoed , en
deeze kennis, ten minfle in een gewest ; zo lang behouden
heeft, tot dat de waereld en de rede, in ; let algemeett., meet
voorbeieid zyn geworden ; om die keupis in haare uitgebreidere volkomenheud aan to neemen ;' - hoe gejegend middelcrwyl, de invloed van deezen dageraad A Os geweest is,
zelfs op de afgelegen(le gdt>liesten ; f
welk cen tydpunt ,
welk een gewest, eindelyk, door de Voorzienigheid is verkozen , oni dit volmaaker licht daar in to doen verlchypen ; wei t eene zalige verlichting het aanflonds over de
waereld heeft gebragt4 - door welke middelen deeze verlichtiilg, niettCgenflaande zo . veele 'opgeworpcne,verhinderinze,odeegen, zich zo°fpoedig verfpreid heeft ; --•-- op wat
ze vet lichting then hoogen graad van hemelfche klaar id heeft
verkregen, Olt zy thans beveiligd is, voor alle nieuweA verduisterngen van htk b .ygeloof, en eene valfche wysbageerte ;
dat veelmeet alle redNn, alle vbaare wysbegeerte verf#rekkeii
moet, om dit licht ~oitgebreider, deszelfs glans helderer, des .zelfs tnvloed %rezegender en vruchtbaarerVe doen worden : ---0
deeze gehtele loop van dit licht komt in bet Boek in alle
zyne tydp ; risen , voor, en gveral telkens in zulk eene dutdelyke
overeenliemming met de gefreirenis vaa de menschheW en de
reden, dat de hand van den Heere der"natuure, die,dit licht
befuntrd heeft, daarin volftrekt kenbaar is . - E ft, dit is
bet juiste oogptlt, waaruit men dit Boek moet befchouwen
indien de rechte waarde van bet zelve, en''de bneindig-wy
en GoOlyke bedoelin , die bier by waakzaam is geweest, naat
vereisch gekend zulleu word--n ; ook is het naauwkeurig
acht neemen van dit oogpunt ales to gewigtiger, dewy
ander , ors, zees gemaklyk, verleiden kan tot het mist{ n'6en
van deeze weldaadige bedoeling, en tot bet Verminder6 vara
de waardigheid deezes Boeks ."
„ Men beho .fi, gelyk zyn Eerwaerde verder aenmerkt, daar
toe juist geen vyand van dit Bock, geen loszinnig lezer to
zyn, zelfs billyke Lezers kunnen 'er nlede veriegen ftaan,
wanneer zy dit Bock niet uit bet voorgemelde oogpunt befchouwen ; en door hunne bedenkelykheden tot bet DeIsmus
verleid worden, ja zich eindelyk in een algemeen Scepticismus vetliezen . - Ook kan dit, gelyk onze Schryver ver •
volgt , een fchadelykefi invloed hebben op de Christenen .
„ Len
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„ Een Christen . dit Boek, uit een ander oogpunt befchouwende, zal, fchoon by onwankelbaar blyve in zyn geloof,
uit hoogachtinge Floor bet Bock, heimlyk wenfchen, dat
die fchynbaare aanftootlykheden daarin Loch niet mogten gevonden worden . Het'"p1 hem inwerdig ftnarten, dat de
waardigheid van dit . Godlyk boek deswegen zo gebrekkig
gekend word, ; dat ket ongeloof, nit dies hoofde , zo veel
fchitterende wapenei tegen den Godsdienst zelven opvat ;
dat dit ongelt~jgf, daar door, in de oogen van deszelts ligt .
zinnige eeibiederen, zo veell-xngebeelde overwinningen op
deei Godsdienst • behaalt ; en dad die Godlyke Godsdienst
daarom Diet zo algemeen word, ~As dezelve antlers, tot zegen van de menschheid, worden- 4ou .' Hy zal _ zelfs gelooven dat dit Bock her, oogmerk , waar toe- Ilet -voor harden
is, vol~omener bereiken'zou, indien het een geregeld aanisn f keld Boek van leeringen was, of tern minfte, met
betrekk g op bet gewigt der leeringen en verhaalen, en op
de waardigheid van den voordragt, alles daarin beter onderling ovvreenftrmde.
,, Maar bcfchouw ik (Tat Boek uit fret rechte gezichtpunt ;
overwc-_g ik, dat het eerie Godlyke onderrichtiug in den
Gu,!s.>>rn,t, en testers ook de gefchiedenis v4n dien Vjodsdie{ -t< ib t hevdrtLn, en aantoonen, welk eenen weg de
laiu, ter b :-reikirg van dit oogmerk, en telkens,
naar (1 4 lLkwaan l ctlen der nienfchen, heeft ingeflagen, dan
verdw§oen alle di, : aanttootlykheden ten cenemaal, en de
wysheirf , der gunftigzorgende Voorzienigheid ftraalt my to
duidelyker in de oogen . Want alles ftaat dan in dit Bock
op zyne plaats ;` alle de fchynbaare onvofmaaktheden ; de
Ceme laage gefchiedenisfen ; de verouderde zeden ; de eenigI'
hinderende zwakheden en gebreken , waar mee de eer.
ile, ,perfoonen verfchynen ; hunne onvolkomen manicr van
elling : dit alles behoort eigenlyk Diet tot den Godsdiens , maar 'tbt do historic van de menschheid en de reden , en verftrekt tot echte kenmerken van de natuurlyke
zwakhcid derzelven . En terwyl deeze bewyren tevens aantoonen, op wat wyze de Voorzienigheid die zwakheid is
ter hulp gekomen ; hoe veel middelen Zy gebruikt heeft,
oin de menschheid op to leiden tot die volmaaktere kennis,
welke ons , in onze tegenwoordige vcAichting, Diet dan
natuurlyk voorkomt : zo verkrygt dit Boek, over bet ge •
heel , door die zelfde fchynbaare onvolkomenheden , een karakter van Godlykheid, ja, de Godsdienst zelf ontfangt, door
deeze zyne gei~hiedenis, een liclit, cene beltempeling van
waar-
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waarheid, welke hy, door een eenvouwdiger en meer aanelkanderhangend leergeftel , nooit zou verkreegen hebben .
Vv ant zuik een enkel leerboek, hoe voordeelig men zich het .
zelve ook moge voorfi:ellen, zou deeze bedoeling nooit zo
voimaakt hebben bereikt. De onder'wyzing zou nooit met de
veifchcidene graaden van het natuurlyk licht zyn overeengekomen, en met de bekwaamheden der~uenfeheu in geen evenredigheid hebben geilaan ; zy zott acne verl1hyuing zyn geweest, die met de verfch4lende zed's1yke gef4l(lheid der#vae .
reld geen juiste bet>"ekking ha4*ehad ; eene verfchyning vanFwel
ke men den oorlprdngk u6ch de bedoeling recht ingezien zou
hebben . De redetr, inaien deeze a1 tot eenige verlicliting
ware gekot{keu 2 zou nimmer de noodzaaklykheid en weldaa-digheid van -zn!k eeuc onmiddelbaare onderrichting hebben
wn! :n cikem:,-n ; en ook alle bewyzen zouden misichien Diet
in llaat gewctit zyn, ann de reden Glen Godlykenoorfprongk
van d :e onderrichting to betoogen . Maar deeze gefchiedenis
van de reden . welke tevens aan de onderrichting verknocht,
en langs alle~ de tra,"gn van de reden g .aeid is , deeze zet aan
het gantiche Bock eniie daarin belrepene otidcrricht`irg zuik
eene t' aarheid en wyarde by, en geeft aan de overige bewy-'
zen „op weaken eib nlyk de Godlykheidi0eezer onderrichting
ftevtot, zodanig eeue bevestiging, dat zy voor alre de aanvalien van bet ongeloof onoverwinnelyk blyven .
„ Geiteid DU cans, datmen van eenige byzondere boeken,
die tot ,i~_' ~-roofe verzamelingbehorcn defchryversmer .geen
zekerl.~ia ::ou kunnen opgeeven ; dat men met wist 19oedeeze
boelken in die verzameling zyn gekomen ; dat men, uit dien
hoofde, .an hct Godlyk gezach deezer ftukkett geen vold©enend bewys had ; dat ook hun inhoud niet van die waarde
was, dat men dien als den grond van eene t odlyke ii
eving zou kumten bej,chouwen ; - ik zal nog meet
gen : ---•- geiteid, dat bet Dock alle die geringe gebre,
bevatte , waai uit de vvanden van het zelve-zich zulV blinkeude overwinnirgen verlchaffen ; duis riteden, die wy op
den grooten affland niet utter wist(n op to helderen ; cane
wysbegeeVe, die met onze solmaal.teie natuurkturns met to

vergelyken was ; enkele k .eine hts,c,t,cikhe of tydrekenkundige ounaauwkeurigheden , (lie in bet zclve, onder de menigvuldige lotgevallen, .vaarin bet in wczen moest blyven, in .
geflopen waren :
bet zou echter daardoor, over bet cheel, by my nog Diet- van zyne waarheid en waarde verttezen. Ik behoet geen Canons, met zo veel geestvermocijing
geaaafd ; geene verreg,zochte bewyzen, wegens eene volflrekt-
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flrekt woordlyke ingeeving ; geen angstvallige verdediging
van alle de daarm voorkomende daaden, of kleine histortekundige twyfelhfgen . Die eerbiedigheid, dat vertrouwen,
waar mede ik dit Bock, als de eemge bron van alle mvne
zekere kennis van God, als het eemge veilige richtfioer
voor alle myne hoop en rust, aanneem, blyven, desniettemin, onveranderlyk dezelfden . l~le onderrichting, welke ik
in dit Boek - van m#hen odsdienst vind, bezit in haare ineen onafhangklyk en aan haarnerlyke vole ktheid zu
alleln eigen `6'ewys Voor zyne waarheid , en deeze word
dour het karakter der vooihaamfte leeraaren van deezett
Godsdienst, en dit karakter weder door die buitengewoone
getuigenisfen, waarmede'God hutme zending bevestigd heeft :
dit alles, zeg ik, word zo Godlyk gewis,,.'dat, in :iien ik
deze gebreken al erkende, myn gelobf echter niets van z y.
n e tevredenheid en fterkte verliest ."
Bedenkingen over den toeleg, ona den
ristelyken Codsclienst
in ;dyne eetfle eenvowdigbeid en ;uiverheid ve - r te ber.
gewoon Openbaar Hoosleeraar
flellen, van G . FR DIETER,
in de JVysbegeqto en Illedelrd van de Acad'e ;nie der I7eeteizfebappen to Berlyn . 1 Uit,bet HoogduitsTb ovcrgJP_et. Te
Dordrecbt by F . Wanuer 1,775. In gr . oefavo 5o bladz.
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die, 't 'er op, willen toeleggen, om den Christelyken
Godsdienst tni zyne eertle eenvoudigheid en zuiverheid weder to herflellen, behooren zekerlyk de zwarigheden , die 'er aen vast zyn, wel to overwegen ; en bovenal
gedachtig to zyn, dat ze zich, zo wel aen de ene als ane zyde, tegen alle vooroordeelen to wapenen hebhcn .
e meer men dit Stuk overweegt, des to meer moeil\k;<teden zal men 'er in ontdekken ; erf 't zal wel dra blyven,
ilat het niet to wachten is, dat 'er enig Mensch gelui .ktg
in zal flagen ; als mede dat zyne poogingen, zo by 'cr al
in flacgde, in genen deeze dat nut zoudett bevveiken, 't
welk by 'er zich van voorilelt . Die daeromu •L nt imp gunfliger gedachte mogte voecleu leze deze Ledun1 .ingen van
den Hoogleeraer Bleler, welhen hem, fchoon by
ans
denkwyze over den Godsdienst met mogte to, va4ct, , cchter wel dra zullen overttuiien, dar cl •r o'an , floe Ichuunfchynend ook, onuitvi _i lvk ry, c- +" h :;t ze?ve , zo 't
al uitvoerelyk ware, in de vulie uugctti"'La, .id iatet aen to
pry.
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pryzen zy . --- Een mensch, vry van alle vooroordelen,,
is 'er Diet wel to vinden ; en alle' de uitgebreider kundig_
lieden van Godsdienst, die verder gaen dan de waerhedera
in de Openbaring voorgefteld, zyn zekerlyk niet to wraken ; wanneer ze maer niet aenloopen tegen de Openbaring,
en bondig bewezen kunnen worden .

tekits bet Ne r Bericbt want
den Heer JoHAN1498 PETSCH, do-or den Sebryver der Saptenfpraken, tusfcben een I,eera&,4b Lidrnaat enz . Te %otterdam by J. BronkhorSt 177x5. In groot octavo So bladz .

Tegenbericbt aan bet Publie

V Ene beantwoording *van .'t geen de Heer Petscb i tell
J-:j taste vaf den Schryver dier ~Samenfpraken, to berde
gebragt heeft, om de nietigheid en haetlykheid der aenmerkingen van den F cex et;eb te„toonen ; dat een last'4 gg twistezer niet veel belang in lTefq en
gedirig maekt, daer tI
waer in het tle grogtekaek fchynt to wezen elkanderen onaengename di'ngen to Zeggen,-tje. rriets wezenlyks om't lyf
hebben .

Briefwisfeling tusfcben den NooggeYeerden j . J. SCHULTENS P
Profesfor to Leidexr, en . ii".Ux H Pfedikant to Dordr .
Te Dordrecbt by A. B1usfd eti Zoan IVxi. In 4t1'' 211 bladz.
Brief aan een D4rtenaar, en Brief aan een Predikant onder
bet Dortfcbe`Clasfis, over de Uitgave der'bovengemelde
Briefwisfeling. Alom to bekomen .

H Et onderwerp dezer Papieren is de bedoelde uitgave
ener Nederduitfcbe Overzettinge der Verklzringe over
den Heidelbergfchen Cutecbisrnus, eertyds door, den beroe OA
den Eloogleeraer ALBERTUS SCHUI TENS zynenr-Leerlingen
voorgelezen, en door den Eerwaerden Boruetb benevens anderen, uit'sHoogleeraars mondopgefchrevven . OcEcrwaerde Barueth heeft van dit zyn oogmerk kennis gegeven aen 's Mans
waerdigen Zoon, den tegenwoordigen Hoogleeraer Scbultens ;
en deze heeft daerop indiervoege aen zyn Eerwaerden geantwoord, dat bet duidelyk bleke, hoe zulk ene uitgave hem niet
aengenaemzouwezen,fchoon by betuitde bent daer omtrent
Meester to laten . De Hougleeraer fchynt zich verbeeld to
hebben, dat zulks genoeg ware, om den voortgang van
dat

H
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dat V Terk to ftuiten ; waertegen de Eerwaerde .8arueth,
zichz'houdende aen de uitdrukking van daeromtrent Meester
gelaten to zyn, oordeelde gerechtigd to wezen, tot het voort .
zetten van zyn oogmerk ; 't welk de Hoogleeraer daer op
krachtiger heeft zoeken tggen to gaen . De Brieven, ter diet
oorzake gewisfeld, °heeft, •d e Eerwaerde Barueth, met een
nevensgaend Nabericht,, gemeen gemaekt ; en zulks heeft
gelegenheid gegeven tote hpt in 't icht brengen van andere
Brieven, welkeq geenzins "flrekken, om dit Stuk nader op
to hifderen, nicer eer otti de gemoederen to verbitteren .
Bericht aan de Nederduitfche Hervormde Gemeente to Mid
dc/burg, nopens de verbetering-van bet opexbaare P/ahngezang. Te Middelburg , by de [V&d. ,M . H. Callenfels
17Z6, In grout octavo 36 bladz. +

N dit Gefchrift, op begeerte van d4elburgs Eerwaer€!en
Kerkenraed, door deszelfs Gecotittrl` eerden uitgegeven,
Iverleent
men ons een naat}wl urig vetilag van de 4ttaatregeleu
aldaer genomen, om bet ope t,aer Kerkgezang to verbeteren .
Na een bericht van de voorafgegane Kerldiandelingen deswegens, dragen de G4otnmittgerden}huhne &tnmeakingen voor,
oVr het Pfalmgezang, en, eu ~tch'vefyolgetis nit ; zo over
de verandering van den
~ir;# t, ; als over rye meest verkiezelykffe~.wyzet ` Men zit tot alleS tin klaelfte dat Gecommit~eerdett,,61t S'tuk pier~rplett~dheidlnagegaen, en alle bedenkingen daeromtrent ernt'ig overwoogen hebben . By die geIegenheid vind,gten ook, in dit Gefchrift, ene oploshng der
voornaentte bedenkelykheden tegen zulk ene niet min nuttige
dan aengename verandering ; welke oplosfing van dienst kan
zyn-in alle zulke Gemeenten, of by zodanige byzondere Leden, die hier omtrent nog enige zwarigheden voeden . Men
fcl nt, naer luid van dit Bericht, to Middelburg eerst be .
dac f geWeest to zyn , om den verkorten zangtrant , to
Rotterdam , to Amtterdam en elders in gebruik gebragt ,
na to volgen ; doch by nader overweging heeft men geoordeeld, dat bet zingers suet heels en halve nooten, de voorkcur
verdiende boven bet zingen van alle nooten even lang, of ells
nooten even kort, alleen de laatfte of de eerfte en laatite uitge .
zonderd . In dit denkbeeld, om deze zangwyze in gebruik

to brengen, is men verfterkt geworden, zints men vert'aen
heeft, dat dezelve reeds voor derti, a veertig jaren to Leeuwar-

5 4t
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warden, on v'oorts in andere Gemeenten van Vrieslancl, gea
lukkig ingevoerd, met een gewenschten uitflag fland g eud
den heefc . De Heron Gecommitteerden, zulks best oordeed
lende, zo heeft men ingevolge bier van, met eenparig goedvinden, de daer toe vereischte fchikkingen gemaekt ; welken,
in ditGefchrift,met de nevensgaend1 noodige onderrichtingen
voor de Gemeente, opge,geven worderi .
Hot een en 't
under behelst verfcheiden4~pmez, ,i en, welken ook in andere
Gemeenten van ons Vaderlan~l
eging vesdieren,om hot
openbaer Kerkgezang •b eter too red en.
De verkiezing tot de ,here ieuwde Zat#gwys verdeedigt, in een
Saamenfpragk tusfchen ee* Land . en Zeeman to Maasfhtys,
iflom to hekomen . In groa6c1avo 33 bladz .

~Er gelegonheid,
nlusten to Maesfluis,, by It in .
voeren der
ze, is dit Stukle opgeft l ; en
wel, zo als bet N
d, door een Zeeman,'`om to
toonen datrer on
en Bier Streeke nog wel gevonden worden -die 1egop
drag daer ter plaetfe wraken .
Hot Gefchrift diem opt de a
ste gemoederen tot bedarotl
to br-pngen ; on`te-1100-1
, hoe #by gehouden zyn der
Overigheid to ffeho z
veils to toonen, dat doze
l:ortere Zangwyze, 1"trder
-yzen zy. Daer bettvens gaet de . Zeelttan d
n ongegronde denk ..
beelden, 'waer o i men zi
epkant, tegen ; e .i
brengt huh under, - t bdg, :yhoe
i rr edryf in alle op.
zichten voorkoWt . --- her t11
er 't heel, naer de
omfiand ghederi , ingericht bin dienst, CO
h .doen, by zul .
ken, die voor enige oplettendheid vatbaer zyn .

T

Indicis in Swietenii Commentarior. Tows quinque Supplementum, a f oH . A D . GLADBACIHIo , M. • D. &c,. Lug izi
Batavorum , apud Y. & H. Verbeek & 7. Douzy 1776 .
f: rn . i n 4to. 231 . pag.

W

Y melden bier dit Register, om 't zelve algemeener"te
doen bekend worden ; dewyl 't zeer nauwkeurig is,
en nicest alle de zaaken en Waarneemingen bevat, die in de
vyf uitgeftrekte Deelen van de Commentarien van den (leer
VAN SWIETE' . begrepen zyn . 't Is waar, de (deer vAN SWIETEN heeft zelfs ecn Register agter 't Vyfde Deel gevoegd ;
do g,
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doe in 't zelve worden de zaat-en nlaar zeer kort gemeld, en
veele aanmerkelyke diirgen overgellaaen, voornamentlyk \Vaarneemingen . D :: Heer GLADt3ACHIU, had reeds, by 't uitko •
men van ieder Deel, een nauwkeurig Register tit zyn ci gen
gebruik gemaakt, en heeft dezelve, na 't uitge,~ven van 't laatite Deb, famengevoe " en gemee# gemaakt . Gemelde H , _er
heeft hier doomireel di
.edaan aan de geleerde W .ereld ,
meer *an wantater by eel oot $oekdeel, opgevuld met onderfkxllingen en kwaaly~ genomene Waarneemir.,eu , 't Ge .
meeg opgedrongen hadt : gy betuigen daarom onze verplichting voor de moeite, welke by genoomen heeft, in 't opftellen
van dezelve, en, Dog meer Voor tyne goedheid, van ze 't Gemeen mede to deelen .
Tlerh?tndejing over een Ontleedo
,,
lee1dhewd hetrekkelyk, door de'"
vertaald door J . LE RoY
burg . ' Ze Amfl . by P.,
o&avo,

tot de Rechtcgeis. Uit hat F-anscb
eester, to lUrddelbladz. in grout

~E gelegenheid van he
r a 7erhanefeling
'' is geweest een zon
gIejaaren geleeden
to Touloufe voorgev
1, Europa een
ad_
allerdeerniswaardigst
llt t, laeeft. ---- 't Oogperk in a eze Verha
dregels :op to geenen, om,
op her befchouweta
nankend gevonden doocl Lib
haartl , de kei
rkef
lfarrogr .i, van dTe van JJ)anJlag,
fe onderf heii tlie Heer Louis was toen ter tyd nog
niet onderre& ,, -van de waare oorzaak. des doods in de opgehangenen . ,, De Verhangene flerven •n iet , (zegt hy) door
gebrek van ademhaaling , dat is to zeggen, dat de oorzaak
vin hunnenrdood niet afhangr,gelyk men gemeenlykgelooft,
* oaxi4devke belette adenehaali :ig door den fh
lop, die
v&
hun dei ias toefuit . Deeze werking houdt ftand by hun tot
aan her einde, en zy iterven wnarlyk aan eene beroerte , door
de diukking der halsaderen ; de Koord w-rkt, vooral by die
zich zelven verhangen , in geenen decle op de luchtpyp ". Dog
't tegendeel bier van is door den Steer STU7,TE M . D . in eene
Academifche Verhandeling, in t laar c7"66 to Groningen uitgegeeven, door een menigtc ont( genfp cel :elyire Preeven beweezen, dat namentlyk de oorzaak des doods, in de Verhatrgenera, alleen van een belette adein :,aahng at hangt , z eroorzaakt
door de drukking van de Koord op de luchtpyp. - Met

t

V. DEEL . H. LE TT. No. S .

A a

recht

350

LOUIS VERHANDELING,

recht merkt de Auteur aan, dat men eerst moet onderzoken
of 't voorwerp, dat gehangen is , wel'waarlyk dood zy. Dit
bevestigd zynde, word 'er vereischt to onderkennen, of 't le .
vendig, of na deszelfs dood, opgehangen zy .
Vervolgens of 't voorwerp met gewpld, of door zich zelven,
opgehangen is . Alle deez zaakemvrcwden bier afzonderlyk
verhandeld .-- De Heer LoansZegt : „ De ontwrichting
der Wervelbeen jeren en ale ,verfliheuring der Kraakik-enige
deelen, kunnen nlet Bran 't uit erk a van een zeer grout geweld zyn . Ninimer za1 mep i
1ensch, die zich z~„ven
verhangen heeft,bevinden ;d t dd dilen een foortgelyk ongeval ondergaan hebben". De
es strcLTE heeft met recht bier
van ook, hi one gen1c
handeling i 'r tegendeel . iangetoond , en 't gev at
lling aan to nee men , doer zien .
--- Voor 't ov
in deeze Verhandelirt , verfchaide fraaije A
zonderlinge geva1len .
1Vi&v
den . Uit be**10~
Deel. Met" limp
1775. BeMlven
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WskonJlige 14rmaaklykbeen vermeerderd. Vierde
r Te Ro
by R . Arrenbergo,
ladz in octavo .

heiden Vermaaklyklth~Elyk de dri%
de aan de hand gee .
" den, welkc~4ipr
eroe Dtel op nieuv
yen , ontvouwde*~
din aart I wel0 4
eene verklaa4
ee'r ze van de
ken de ter*c*6M ng der
rlhdt"g' ikjn , na 'rift gaande
wyze hie ze gefchieden
maaken, In de voorige Stu ken bepaalde~ zr~ 1e Heer Gay a
inzonderheid tot de kunftige behandclit g ~!v it $e+ Zeitfteen,
vies?e Verzamert
de Getallen en de GeZigtkunde ; en in
Zing vestigt by wet vooruaamlyk bet ook, op cfie` Kunftenaa.
rven, die door middel der Scheikunde geoefend .'wwrderlj' t
byvoeging van zodanigen, die tot de werki'g` ieWfWater
of de Lugt behooten, en de uitwerkingen %an 't Vuur uabootzen ; waar nevens by ten laatfie nug gcw,ig nmaakt van
eenige Vrruiaaklykheden, die door behendigheid en de Werk .
tuigkunde gefchieden . Dc Heer Gtryt geefc van deeze Verrrraalctykheden cen naauwkeurig verflag ; en baant, doorde on,dekking der wyze op welke doze ven gefchieden, den weg tar
gereeder verklaaringe van foortgelyke £onf enaaryen , we in
den eerften opflag vreemd voorkomen, en , wel uitgevoerd
wordende; haare gevalligherd hebben . Tot een voorbeeld die;le

dee
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lie zyne zestig(te Vermaaklykheid , welke by indczervoege
voordraagt .
Te maaken twee Becldjes, geplaatst ezan do twee overge/lalde
einden van eene Ktaper, wear van bet eerie can ienzant ovrr .
brengt, bet gene men~zeer zagtjos zegt aan bet oor van hearadere Beeld)e,_en zbti r zit iesne~nt van hen , die in bet v .,'?-,.
trek ~vn, bet booren kdri
S A M E N S T E L.
I.leem twee Hoofden of gorstbeelden van pleister of bordpapier ftaande op hunne Voetftallen, op de hoogte v .n de
gewoone lengte van een Man, en ,geplaatst in eerie Kam~r,
op twee ver van I een zynde plat s, op zoo d°anig eenen at ;
fland Van elkanderen als gy'b$e 1t .; I,aat een blikke
Buis wan een duim middellyns worden van bet
oor ~r et eene dier Hoofd'J~4-i or het Voetflal ,
waaf,op'het ftaat, naar bene gens onder door de
vloer,tot,erp daarna door he bet atidere Hoofd,
tot dat iy eindigt aan den den mond deszelfs .
Neem in acht, dat de openitrk Buis, die aan fret oor
~'; van bet eerfte oofd, ve moet zyn, dan die,
welke in den mon is van ofd . 'Schik vIrvol .
hap niet,bemerke .
gets alles zoodanig, dat m m
UITWINS ItNO.
Als igptant ftilletje~ ti! 'e w eft at~istert in bet oor van
het eerfte dier Hoofden ;'_ ~zttl de bebat in die Buis, gefchokt en we gekaatst -woldende , die vvoorden of ftem
overbrengen den mQnd vat; ljet `andere i4oohd, en . zy, die
in de kamer zytz, tllen°'er niets van verllaan .
Men plantst b eder hoofd een Petfoon ; men gePast den
eenen zagtjes to I eeken, aan bet oor van bet eerfte Hoofd ,
ten men laat,den anderen Perfoon zyn oor houden by den mond
va bet tweeode Hoofd, 't welk by dan hoort herhaalen 't ge .
ne de andcte perfoon tegen bet eerfte (preekt .
OPMERKING .
Ills wen, in plaatfe van eerie, twee Cemeenfchaps Banfen 'er
in pleatst, kan men onverfchillig fpreeken tegen bet oor van
beide de Hoofden, bet zvelk (lit Konstje zeer verlnaaklyk zal
maaken (*) ; men kan ook op eerie l of d eeia Iloofil of Borstbold
(*) Eenige Schryvers verzekpren , dat 41bert do Groote eene
manier uitgevonden had om een Hoofd to maaken, dat fprak, en dat,
A a 2
zoo
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beeld plaat/en , t w4Le n .en Ora,-ale laat fpreeken door mi el
van eene Bias, in ci,~szelfs mend uitkomt, gaande van agteren een befclrot , orzder tie ply ;z, zvloe r ill den poet van de
iafel, en cldor (lazes opz :aarts in l•c t Ber-sibeeld enz . ills dais
zal icmaat, die agter bet Be)cllot verbor4en zit, ktsnnsn ant-wom den op alle de 1' -aaseat, the, men aan llet Beeld woosflelt.
Indies men deszelfs njond en oqen iezeey,; baar mna,,rkt , zal dezelve vc ; bergen eerfoon die kta'snen' be z,;e .;a e ;a door midd l van
eels E,, osd, dat door een aides sz toot van de Tajel gnat ; eit
zulks zal daze Veranastklykbeid 3svg, verzvo ;idel';ker doen voorkomen . flat s oiet noodiP, dat de Buis 1n den mend to, voor
aan de Lippen van dat Beeld kome .
zoo

alb zy to ken
&* evep-s door tziddel van een zeer y&muftig
twerktuigelyk geil
't Is egter ajles
wtrirfchgntyk, dat by zig van een dusdaanig
rrige jaaren geleden te' al'ys een
middel bediende .
Man gehad,die een 11
t van eerie natuurlyke grf3atte,
ers van bet Alphabeth to eenige
zittende op een Ton-, i
woorden ultfprak .a Het
wonder beftond in een kind, dat
in uien ton verborgen w
men gewend had otn alle die let
ters op eene biitengewo
w'qj.R uit to fpre*en, tm cinde bet tot
bedrog to doen dienen ;=
d
ad veclen van de Aapfchouwers
girgen hecn in een voile v
g , dat het Konstbeeld zelf fpi k
zyn, die liever verkiezcn door
zoo yvaar i ; het, d4'er metf
bediog mi,leid to worsen, d
ig de g }>tigile tno •~ ite to geeven,
tl toys tnaaken, want zy
oin to onderzoeken, of bet ge,gn men hen
dan niet. Len,r~q van ved1d zci op zekeren dag by deze gele .
genheid , als by~lfeu, die dlc:,fooa .v_an Konstftukjgs in 't openbaat
vertootiden, zag rratuurkundige ted~nvoeiin;en doen vomr anderzins
zeer ver[landige menfchen, dog welken de co aaken , v aar door zy
vocrtgebrabt worden, net genoeg door zien, jat by d°,n zig verbeeldeSganarelle uit bet Tonecl : u' :, den Doaortegenwilendank,
to hooren, c-n si to zien gea; . :M -andoen om voor den Vader van
den zieken latyn to f ree? .c t, v _i'--e die t :el niet verfl:ond ; en dal
bet 11 --,n g?etta ;t;s verwond rlyl '1-cm l - w^ •^ , a,s fonamigen, der'Am J(x( r; Nam
. Hy
fchou :i ers, gCly It by , tai . i • a ail : 0 , ac! CPil
vo,*dc'cr by, car SSanar - el;e op de v , r <-c dt ;c t ~a rerl'rng, die
hem de Vade . , op bet gene by gnzegd i •a J , .aaakte, d : t by naamelyk
bet hot verkeerdelyk in de rev;'? . z; plaatile, door bet in de linker
zy ie~ ;e i maser, antwoordde : dst zu:ks to voorengoedwas, mnar
dat de Cacnccsbonst dat ales vcraat :erd had : op dezelfde wyze gee .
ven die gcwaa.:c'e Na :uorku' .•' ;ren voor en, houden onbefchaan:d
tepee kund°i C Li ,--2c-t, dat ay rcewifnge ontdekkin .
flaandr
.et a-.aecr wezenlykheid hebben .
gen gedaa,t i,, bben, die egtcr :
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Berigten wegens rle ziitvinding van een nienrw Ciment, door den
Heer L o R 10 T . Byeen verzameld, en nut bet Franscb vertaald. Te Leid. by Haak en Comp . Bebalven de V.-czrede,
166 bladz. In o&avo .
he'bben voor eenigen tye!, in ons Mengelwerk, ge .
plaatst, de vertaalmg van eon Brief, over de toebereiding van dirinieu v Ciment, in wclken de Beer Patte hot
zelve, na de toebereidin ; duidelyk befchrceven to hebben,als
ten uiterfte nutaig aanpryst (*) . Met de afgifte bier van hebben wy onze_Leezers dat Ciment al eenigerniaat&`Ue? .end g2 .
inaakt, en de aanpryzing van den Heer Pattq heeft veclitgt
den eenen of anderen we] opgewekt, om bet relve nog nader
to leeren kennen ; en doer wenfipl li, At nigh door de opmerkingen f enwaarneemingen van an deren desa*gaande no„ rneer
verzeketh mogt worden . liter #oe lpeb
•, - die der Franfcli Taa1e magtig waren, ,~c, i g'Zae elogenbeid gehad ;
doch 4Ik was voor den 1Veddrduiti~ w Leezer van weini
of geen dienst. Hot zal hun d#s t eer~ daar 't Swk d'er
verdere onderzoekinge wel w s, niet ongevalhg veezen, dat hu-1 eeneAverzameling v$ rigten , j oacns slit onderwerp, uit bet Fransch in ; ,N?e
duitsch vcrtaahl, wordt
npdegedeeld ; als waar door
'I
aat gefteld worden ; om
dit Ciment nog beter to leere to rlen eu„te beproeven .,
De Verzameling e behel • t eerst een Berzgt wegens eene
niezewe ontdekking in e Bouwkunrle, door Glen Heer LURIIJT ;
waar in ons een verflag gegeeven wordt val>} ihct begin on den
voortgang deezer ontdekkinge, benevens de gewen :chte uit .
werkingen, en de Wye hoe'cdlt Ciment gemaakt err, ebezigd
moet worden . Oar aan volgt de bovengemelde Brief van
den Heer,.EATTE", die de bererding en de nuttigheid van bet
zelve beknoptlyk ontvouwt. Hier by komt eene Be/cbozzwing
dier Ontdekking, met bet ontwerp eenerproefneezninge, ona de
or~rtre ely4beid van dat Ciment to bewyzen, door den Heer
TLANCHON de la JOMARTJRR, welke ihet voorl;asnde bevestigt, en toont, wat men byzonder in ant hecft tFe neemen,
omn 'er gelukkig rrede to flaagen . Dit laatfle inzonderhcid ,
wordt nog breeder ontvou .vd, in cone c'aar aan gchegte Ill .
movie over de wyze van berezc'i» .~ , 01,1 din Ciment minder go .
vaarlyk , minder kosthaar en zc'•er er to ,sakes, door der Bcer
]DE r\10RVEAU ; by welke IVlemorze ten 1aazlie nog go'.o ,d is,
CC(*) Ziefled, tad. Letter-Gef IV D. A.1enggelw. b1idz.104 log,
AA a 3

354

LORIOT VAN EEN NIEUW CIDTENT .

eene Befcbryving der Zantenfelling van ee Oven, die -n-4e
bereiding van (lit Cisnent gebruikt nioet worden.

Het denkbeeld, dat zodanig ecn C ment, het welk het wa .
ter kan . tegenf'aan, fchielyk opdroogt, en minder kost dan
ons gebruikelyk Ciment, hie - to Lande rrt'et minder nuttig is
dan in Frankryk, pryst de ovcrweeging deezer Berigtenallen
Bouwkundigen en Merzela1ren sari . Zuiks heelt'ook deUkgeevers bewoogen • deeze Berigten by een to verzamelen , to
ecn ieder uit to noodigen, om het gebruik van dit Ciment to
beproeven ; wel byzonder door-het zeloe met onzen fchelpenkalk to be,Qiden ; om to onderzoeken, of Diet het Ciment
met onze fcnelpenkalk , volgens de rganier van den Heer
LoRIOT bereid dezelfde goede eigenfchappeu hebbe ; dewyl
de ontdekking drier van, inzonderheid voor ons Land, zeer
hoog to fchatten *ou weezen .

C . REDELYKHEID b,?

J. KRAYENHOFF, capitain
IIgenicur ten dienfle der vereenrbr venbage by J . Gaillard, 1776 .

fit, &OV,, C .

Luitenant en 04
de Nederlanderb~ I
1N groot ocravo 208

-,ix

Et Vertoog van de

rgayenbof, ten voordeele van
Ouden boven die der Iledendatggelvk
is (*), gevolgd van een •Tractaat
vain d .:n i-ie.r Redelykbeid, waar in d,xi~,ze zig verledigt, tot
l,eoordeelen en vfederleggen van dat Wrtoog ; en de
lht
lchrvfwyze, d*w den 11e
edelykheid daar in gehouden ,
beet den Heer Araye $"r , rRv tOge
hem deswegen to be#lrn
lI~n . •Tcn dien ein e hoeft by 1 tGefchrift van den Heer
ReJelykbeid, by manier van Tekst 4dm kt, en met wider
aan , cplaattL Aanmerkingen beantwoord,, dat getneenlyk op
eene zccr icherpe wyze getc' ;.iedr : 't Is zeker, dat'4e penne
van den [leer Redelykbeiu n ;et akobs zo b4tcheiden fchreef„r
als men wel had inogen wagten ; maar 't holflt on vclor dot
de (Jeer hrayenbof zyne Party egter finaadlyker behandelt,
dan hg verdient ; en dicrdoor to veel valt op byzonderheden,
welke Diets ter zaake doen . Bet meerendeel der Aanmerkingen zyn toch van dien aatt, (fat ze in geenen deele lrekken
ter ophelderinge van bet verfehil, maar inzonderheid dienen
om lien Beer Redelykbeid to befpotten, en hem in een veragtlyk liclit to plaatzen . - Wat men ook van zulk eene
fchryf(#} tie Hedend. Yaderl letter~Oefen . IV D. bl. g6s.

de Metzelwerken
JI
fcrtit,a, is,
bekend

e

t

lyk
Euemerr*
zonderlinge
gt,grzyn beweegreden
lust ecus willen
is de koelen
oorzaakindeezer
Redelykbeid
Reize
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4bhryfwyze mage oordeelen, 't is zeker, dat daar door dit
StulrJe van weinik of geen dienst kan zyn, voor de Leezers,
om hunne ktndigheden,#)ver bet verichil, nopens de Metzel .
werken der Ouden, eenigzins to befchaaven ; waaromtrent de
Beer Krayenboff bun yeelligt, in eene andere fchtjfwyze,
behulpzaam zou hebben kun4en weezen . Dan by heeft,
or to haalen, zo als by in 't flot to kennen geeft, ze ;gende.
„ De rede, waarom ik dit fchamper tegenfchrift heb beantwoord, hoewel het in zich zelven geen antwoord waardig
was, is alleen om to beproeven, of 'er no- mogsiykheid ware, eenen metzelaaf'fcribent van zyne onzinnigheden to ge .
neezen, en tot zich zelven to brengen, op dat by de penne
bet papier en den inktpot liever vaaren laate, en tot zynen
truffel wederkeere . Mogt ik evenwel m rdoeteinde niet be .
reiken, verliout Redelykbeid zich ander~ al de penne tegen
my op. to vatten : ik ben, uit~ ief4e . e mynen kostelyken
t;ed, rffet voorneemens, hem eder antwoorden : maar ik
zal hem als cen Man zonder confe enrie aanmerken, en ik
peeve hem, by voorraad, een geld luidend antwoord als
Tacitus aan den ; kvaadfpreeken n '17etellus gay, [darn 't
Nederduitsch luidt .] Gy k t Ii
k op my rcbelden , n4ardemaal ik' niet zal antwoo
bebt geleerd kwaad to
reeken, ik, myn geweeten zy n getuige, heb geleerd, dc
lasteringen to verfmaaden. Indien gy Heer van uzve tong zyt,
0111 allies nit to flooO, wat u lust, ik ben Beer van myne
eoren, em alles„wat baar moge voorkomen, ongefloord'aan
to booren . Eene foortgely :e taal kutiven partyen, als
zy hunnen lust gekoeld hebben, ter wederzyde gebruiken .
X

Reize Van JONAS KOR'E •~~rtaar Palestina, Egypte, Phenicie,
S rie, 4 efopotamie en Cyprus . _Naar den derden druk uit
bet Mooditeb vertaald . Eer/le Deel. Metplaaten . Te
HdarleSm -'by J. Tydgaat. 1776. Bebalven bet l'oorwerk
396 b ladz . in . o6tavo.
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" geweest, en eene zonderlinge manier van denken ftraalt
in derzelver befchryving door ; 't een en 't ander is zo op .
merkelyk, dat bet een kort woord vordere, eer wy van 't
beloop der Reize, of eenige merkwaardige omltandigheden in
derzelver befchryving gerneld, gewag maaken . Op bet lee.
A24
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zen der woorden Deut . XX!X'. 22, Oat .vtees. 1cn frt
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voelde by zig bepaald, om eene reis,iaar het Joodfclie Land
to onderneemen, om een oooXgetaige to zyn, van de ver .
vulling der Godlyke bedreigingen, over dat eertyds by ui'ffek
gezegend Land . Eenftemmi,g+' met dit denkbeeld van eene
gezette Godlyk-e opwekking ter aanvaardiginge d#'ezer reizcl,
heerscht 'er doorgaande in zyne befchryving een denkbeetli
van eene b' .itengewoone bvzondere leiding derGodlyke Voor .
zienigheid over hem . Zniks gaat vergezeld van eene denkwyze over den GodsdiLnst, die bet bevindelyke tot een bovennatuurl*en trap brengt, zelfs in gewoone omflandigheden ; en dit heeft invloed op verfcheidetTSchriftuurlyke canmerkingen, waar in by ook fferk overflaat, tot allegoriiiche
en vergeestelykende uitleggingen .
Menfehen, die aan
deeze Icic ing gewY n zyn, zullen 'er ongetwyfeld nog al veel
in uindcn, d .t h
e optnerking tiekt ; niece zy, die hunne
Godsdieufiige den ec1den bgredenecren, zullea'er veel eer
lfof in vmden, om zigite verwonderen , hoe 'r mogelyk zy,
dat men foortgelyke inc llea dermaate kunne koesteren . Dan
de r voeding, verkeeriV, bet teinperanient, de geffeldheid
van 'ichaam en Geest pn ;. hebben zeer veel invioeds op 's
M ei.li.l,en dei .$wyze in
hn Go~dienst ; als me ;i dit wel ter
harte neemt t,an men in'"zz' ;i n Neasten veel ovft- 't hoofd
2ie11, zp ;,Ill- het duj del , IIAI be, dat hy, nict te,~enffaande
ale voor On'vreemde deikwyze, eene meloovigeg,flioorzaanibeid van harte in 't oog,,lieeft .
Et~ als zodanig een kornt
tie 5cbryver van dit 1-Ver1 alleszins voor ;r. overeenkomflig
waar mode by oig ook to~dkkaarlfe tekent, als een eerlyk ell
oprecht Reiziger, die een g*"zoulw yerhaal geeft van 't Been
hem door de bewoonders des Landi gemeld is , of dat by
anet e :gcci uogen gezieli heefi ; waar van hy, zonder eenig
inment,tel van blind by .elouf, berigten mededeelt, en waar
over by aanmer~ingen voor' i, Tt, die ten 'bewyze van zyne
oplettendheid en gezoiid oorl ec . daaro^itrent , ffrekken. Hoe
inen &'.aalve ook over den A : :_iieur, als Godgeleerdeii of
Schriftuitiegger, rnoge
h ; verdient ats RReiziger, met
opziciiit tot het beloufle Lai -,d, eene p ars under de geagtfle
Schryvers over dit Gewest ; en zyne Reisbefclaryving, die
anen met bet iu agt neeumn, of oveiflaan van zyne ingevlogten bcder, kingen nopens bet Godsdienftige, kan dooibladeicn, is der h eLin ;c wet waardig .
Hy vangt dezelsc can met zyn vertrc', ; van Altona naar
Vcuetie, en voorts naar Livorno, van waar by met-een Engelsch
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gelsc: : Schip op Alexandria vertrok . Verder ging by to lande n, ;.'t Rofetto, voer vervolgens den Ny! op nrar Kairo, en
yveder of naar I)amiate 6 van waar h ,,, , nan noord van een
:'ransch Schip, naar Joppe, tiitns JafI'a geheeten, ftevende ;
daar iy vervolgens voet aan land zette, en dus in 't Heiliae
Land kwam. Onze Reiziger kwam 'er niet dan laugs Idien
oveg, te*orzaake dat hvteLivornogeen gelegenheid •v oo l
on! op eene haven van 't Eleihge Land, maar wcl c m . i'
Alexandrie to vaaren . Dewyi nu zyn oogmerk
was naar 't Heilige Land to gaan, zo hield by zig in deeze
omrcis niet langer op, dan noodig vAs ; dus belhList zyn be .
iigt v?n deeze Piaatfen nie's byt :onders , egter toont hy,
CiaL hy, naar die otfrli;andigheden, opmerkzaam geweest is,
we,,havve zyn verhaal ook no- al eenige goede aanmerkingen
Lehelze . Maar van meer gewigt en naauwkeuriger uitvoering
is bet pen hy, zedert zyne komst to Joppe', veimeldr . Hier
kwam hy, naar de aidaar gebruikelyke f kikking , met de
FIenci,kaanen, die den Turkey, fchattthg moeten betaalen,
v-or een zekere femme overeen, om }'tern van daar vragtvry
• Jeril'alem, altvaar by dan, zo i*n zeide, vier weekeii
en voorts weder rug vaards to Joppe te ' erok wcl dia van Joppe over :lama naar Jerufa,I
- cl :s wclkehStad I1yr her meilwaardiae bei byv:o ;o ing van de plegtige omgangen derGees .
ylien en Ii .`ievaardg°_ngurs ; waAr made by zig rutty veertien dage ;i Gn'edlo} .hoeld . Zy'n oogr rk was , 'er langer to
veetoeveil, dog men "vist her,!, 01) eeise hefcheiden wy ye ,
als to no dznakr i, c :r~ zyn vertrei& to verhaasten ; vermoedelyk ter oo_zaake, d, .c Let den £eesrci ken nict apgenaam
was, dat by met c'.e Jooden naar bttiten wilde pap, oui to
hooien, wait zy van de oude grenzen der Stad en andere byzonderheden zeiden . Ingevolge bier van vertrok hy, na 't
ontvannen van 't gewooile getuigfchrift, weder naar Joppe ;
voorts met een boot naar Altra, en verder to land naar Nazareth, ter welker plaatfe, a!s inede in `t omliggende land,
hy' de voornaanilte byzn=ldrr%eden in opmerking nam ; na
welke verri )t : .7 , 1!y Ce rug keerc'.e n : r Akra, den nabygeleg-n .,erg Karmel beleheu,v'_, en vooits op eene gunfhigege .
Tot dus
_c,enheid wa)tte, om naar S don t- vaare,i .
ver loops bet vef,iaai van 's M - uis Relze in dit eerfte Duel,
tvnar van 't ve"vcl~ en einde iii 't verwagt wordende t'weei e
Deei voorgedr'aa en zal worden .
Behaiven de naautvkeurige befchryv :7g d ,--r lI°ilige plaatfen,
en byzonderhedctl daar toe betrekkclyk, wclkcti de Gecst,~
A a 5
ly-
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lyken den Reizil rs toosnen, die onze Reiziger met oprerk .
zaamheid belihouwd, en waaromtrent by verfcheide? oordeeikundige aanmer(tingcn gemaak7g hceft , ter aantooningo
veeler ongerymcil'eden, we1*'n daaromtrent plants hebben',
veivat dit I>cel etfyke byzondere uitweidtngen over det±e en
geese onderwerpen, by ge1e ;;crheid vali bet be - uwen .v n; .
nligJ piaatfen . Onder alle deezen verdient by<A° 'er opn ki~g, he4geen by gefct :recven heeft, we =--ps de li,?giug In
Kalvarie, ten betiooge, dat die Berg, welke men thans in Je .
rufalem, als de plaats d%r kruifginge, aanwyst, en ten bygeloovigile vercert, in !eenen deele die plaats is, op welke 's
Watrelds Heilland den kruisdood heeft,ondergaan . --- Zie
hier bet h , )ofdzaal .lvke zyner aanmerki[igen deswegens.
jiy beweert ten fterkfle, dat het hedendaagfche Jerufalem,
veel kleiner dan het nude, op de eigenfle plaats ligt, en wel
midden op de oude en beste plaats, daar het oude Jerufalem
geftaan hecft . Zuid- en Noordwaards, zegt by , is een fluk
van de oude Stad buiten de muur der tegenwoordige gelaaten,
maar ten Oosten en teti Westen ftaat de tegenwoordige m r
zekerlyk op die plaats, daar de oude geflaan 1- ' 't
deOiepe valci aim die zyde genoegzaam ui
ve . volgt by zq klaar, dat geen inwoonder'er a
een vreemdei ig behoeft de St4pl flegts van buite ,
om 'er van verzekerd to weezen . Ten overvloe
nog aan, dat de Tempelplaats, buiten alle tegenipraak,
het hedendaagfche Jerufalem ligt . Het . .cene en 't andere
wgxdt, zo door zyne ,eigen grondtekeiting, als door die van
twee anderen bevestigd . --- Van waar kfmt dan, zal men
natuurlylz vraagen, bet vr$ algemeene dei Kbeeld, dat liet
hedendaigfche Jerufalem op, eene andere plaats dan het oude
ligt ?
Onze Reiziger antwoordt ; ze zyn tot die dwaaling verkid, door to leezen en to hooren verhaalen, dat de
berg Golgotha, die zekerlyk buiten de oudq Stud was, binnen de tegenwoordige ligt ; bier uit kttnden zy niet wel au .
ders befuiter . Maar, voegt by 'erby, „ per rx ,echter eene omflandigheid, die hen had kunnen doen twyielen . -& s
zy by alie de reisbefchryvers leezen, dat de Tempelplaats,
de berg Akra, Bezetha, Davids Burgt . en byna alle de zogenaamde heihge plaatzen binnen de muuren van het hedendaag,che Jerufalem liggen, die ook nergens anders, dan op
de plaats van bet oude Jerufalem kunnen geweezen worden ;
had dit hen moeten doen - vermoeden, dat de voorgewende
berg Kalvarie de rechte niet zy ; dewyl by Diet zo naby de
Teu,pelplaat& Icon liggen, als de taeeste r9nsbefchryvers diets
rla :-
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Volgens de grondtekening van den Autheur ligt
die p tats geen vierde uur gaans , en in eene rechte lyn . Been
~(t:htfte van den Tempeiw ook zou die berg dan, in r; a ;esten oord, en zelfs in 't midde, van 't oude Jerula :Cni ~,
gen 4ebben . Hy merkt verder aan, dat eene gr-+uc1tcktvan Jerufa'em,,, door Pa .er Gujon, welken by beooi,fe- •
~
d fdelyklt_ "'ont, dat de verkeerde berg Kalvarie
"i
verlegen gemaak heeft . En verder beroept by
i
getuigenis van H. Y-. 4mman, welke zich nopens cc
van bet tegenwoordige Jerufalem atdus uitdrukt . „ Dt
Jerufalem op den gelnelden berg, (t T meent den ber_p bun,
in zyne geheele uitgeltrektheid genomen, op welken de andere bergen of heuvels lagen, en waarop de geheele Stad ee.
bouwd was,)" alle de heilige plaatfen der vier bergen heeft
begreepen ; zoo moet men wee :en, dat de tegenwoordigettad
Jerufalem nog op drie heuvels van then berg als Moria, Le.
zetha en Akra gelegen is . Maar de eigenlyke berg Sion is
buiten de tegenwoordige Stad ." Hier uit blykt, zegt Korte,
, 'at bet hedendaeglche Jerufalem op den besten oord deroude
Stad ligt, en dat
oorgewende berg Golgotha de reclite
nict is . Daar,%b ct s deelt hy, ter bestestiginge var, yn
gezegde,'nog inede'een uittreklel van 't burin van A .
r>s~lr, tin,~,.wyze, dat get Jiedendaagfche Je ttfaletn op dezelide pills ligt, dear bet oude geftaan heeft ; bet welk by
met eenige aantekeningen opheldert, ten nadere bewyze, dat
men een verkeer*n,berg voor den Kruisberg houdt. Even
zodanig een gebruik maakt by verder van 't geen S. Schwwej~er
deswe ens genr id heeft, die g.en kans zag um de ligging
der tegenwobrdige Stad met die der oude te-vergejyken ; uit
hoofde, gelyk onze Reiziger tdont', dat die gewaande berg
hem in de war bragt ; waar tegen alle zwaarigheid verdwynt,
zo dra men bezeft, dat de waare plaats der kruifiginge niet
biunen malt buiten get hedendaagfche Jerufalem ligt, gelyk
dezclve ook eertyds buiten de oude Stad lag', to weeten, ten
wc5ten vp de Stad, op den berg Gihon .
1"%Vyd`ers toeikt onze Reiziger, by gelegenheid dat de plaatf?iyder in zyne grondtekening, de hoofdfcheelplaats als cen
aanmerkelyken heuvel had atgebeeld, nug aan, hoe 't niet
to gelooven zy, dat 'er ooit een aanmerkelyke heuvel, laat
faaan, een berg aaii de egte plaats der krulfiging geweest is.
„ De geheele gelegenheid, zegt by, gelykt 'er niet naar,
vii hedendaags is 'er ook niets van een heuvel of berg to zien .
Doch de berg Qihon , zo tang als de berg Sion zelf, was
hoot genoeg, en dewyl de web uit en in de Stad naar de berg
Sion
};laatzen ."
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Sion daar vocrby liep, en deeze beide bergen van geryke
hooate bier maar door eeu vlak dal onderfcheidcn vbaren,
was deeze gercchtsplaats den vog4-ygangeren zigtbaar genoeg . Underw~felren is 't!:ol: nog de vraag, of de geiechtplaaticn tocti reeds, gLlyk hedendaags, op uititeekende
1iooaten ge,veest zyn ; dewyl de doodc licha m°n toen niet
aati
bout mogten blyven hangen, nra i' be f'~aven Maw
tor~wvor •d en . 't Is ook • :nerkwaardig dat ,-ct , n der vier Evang!~srcu die plants ee~ren berg noemt ." Mattheus zegt, FT.
XXVII .
gekomcdozynde tot de pleats genoemd Golgotha enz ." Mark. X` . 2s . leest men : , zy bragten here
tot de plaits Golgotha ." Lukas iegt, H . XXIII. 33 . „ toen
zy kwamen op de plants, genaamd hoofdfcbeelplaats enz,"
En Joh . XIX . 17 . iiaat : „ en hy, draagende zyn kruis ,
git b uit near de plants, genaand hoofdfcheelplaits ." „ Dear
nu alle de vier Evangelisten van do plaits der kruifrgitng
uitdruklyk melding doen, en Been van bun die eenen berg
noemt, is het voorgeeven der Roonnciiei:, als of de Zaligmaaker op een hoogen berg gekruist was, flout genoeg ."
Onze Reiziger heeft to meer wvan zyne
op
n ha'varie in
rking, omtrent de verkeerde p
he cegenwoordige Jerufalem ; om dat zuiks ,,a *Pnde :yklte
toont, hoe 17L'fpotlyk her zy deeze pats cp zc .'anig eci&e
wyze to vereeren . En indiervoe c heeft by zig ook bevlytigd, om ten klanifle to dean :,i ;:n, dat Jezus niet van d-n
top des Olyf bergs, maar in de flrccl4 van Dethanie t'ar
Hemel is gevaaren, wear luid van 't Euangeliiche verheal,
Luk . XXIV. 5o-52 ; wear mode, gelykd r aaiaioont, let
gemelde Mend . L 1- 12 . ;in ;eenen dealt flrydt : des ~e
byzondere vereering van een top des Olyfbeig;, terr tl_ .
zen opz~gte, met mmder_ongeryrnd zy . 't Is w ar, m . :
toont 'cr nog een overblyffel vat#i 's Heillands voetdappen ;
doch n,en hoore deswegens oaizen Schryv°r . o„ De maiinik, die my Fbleidde, wees my de, he: 1 igdgn en ot) den
berg ; en wel ceist de plaats, daar Christus~ to 'jlemel gevearen .is, wear over een ideine Tnkfche koepet'geboiiw+d
is . Dc Ileif : nd, zcgt men, heAt 'er twee voeaftapperi,
in den seen ingedrukt, n . gelsaten : <ioch de cane is 'cr nog
maar• van
an to 7101, en de audere door d,~ Turken uitgeaoa.wen, en in hunne moskee op de rein ;}„ lplaats , cbragt .
Die gelooven kan, dat eer .,t de jvoden,, als vyanden van
Chiisrus, veertig jaaren la g- 31 vervoige,fs de Romeinen i',
de belegering der Srad, en eindctyk dellleidencn, byoa
drie honderd jaarcn fang tut
`deeze voetflappcn
Oil-
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obgefejronden hebben kuntren laaten, kan ook at de andere
verdichtzels gelooven ." Men voege het zelve by een anger
fleenet fonder op di_`c' berg ter plaatfe daar Maria ten
Hem l gevaaren zou zyn, en *et laaten vailen van haaren
gorde een indruk in de rots gemaakt zou hebben ; by ru1 ,
d'nfl van '~ velk
onze Reiziger het volgende nog verop bemelvaartsdag op den 01y0-rg
, : 7t . „ `l oen
waren, Ilond ik , met een monuik vuor dit fte ;nen wo
Terwyl wy twee anderen, die to r' ; waren ge' x leeven, verwacbtten, nam by een fleen, en wr-,-f in de goot, door den
gordel gemaakt, die aan het cene eria byna uitgcfecten was .
Ik dacht : wel aan ; moeten deeze fleenen wonderen ook zo
onderhouden worden, gelyk zy eerst gemaakt zyn?"
Zedelyke Perluvilg-ingen . Imo"'? bet Franscb door L, S . Ps . Zn .
[,Vaar agter gevoegd zyv eerrige Dicbtitrkjcs va°±den lerteeler. To Nyme~ es by A . v . Goor 172 6 .' Ii grout cEavo
153 bl .z'r"

inedt men ons ecn3ge trefEnde" eh
C aalen aan, die gevalliz en lee : yam zyn, -4 n
An %en een nuttig zedelyk gebruik kan maaken De
A evaUen van llfrsynator en Tbeocdora ontvouwen ons het wvis .
ielvallige lot, dacaenfch rr kan overkomen', leercn ons hoe
Men zi daar in bViinort to gedraagen, en doen oils opmerken , ho hat un unftige lot onvervV apt ten goede kan keererr. Eene Oos?fche vorteiling van B3 .:.ald,sb b,)ezemt ons
in, eene flille I gelaatenheid onderdeGodiykeVoorzi ;;nigheid,
wanneer ons rampen treffen ; en eene foortgelyke vaia Obidab
levert oils leerzaame lesfen, terrmzigtige belluuringe onzer
hartstogten . -- Laat ons'den eerwaardigen kluizenaarhooren, daar h?Oi*1ab, door aangenaame paden vcrlokt, van
afgedwaald, door de duisternis overvalien,
den rechten
ep gelL#igi°in de hut des klnizenaars geko:nen, in dezer .
voege 0,'nfpreekt .
„ \lyn noon vergeet nooat do ge .°acren, 1iacraen gy u heden, door uwe onvoorzichtigheid bebt bluctgeRe .d. G,:denk,
dat 's menfchen leven de Leis is van eenen dal ;. In den .morgen onzer jeugd Pcaen wy in voile kraciit op : wy worden dour
de hoop tot den arbeid aan4etnoedigd, en wy bewandelen met
eenen vaster tred en weg der wysheid . Weinig tyds daerra verllaeuwc on yver, wy traciiteu oils onze plraten gemak .
N,
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maklyk to macken, en langs aengenaeme paden uns doeiwit
to ,,ereiken . Het afgryzen, dat wy in bet eerst voor de misdeed hadden, vermindert, ei" wy v~.tegen bet dat g er to na,
deren, 't wclk wy voorgen~men hadden, gedourig van ons
te%gerwwderen . Het hart wordt by trappen ontzenuwd, en
wy,
1 op onze hoede to zyn, wy;v,pndiWns ge*tit
n
•n van 't vCrmaek ; wy n,«feren dezelven met
6
f °"' e , treeden Saer in, doch beevende, en altyd in
hoope ot. . -e to zullenw ioorwandelen, zonder den weg der
deugd uit bet oog to rliezen, welken wy voor cen oogen .
blik aen onze regte zyz a laeten ;,, en waer op wy voorneemen onze voeten wederom to zttllen zetten . Doch de eene
verleiding volgt op de andere ;-_de eene gemaklykheid om de .
zelW gehoor to geeven baent voor de andere den weg ; weldra . vinden wy geen genoegerpineer in 't geluk aen de onfchuld verknocht, en wy flilien onze ongerustheid door de
vermacken , waer aen wy ons,overgeeven . Wy verliezen
ongevoelig de herinnering onzer eerstgenomene befluiten, en
wy vergeeten wat aen redelyke wezep bPLaemt . Wy begeeven ons in bet gewoeFder bezighet' . aa,g,~y dompelen ons
deb innelyke vermaeken ; van voor . , p~"'.t~t
laden wy onzg onflandvastigheid hlyken, to tfdat~l e u -. ,, dr.
nisfen van den ouden dag ons overvallen, en hetv'ong~mam •;
de kwelling en de benaeuwdheid ons overmeesreren . Dan
brengt de bcfpiegeling ons tot ons zelvej& wy wenden ons
gezicht naer ons afgeloopen leven : die' efchouwing baert
ons fchrik, ontroerinb en wroegingen ; w,~ bcklaegen ous t

en fomtyds to vergeefsch, over bet verlail,}~n van den weg
der wysh.4`.d . Gelukkig .die :geenen, myn zoon, die door uw
voorbeel Z zullen leeren no to wanhoopen, en welken zich
zullen to binnen brengen , • 'hoon de dag voorby zy,
+en de kragten hun begeeven, z~ogtaps eene lhtf e pooging
moeten doen ; dat de verbetering . drr zedeS t onmogelyk
is ; dat men van zyne dwaelingen kan to rug en en dat
by, die des Hemels byfland infineekt, kan z Vzl Oven
moeilykheden, welken onoverkomelyk frheenen .Len daaraanvolgend verhaal van 't gedrag van ll namoaslin toont ons, hoe tier de Rykdom, maar deszelfs rechte
gebruik gefchikt is om ons gelukkig to maaken : en verder
ontvouwt ons Salab, een leenfpreukig gezigt verhaalende,
do gevaaren der gewoonte . Hier by komt de gefchiedenis
van Seged to lour gefleld in zyn oogmerk 1, om voor cenige
dagen to ondervinden, waar in eeu leeven beftaat, waar
vary
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van alle de begeerten vclclaan worden ; dat hem nittie

ei1,

flaande zyne poovingcu dag_lylts tnislukte ; to leering" ~at
niema',d het Letuk van *nen dag in zyne magi heefr . Ten
laatfle xvtjr(tt deeze verzauie1it g van Verhaalen befl)otev
met de Liefd-gevallen van Em ilia, die aan haare Mime
onv~orzigtig, den t , uibel vierde ; 't welk der
xe
tee` waarlchoutvin~c tzan flrekken . •- - De He
die deeze Gefchiedenisfen in een we*,gefchiktel
It
heeft, en zynen Landsgenooten till Gefchrif
_dedeelt ,
waar in het aangenaame en nutte , ig veree'ngt, heeft 'er
nog vier Dichtftukjes van zyn eigetWand hygevoegd'
welken toonen, dat by niet ongefchikt is, oa zelf de pen to
voeren . Men oordeele hier van nit des SJhryvers Eer-Zang
tot lof van den Heer Abt GUIN6R, Sch'yver der
e
en geagte Brieven van eenige .7ooden aan acii I]eer
TAIRE, welke aldus luidt .
Doorkundige Abt, die, in uw' wydberoemde fchriften,
Het ongeloof beflryd, en voor den Godsdienst waekt ;
Die, door den edler, oed van waerheidsminn' geblaekt,
'ter weir
d, in zyn' doemwaerde driften ;
deb„ eerlaurier van myne zwakke hand' ,
idyll, t) '5'e zeer myn hart zich aan uw' roetft verpand .
Voltaire, then de Faem in alle waereldflreeken
Deed kennee dc& zyn' geest, en vlugge vindingskragt ;
Wiens heerlyk c h~rtpenfeel, door onweerflaenbre magi,
De koudlte ziel onigloeit, en 'c hardfte t rt poet breeken,
Vond, fchoo0et gryzg hair, tints fang, zyn'fchedel dekt,
Zich nogthans door deft lust tot fpotterny gewekt .
Het Joodfche Volk , dat reeds,'vadY''s aerdryks jongae tyden,
De Godheid hulde boo&, en haaren dieast a4een,
Hoe moenk 0 ook was door all' zyn' plegtigheen,
Eerbiedde, moet den fmaed van deezen Dichter lyden,
Die was a dat by met grond hat oude orakelblad
Befpot, 1 of her niets dan logentael bevat .
Hoe word zyn onverftand door uw doorwrochte reden
In 't helderst licht gefteid, en al zyn zwak getoond !
Geen fell, die by begaat, word door uw pen verfchoond!
Daer by, zo onbedacht, den Godsdienst beer : betlreeden,
Bellryd gy moedig all', wat by door valfehen waen,
In fcbyu van geestigheid, to roekloos durft beflaen!
Wie

groot octavo
gerrokken , en in eerie gcfehikte c, tie
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Vie had bet ooit i cdrc„r, Oat een der Pnikpoeeten,
Die , fchien "ty zy>>ea rr ., ..a : o fc& snde ;ylt verlaegt,
Zrch cch= :r d .vaeel)k vl'it, dst h5*uitneemeba fiaegt,
Ter onuit .a-ischbre fKett' zi'Pzo verr' zou vergeeten,*
Dzt by het grootst ger_henk , 't welk ooit de 'tzfensch ofltvi .ig,
,l;jem tracht to ontrooven , door bet laffte twistgeding .
a
elk eeu' ailnk :met ieder u betuiaenn
ienst heeft a reeds eene eerzuil cpg~richt!
Elk, di haer waerly$ mint, is eeuwig' u verpligt!
Gy doet den Ongodis,voor uw' bewyzen buigen!
De Hemel teak' nit, lang uw' dierbren levenstyd
En kroon' met zyn genad uwe onvermoeide vlyt !

Beknopte en zakelyke befcbt yvin er voor"aatnfle Engelfche Yolk
plant :n, en in Noord-Bmerika ; peensyannterkingen over den
oorfpiong en voortgang der tltgenzvoordige gefebillen en des
oorlogs, tusfcben Groot •B ritannie en deszelfs Ko'onisten . Eerfle
Stuk. Te llmflerdam by P . ConradidL 4 6. Bebalven bet Foor .
.
,krigt 192 bladz . i n
Aauwlyks • is eenig Stuk meer bet onderwei7i dec t
dige gcfprekken, dan de onlusten tusfehen Groot-T :ta
en deczeifs Rolonisten ; waar over niet alleen min of meer knn .
eig,ti, traar ook onkuncligen, en de 1-.a
dil verf nog al her
ferkfre, bet woord voeren . In zodanig
e tydsomItandigheid
is bet nict oneigen, dbn Nedeiduitf, ;hen cezer to gemoete,te
komen , met hem eene naauwkeurige E1efchryv%- van die KolonieTt
to geeve(1, en to gelyk ondet'c oog e brengen, hoe the onluwten
eeu arnuttn g gctior,en hebben en verder voc rrgezct zyn ; waar toe
hot hiec bovengemelde Gef~rift ftrekt . HLt eerfte nu gemeen ge_
r aalae Stvk , d r . wel dra v i heta wecde fevolgd fiat to v orden,
ba,,elst bet ,oot~Ie ge ::eelte 'win de-1;zicliryvi*dep .•:01on :ai,
in 't volgende_ten eirde gebragt, en dat met asnmer ;aagen ever de
OnJ asten zelven befoot2n zal worden . De Uicgee+ver bed ;en_ zig
giootlyits van eene Reis van den 1-seer A ;2dreas Bvrsraby, IvIeeste
der vrye Kunften en Vicc-i : vc_, Greenwichi, di= ;'.t inid,jeifte Volk •
platitingen zyner Land genao ;,u, in de jearen r ; 59 en 1760, doorgereisd heefr . Verder ma-du by gebruia , van 'c Been de geagte
i:ieuwae Schryvers en i t e Reiztgers dcr^ ., :.gieu e gemeld hebben . Het voorna mfte, clot in die berigtcii gevonden words, heeft
by byeenverzameld , in c .•n
gehragt ; des men l :e : vi c : : n'ya-,, d at tot e,it onderwerp b hocrt,
alhier beknoptiyk voorgcf eid v~nde .
1)c
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De in dit eerfle Stuk befr_hreeven Kolonien zyn ;
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rolina, Virginie, Maryland, Penfylvazae, Nieuw-Ie, fey,
Tork, abode-Eiland, Nieuw-Eu eland, Piscatagza cti

ze,

X'irw .

A1le deeze Voli,plat tms,eu
ivorden onderfcheidcnlyk befcheeven, zo ten aanzicn %s •t
ver ligging, uitgeflrektheid, gefieldheid van Bond en lu,,;t, : q met
be :rakking tdt derzeiwt beftiering ; dir ;+aat revens v ergczvld * ecn
berigt der voortbrengzelen van ieder
als tned,, van .'en handel, welke aldaar inzonderheid ge lreoyen wordt ; en r sfchen beiden
vindt men 'er in gevlogten eenige acnAerkingen ov r deu :art c i
leevenwyze derverfchillende Inwoondererf dat bier en dear ool . acrebiding geeft, tot bet meldela van deeze of geene byzondere oneftandigheden en voorvalle - welken bet Aatdryks- en Natuurkundig
berigt verleevendigen .
' overige is de fchrNfivyze, me, opzigt tot dit cues zeer i ~S
t, om den Leezer, op eene ma r
welke niet verveelt, .~ (0 p
'
oplettendheid, door de vr,,tfchcidenheid der aanmerking
°'1whoudt, een duidelylten geregedd
denkbeeld in to prenten X
ornaamfte, dat tot deeze Koionien
eenige gewigr •' ge betrekking~z;",`
Wy zouden, met opzigt tot
de eene en andere Kolonie, aen Leezer verfcheiden byzonderheden
uit du Gefchrift kttnn
en, doch 't is ons voorgekomen, dct
wv don meesten diet
doer , met hun do volgende bekn e
an
leuw- izgeland, (deeze beneamin5 in een ruin r
enomen zyMe ,) mode to deelen ; wel ;• : e de i7itgeever'aa ; 't
zy#er berigten van do byzondere Koionien, weiken onder di_n
naam betrokken word 2n, gehegt beefs. Wy bepaalen ores to eerder
tot deeze keuze qD ter
zaake dat die befchryving zeer gefc`tikt is,
denkbeeld van de inrigting en gefleldheid
om ons over 't geheDe Opfldiler van dat herigt drukt
de Koionien to veil
hue,nii,.gaders .AVieuzv-Schotl,ii,,Io

G,:wfjst,

Qo

_

~

hierdver in dezOroegettr
„ Nieuw-Engeland betlaPtit verfcheide deelen, als

tasfachu-

fets-Baai, Connecticut, Rhode-Eilan4en Nieuw-Hanzpsbirc .

Hot

is, in 't fink van f'erkte, vorueripg In onafhanglykheid, de aanzienlykile der Engelfche Voikplantin g n, en f'rekt zich uit van
Toorderbreedte, en ligt van de 69 tot de 73
tot 46 GlUer
Graden lengte, We waarts van London . Ten Noorden wordt bet
door Nieuw-Schotland en Kanada bepanld ; ten Zniden en Oosten
'door de 4tlantifche Zee, en ten Westen door Nzeuw-2'ork . In
de lengte haalt bet omtrent driehonderd Engelfche mylen, en naauwlyks ergens tweehonderd in de breedte.
„ De Luchdtreek verdient flier veel lofs . De Winter is lang en
fomwylen zeer ftreng . De Zomer kort en fmoorheet . 'Er vallen
vele, doch niet langduurige Plasregens . Nogthans is bet Weder
41

'er dikwyls by lange aanhoudendheid holder, en over 't algemeen
gezond .
cnderfcheiden plaatfen ;
„ De Grond is van verfchillet :den ecrt
B b
want
V. DEeL . H . LLTI . t, 0 . 2 .
op

366

DE ENGEL'•C 1HE

o,

(je ca-,e i ;

do

VOLNPLANIINGEPir.

rutzig en zan fig ; op de andere ryk ell
(b a ,en flagen 'er ni't zec•r , war hetln' i ? i,i
+e ' Ko or'
vio •1 , eu wordt'erz','f, tot h~~ nlou6P,h_
7
;»,ie 1lo,5trei't-1, L' - ul-ei,
f:'ci C
te • •` '' 4 •• ' e lo- In'- to_ ; :et O9derr;:oZ•, 12 ichoone gelef
: .'
a '~r ro,_d Gi ; c en 11 , ;1, en 't
I':ai a , 1,' nit n'4 _1
or* de gewolde
-,r n ; "t to roen, zn : vo i •s In ere i :. B ~-ci , ea z •- er goed
h .)ut In focren, ai •
Veuren, en meet
an .icr .
'JO 1C7 VOOVV-<nd,e Eeo ;ve ^f honing jACOixr I, by
olio„ .11rc
v,1 .1oi tot Fistoprechte'i
h-,del-Genoot:n Volt : ;t, oin t' otiap'aniingen naar JV,euwf;'!-,,p 'a . enl --"I
l; ;4- ii ,d to
w_Ik to :n den nai n va'l P r ; irzie droeg ,
t•
h •° b n
men fotntyis de go
N ;o°dkust van
:,L b :" ~,) . Men maattt
',
t; ,
p'=-cu- Vaat h ed en op
41
r- - :_rgeno egde zic h~c~
deN '
rzlra rr ra tohaude len
aP
vao^~0 ~ die ook op de liusteit
'„: I L ii e ..nig e weini?e
r
L13e i .e ;i, t _ , . g Tinge gem .cnfcl?a~ihoumng hieldt aa'i, tot in den
jare ;,i : : . tent'. i,er de Vervolging oni den Godsdiensr, onder deft
- LAUD, Jerk wordende
M,NN
°_t , aan een groot ge .
tz'
gelegenheid gaf,
h in .4, ;zerika neder
t
(it : ;d :ar eene Vryheid to zo,, en C .n Age
bun iti hun SAC--land , tegen alle recht en'reden , cwciger w
I .on,l rd on va 1;ig, van deze huiden, iu,-t dit origtnere naar !\ : c
E; e : na'
IJ: .n, ve :kregcn aldanr een: Landfireek gelegeta
in 't Rec
.'!- , dcr Tljzoourbf ,e hone
ic en bouwden by
,daar eene St"d, dic zy
zt,~ noc,.. ..en, oin
dat zV r :c '?t . Haven tviren afgezcily .
„ O lia ' S d ~ o;genade d 'r Luchtitrce . , en ? Ziekten, waara*
dezeive lieu 't cc'st blooti elde, en o- #a : '' s hct gebrek van vele ger,fl=l,heJen, e .i
.fs in 't e^_rst V -u vile uoo' .:aa,kl',ke behoeften
ecs Leveos, rel' .i(m doze Ixardvocb'tge
;!shcsz zich beviytigd,
oni ,_it -ac! t CM in 't Cc,
;' j+ainfg .bee?oove,tde Land to bearbeidt-n,
en hunne
,alnpgs tot tune, t! or ~ •n Q daar in vooral
geiteikt en b .,tee'' d dnur he : d L c .°i vp :' 'ai Ge L-e :ensdLL'ang
ontk •) ir°n to zyn . An i n, '''o'-r 41 it Vooroeeld ain, ezet,
en z •e h tcit
c :te : .c (de yr , "i°'kt91, i • tun Land
vi-1, r, ; ,
r
I-, it- (11 , (t,: p
daar roen de
Gocs, ;,_'fl ; • c c h :'
! • , .t, Ll'I h_r jasr 16,1 0
h
tc „
n si a
; ier Sc . . :en Salem,
llorcL _ . _
Cl, . .
,
an
To
laattle fiats
de 1-1)(WiiIa ;l t : a Al sE : ., I'' _ , 'I ii l\laaC
x ..171:
brcn "Cl' vivt ;n uil i dh .g, en dies
t'O+; n ._ ic11 . _, ei
, • i'°"t' r 'r r •r c_ l goods can
iii
Z,:o 1 .i,.kt cone on~,eKraukte voorfpoed
NV ,it
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fpo^d en gelulc niet felden tot eene oorzi-ak van
1-v-1 .
ken de famenleving verwarren en verhvstcreu, en c .i t ;: is de hit
gegronye vastftellingen overhoop w;:rpen .
rot
'bier. De nienwe Iiolusdisteu warcrsz<leen ter n'tu,.-' ;
ten,, en zagen hunne poogingen wel
heerfehappv en mee erheid drou g by ileo iTi , (J 0nP'r am
evetlgelyk hewind ov de Zielen van and . .-,a < . : ;_n, nil-, , i n e-r :t
in 't Vaderland omtrent zich zelven gcav,,
a' .t, e .a i%,1 1 , I,ien
zelve zich, door eene regttvdige weg ;vyk :rg,
verwekte een gedauriee twi ; t over
:u
deze Gefi:!hitien maakten d,it verfiholde doelc>> N
oorfprc'I
ke
Volkplanting zich aficheurden, to
ca , -, v,;
Ir .
Dit g-.f aanleiding tot den a .rk ; van 1V
flog een onderfcheiden Rech : big l ccit . Ell 'u> .s
El/and een on zich zelven fi 'I I :ei1 ed gewurde •i , i s iv, l i tti~l
wooners verdreven
i'
p : , :,rir -sa i ,Iia,1;,c'', ; c s
;
In (fit
1"
V, 1knL,rt 11 • 't
,sr ,

2

+

- I" ~

+ ~9
ich v , •r fcliat
an di
a cc "or . ;ens ; tar',e
^ate . I1 d >,)r die,) alt
c,e hraier C, >ne" reS
n rc uit
n,e1 ; .n , e~ . .1

.

4

•,

I
r;e~le; c- " . c-

R-

J`

f1, uie ,.'c=, over L_, kct,L+~' . o : 0
a
`i'loo .

wer t Aa ; a
e v r .rne plan s van vele tr's
e er u,i
derdrukte 1\'lenfchen, di ,e zoo d:a,,'t jok r :_t ont,o :ne+a ;'_ of
zy bedienden zich oak v :n',. zelve on 1, t aal~lerci7 op don l+)la to
werpen . NiettOmir--;verit hot g, t l c'er t . lt+ ;zoekerta, ov+' % zich
derwaarts infcheept,, zoo :rU,It, d,ii C", in dt4t iSre 16 3 7, CPil
Verhod uitging tegen hot ovul,i,cken naa , £n claiad, ::o •i dar
intdrta .lyl :e vetgunninc Vin (lei St^at ; en tl : :n evl, dat her a •i q
(jht of [Visit 1 tt0)S91L,
mangel van ZUI1ZC :n Verroi bri'f
Mr rianrl
ti en end_rcn v -,n d :o Part y , to tro - : c,; ' ;UU, en weriell,
( fl ioe Iy, nuar' n •ul zest s
em mar
zicr~ - r( s in- -ca iz t '+ ., ,t ; on es ( • ; : 1-x: am zy hadden
inogC.,`i; nCC1t n 10 t iiU,iiei ,n +n;d b„,in t , en zich
ninamer tot d, ga .aferlo c reels )g van den c,au des a,elJcf ea
.Rvks az1 : ;cz ; t becorden .
,, De vk_r ti.,;,t .neide Lanai:ilar•p en, fchoon al ;ooa Pon .ig :noo •
Y b 2
te s t
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ten tot onderlinge verdediging, flonden in 't eerst, en flaanalsnog,
ci der afzonderlyke Rechtsgebicden . Zy waren alien, voigenshunde Handvesten, oorfprongisk vry , en meestal onafhang lyk van
Greet-Brittannie . De Iagezstenen koozen hunne eigene Overhe.*
den, den Peveihebb :r, de Leden van den Road, en van de Vergal
dering. 7,y hadden de magt om zulke W~tten to maken, als zy
nurtig en heflzaam oordeelden, nits diet not .- .leant zynCe teger die
v ,--n Ciect Brittavnie ; zonder dat ze verpligt waren, die, rer naz ring of goedkedring, naar't Moederland tezenden.- Omtrenc
l+ct erode dcf Regeering iron KARRL II, werdt de Volkplanting son
do lieffrchpzf•z s-Baai befchuldigd met bet fchenden barerHandvesten en Voorrechtcn, en dies, by vpnnisfe van's Konings Bank,
vat, dezelven verfleken en beroofd. Sedert zyn ze aldaar "ft aan
de ReVGlutie of Omwentehng der Regeering, ten tyde van JACOISUs
I4 in 't jar j688, zonder eenige Handvesten gebleven . Onder
herkregen zy nieuwen, die
tit: Regeering van Koning w :r.r.a
feel gunftig, n+.aar tech bct,ro
de °eertyd~ get ooren hadden . Ilet
tnindzre Oveiflen en Am :pteneren, a
Di,naais tier Admiraliteit, leboort tit
magt is aan den Bevetcbrer, als K
per. A'le de Rechtcrs en mindere
wc : ;.cn de uit •:oeting der \Vcrten is toe
den C ruvc;'i •+r.l', ww_t t . .•_ 'ce van den
do 'K ;uze der Rant'Ybc_t'e . • ti't de Gouverrzeur
Bier e ite •i , , of : l,i ., fcn,?e en
of
dc l'y
bchoeit to l aea, van 'i
r t'.at by tot cen zckti 1 etni be
c>i °i,r
ten N,an A(ten, door deze cn aitiue V lL
tot- : :en near bet Hof van LesIt. ; ;il gezi
•i ;
n ; y' :e* ; nedl wring to
Voiknluutir ; stet bitricn drie Jaitu i,
pep wo'c'cn , zy,i cn h'y en .c voor tie Kroon
rro@,
CeCne IV-1,""n V'cikicen :i iI Vai; Ovurheden, Bevelen of Staatsatdtiiur,en, hoe coe gen arid ; zyn wettig, wider de gefchrev,.u tocitrmin ;; dts 7~ ;_veshec:~_is ; en de t,,,(llen of Beroepen
c+~acns foramen, boeen de dii hondtrd Ponden Steilings, worden
sari den Koning in zynLn Raid toegczonden .
„ Ondan'.s silo deze bc •p i ;i en heeft bee Vn11c dog een groot
'ei t ng in handed ; want het verkiest
deei van do 11abt d er 4
nict alleen de Ledeu tier
enrg , of bet zo egenaamde Lager .
huis ; n.aar~n d,ze Vergad . ,d r ; zelve veikiest, met den Bevelheb .
bet, den Read , die r : i- er l .'nogerhuis in Enseland overeen .
of Gcurerr •e ur zt-lte b-Ingt, ten '1111 .
kotnt ; en Je be else i
ziene van z ;ne Jaarwed,'.e, van ce ~'c : at' ;iing af; welxc here
fomtyds i .I be :eocri ~eSSrwgc iiceft, uin de Vooiiccl) : .n der
Kroots
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Kroon en de Belangen van Greet-Brittar-nie, ten Karen geva ,
op to oferen .
„ Met de Regeering van lblasfacbufets- Baai is de oude Volk.
planting van Plymouth vereenied ; als ook die van 't Lindfchap
Main . Volgens de Wet van du Gewest, kai Been Perfoon gearresteerd worden, itjs 'er aeenig middel van heta!ing over is ; en
ge*n Mensch kan i . `de Gevangenis geworpen worden, dan wegens bet verdonkeren van bezittingen . filet Overfpel wordt met
den dood van de beide fchuldige Perfoonen geftraft
„Nicuw-Hempsbire flaat onmiddelyker onder 'rot gezatt van GrootBrittanuie . De Raad wordt door de Kroon benoemd : en in an .
dere opzigten komt de Regeering met de voorgemeLle overeen .
-- De oude Voikplantingen van Connecicut en Rhod,, -Eland
hebben hare oude Handvesten hehouden ; en genieten de .te!tde
Voorrechten als die van Masfachufets-Baai voormaals genoote
., Oorfpronglyk waren 'er dr i , fcorten van Landbefluur, door de
and van elinerika, ingefleld ; to weten :
by wee,, .'; . :' bet vast
to Lande is b=°ken , -rec* e tan Eigenaars Landvoogdyen . De eer.
dezuiken toen , op i, om dat de Vo!kplanting, waarin dezelve plants
dienf'ige begripven ' .ran de .Kroon afhangt, en tie Koning de Opperlyke Overheid geen reie de , Bevelhebber, `den Raad, en de Staats,
voelens des Mensch'
ell erkiest aldaar alleen de Reprefenta,,ten,
ezen aait zyn de Landvoogdyen van Ka .
Tyke O^den •3 en . .-d,
, Virginie, Nieuw-Ham'l~s/Jire, Ycuw .
koF"et,gingen Rf=t,l
-7erfey, Zuid' en Noord-Karoline , Geo+gie, Oost•
Vobrre
en bef
, West-Indifcbe Eilanden, en dat van St . john .
andere Volkplangng ,. .'1 evoorrecbte Landvoogdy zulkeene, daar de
volging, heeft zic'r ., ; •e Konings Handvesten ingelvfd, opt zekere
net bekleed is, ch vast mag fte l n welk
de* , by aa41h- - •
*Ike Ltlid_
Deze Bevoorrechte Landvoogdyen h .b .
beflier to dat Ryk, net val 4 . des Volks han ..en ;efleld ; 1 en aldaar
.
. .t Freeholders niet alleen hunue- Repre.
,nten,
,ar ook jaarlyks hunnen 10evelhebber, Raad en Overreoonen, en majten Wetten ?onder toeflemming, ja zeifs
'onings. Zy zyn enkel daar in bepaald , om'er
g?enen in to N _, ., die tegen de Wetten van Engeland ilryden ;
wart, in zulk geval, loopen zy gevaar, van hunne Handverten to
verliezen . Van deign aart zyn de Vo'kplantingen van Rhode-Eilavd
en Co,r-eOicut ; en zoodanig was ook ea'yds de Regeering Pan de
mag heeten .
lV%aSf(dC1Jf!;fetS-Baai, wAlte nu ecorcr cone
„ De derde fuort wordt de Fi'rcn cars Lrttr'aoogdy geheeten, om •
dat de eerfle B .zitter of die ;,,cue, cue de Vo'kplanttng 't eerst ann .
pelegd, of hvt r-cht c' : dez .i' e verl:regln 1t~ : .Jc, aldaar bet Opper .
.! hher, de Raid . - n de Overheden a angezag voert ; 'er den F ; , ell,
t tatlte; ; 10 7yncn naaa] &et onrblet :en, en ?n ..
flelr ; erl de
B b 3
h ., n

-n4 •'
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de Wetten vastlielt, zonder de Kroon to kennen ; doch, vol.
eerie latere bepaling, moot de Eiger.aar's Konings toeltemming
en goedkeuring heb',en, by de aani'elling van eenen Gouvernerar,
als by zich niet PerCoonlyk in de Volkplanting bevind ; en van eon'
aifgevaardigden Bevethebber, als by 'er woont ; en alle de Gouvdr •
neurs der Volkplantingen kunnen door' hlo~van's Konings Bank
ter ce : tntwooraing van hun l3eftuur geroopen worden . Tegeuwo*rdig zyn Pel2blvanie en 1lIaryd
iid de eenige Landfchappen, waar
d+t foort van Regeering plants heefr .
„ De Handel in Nieuw-Engeland is groot en uirgebreid, en federt
cenige jaren nog al Iterker toegenomen, nmardien de Ingezetenen,
de algerneene Voorraad-Bezorgers, om zoo to fpreken, geworden
zyn van de Volkplantingen in de om en by gelegpn Eilanden` van
de IVest-Indien, en zelfs van eenige deelen van E,aropa . De voorftc Waaren, welken Noord-Ameraka oplevert, zyn Sraaf- en
na
131ok-Yzer, welk, zonder bezwaar, in Engeland, wo' •' •'
r - agt°
Iliasten en Raa's, waar voor zy, aan's onings
fchoonen prys bedingen ; Pek, Teer, "Ferent- hn , begonven (,e )o
ken, Tintmerhour, en vele foorten var E e . . .afareeuw en C . Cos .
Befchuic , Meel , Osfenvleesch, Spek `^ Br
Cyder, Uijen, Makreef'en Stokvisch, ~,er'_denblik geluk met haare
a maate in de heuchfcbe en Fran/che Zuiker- Eilanden , en lie
den, in de omgelegen Zeen, verzenden . a ~tt^ r
a2r, ' '
itenst- ,
Uc
hui~lc , Tgaan en Tabak . Hunne handeXoanf
weinie'. Op hum-e Kusten vangen zy veel Kab, : - date Loon Zo
vele handen werk en dgn kost vinden . Dozen -,l fined en i , , ndel
'oordiv,e everrroosnaar de ,V,--t- zdreis, en naar de Havens
Ode behoef'
Zee ; en . doen 'er groote voordeelen by . P#, ;
hun ook goede wrnftetf aan .
D l`nwopners van 1, .LK 1,y 1a
Engelrr-d leggen zich voo .naamlyk toe o dii Kun :icrs et'A Haa i~
werken, Avelken tot bet Levens oncriiond noodzaaklykst zyn .
Zy vervcardigen ruw Linren , en Wolten StofTen ten hunnen ei-enen gebrytke, ook wore+en de Hoeden van hunne tabryk veel it*
de andere Volkplanut,gen fetrokken . Yf.t Destiiiear n
den en Papiermaken gaar er drok toe . D
Scheepsmakery aldaar, in meest alie de Havens . Somwylen h nwt
men flegts aanbefleedde Schepen ; doch me, ster. .yds !a ten de Koop .
lieden van Nicuw Engcl,and dezelven voor hunne Rekening bou .
wen, en bevrachren ze dan eidtrs heer ; latende dezelven zoo
large varen, tot eat zy bet tydtg corueelcn, om Scrip en Lading
sevens to verkonpen .
„ De voorna : mfle plaats van 't Lendlchap plain is York . In
lVieuz Ha ;z hire is de Haven Piacatc,; z,a ; cn in tllasfaehzrfets .
Baai heat teen Talr , o~•tb, Jule za ell ho+torz . - Op Rhode .
Eilaszd is de aa;t :nt .kly'.he plats iVecpl o, t. En in 't Landfcia P
Con .

f
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ConneWcut zyn de Havens Newv-Londo°z en Newhaven .
In doze allen bedroeg de geheele fomme der uitgevoerde Goeu- .
ren n den jaare 1769, niet minder dan 531162 Ponden Sterlings,
en, in 't volgende jaar, kwamen 'er binnen 504 Schepen en 2288
Sloppen en Barken ; en bet getal der uitgevaren bedroeg 577
Schepen, en 2450 SIoepetl en Barken."

MiSf SARA SAMFSON. Treur pel, door G . E . LESSING . Te Rotterdam by Hofhout en Wolfabergen 1776 . In octavo 156 bladz .
i

Isf Sara is eene deugdzaame jonge Schoone, die zig jam .
merlyk door Mellefont heeft laaten verleiden, om bet huis
van haaren Vader to verlaaten, en met hem to vlngten . ilellefont is eon flegte Knaap, niet genegcn om een IIu telyk met or
aan to ian, waar op zy, hem tederbeniinnende, ten fre :kfle .anby geduurig heeft weeten tut to ftelien . I tusfchen
deugd zo veel invloe, ls OD bem, dat by bet
+dirge gevoele, en met medelyden aan haaren
it biengt hem in eenjweeffrvd tusfchen de
n die omiilandighedjrn vindt by zi>z agrerude Maitresfen, ~lla,wood, by welke
heeft . 1fharzcoe,l ftelt alle Mare konIellefoizt van Sari of to Ire'd:en, men op
maqr by
en . Mellcfont wordt bewoc , _
ten voordeele van Sara ; +tat ~.lar ~~ iou woe.
ze zelis met eer gook op lieu aaavaile .
d
ell gelukkig of, en teernt vervolaens Matlarwood van zig to verwyderen ;` die d~eze ook in
a earl ;, n i.0letwyl befluit zy een nteus,ea aanval op
yn
n Sara to r p ; zy wensclit haar to fprirken ; en
Whet hart
lwellefoet loot zig door haar overhaalen, om hnar gelegePheid to
geeven, tot bet afleggen van een bezoek by Sa.--a, onder den
naam van eene zyner Nabeflaan8en . 'Geduureude dit vallec was
Sir 11'z :'karrz,de Vader v!n Sara ,ook`aldaar ter~laatfe gekomen,
en S,- :-a had een Oef van hraren toegeevenden Vader ontvan .;en,
in wellze by haar zyne vergiffenis, en toeftemmi-a, tot hot Huwelvtk met Sellefont, bekend maakte . In die omflan-iigheden, town
all .s zig tcn gunfltgfte vertobnde, fpeelde Marwood haare yfelykite rol . Zy ttagite Sara in to neemen, maalde vervolaens 11lellefont tcn haatclykfte of, openbaarde zig voorts als Marxood zel .
ve ; en Men Sara bier op in flaauwte viol, wist zy, in fchyn
van haar eenn hu :pmiddel toe to dienen, haar to vergeeven . Het
vergif deed wel d -ra zyiie uitwcrking ; en toen haar Alinnaar haar
tvederzag, was haar tocfland reeds hoopeloos . Illarwood taar hem
ook een Brief toeiaotnen, waar in zy hem berigt geeft van 't go .
pleeg-
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pleegde wanbedryf, en do zorg, die zy voor haare veilighelda ge .
draagen heeft . De Vader vindc zyne D y ;ter ter laatfle in doWsnood, en Sara fterft, na dac zy alle blyken van eene ede*oe .
dige Ziel verleend heeft . Zy wil niet dat men lllarwood agtervolge ; zy vergeeft haar haare euveldaad ; zy betuigt haare onaeranderde liefde voor Tllellefout ; zy s)jnsch ; dat haar Vader hem
als zyn Zoon erkenne ; en begeert flat M 6n zorg draage
or
4rabella, als of zy haare *agter geweest ware . Sir M mains
wenscht niets anders dan to beantwoorden aan den uiterflen wille
zyner Dogter ; mar lllellefont berooft zig zelven, in overmaat
van drift, met den pook, dien by lflarwood voorheen ontwrongen had, van 't leeven ; des 'er voor den weemoedigen Vader
niets meer to doen ware , dan op de behoudenis van tlrabella to
Dit beloop deezer Gefchiedenisfe geeft eene verdenken .
fcaidenheid van treffende Tooneelen ; en 't verfcttil der charaelers
is 'er zeer wel in bewaard .
De nieuzue Kaasmarkt, binnen de Stad 1Vleden
5 Yuly, 4nno 1775, Ie D'ledenblik by J .
In quarto 32 blad;zk

VAn ganfchen bar* wenfchen wy Me
nieuwe Kaasmarkt! Zy deele in e
tyke gevolgen t die zy van dezelve ver
fpoed5g, slat het der Dichteren geest op%
zinger. ! 1\laar 't is to hoopen dat bet dan b to
dan in dir Rymfluk gefebiedr. Als de Kaasmarkt
neemc, is 't nict vrei to wagtea, dat de to
tegen dien ty d dam , toe recht in Rant zal weez
a
grond zeggen , kan de Leezer afneemen , t
voldoet :
den Heer Hood-Offtcier in den mond gW, ,us voogjc*gelta
Kaasmark?bevestigende, de Huislui aFaus aani t.,,-td hoofdzaeklyk
Ons is ten klaarflen en met veel Plaizier gebleken ,
Dat5nen con Kaas iVlarla or den vierden dag der weei .en,
Dat is op Woensdag, bier ter Plaatf voor de Waag
Tracht op to richten ; zie : dit vordert gene vraag
Naar waar- of valschheid, daar de zaaken zelfs bewyzen .
Wy dekken dit beftaan , en moeten 't opzct pryzen .
Bepaalen deeze plants en lag op neegen `uur .
Wie eer of elders koopt l .,opt wilfens in bet vuur,
En is boetfchuldig, doc?i den goedea daarentrgen,
Bejcgent ales wat bun h,ek cn kan tot zesen ;
Gelylt wy 's Stads bezwaar opheffen van de Wang,
Voor et;rst ; en tot n:en U tie nader W,- -'f afvy an .
Vooits Acrd een wet -,cwaala Cn leegd_n
enn
Waar naar men handelt, en elk in zyn p,rcht uoet lecven .
Terwyl wy wenfchen, dat a€, .s aat,jcg gio-~ .t en L 3,it,
En met des Ileeren gu,:sr word zegerryk bifproeid .
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LETTER - OEFENINGEN.
De nuttigbeid van bet Predikampt en derzelver bevordering,
ter meerdere onderzoekino,e voorgefeld, door T. J. SPALDING,
Proost en Opper-Conf loriaal-Raad to Berlyn . Naar den
tweeden en vermeerderden druk uit bet floogduitscb vertaald. Te Utrecbt by J . v. Schoonhoven en Comp . 1 77 6 .
Bebalven bet Yoorwerk 243 bladz. in greet otavo .

V Olgens den Eerwaerden Spalding behoort ieder Predikant een verheven denkbeeld,van zyn Beroep to hebben, maer by moet het op de rechte gronden bouwen . Dit
den Bedienaren van het Euangelie voor to dragen , hun to
toonen hoe zy overeenkomtig daer me
werkzaem moeten
zyn, en 'ten daer toe aen to fpooren, is het hoofdbedoelde
van dit zyn C
Het raekt dus wel voornaemlyk, en
redikanten ; maer deszeGslezingkau
eid hebben voor alle de byzondere leaer 't zeer gefchikt is, om een ieder to wade tegen ene bygeloovige ongegronde
n aen de andere zyde .tegen ene redehet Predikampt ; daer het een ieder
.elfs waerde leert fchatten, en tevens
4 ) lie toe ?e brengen, ter bereikinge van het
grow e doelwit dezes Ampts .
Men heeft naemlyk, gelyk dL Proost Spalding toont, de
waerdigheid van dit Ar%pt to vestigen , op d4szelfs nuttigheid ; en een Be 4naer van 't Euangelie behoort altoos to
gedenken, dat niemand, uit hoofde van zyn Predikampt,
enige eer waerdig zy, dan voor zo verre by in het zelve
van een wezenlyk nut is, of het 'er ten minfte op toelegt
om het to zyn, overeenkomftig met het bedoelde zyner Be .
dieninge . En waer in beftaet dit? - Het is de menfchen
to leeren en to verbeteren ; de kennis en beoefening van den
Godsdienst onder hen uit to breiden ; alles aen to wenden
om hen to onderwyzen nopens den weg to Geiukzaligheid,
Een
en hen to bewegen, om then to bewandelen .
Ampt, dat daer toe ftrekt, is buiten tegenfpraek nuttig ;
zy, die 't 'er op toeleggen, om, dit heilzaem uiteinde' to
beCc
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bevorderen, zyn ontegenzeglyk achting waerdig ; een it er
lid der Maetfchappye behoort mede to werken, om dezul en
in de weiverdieude achting to bevestigen ; en iederPredikant,
die deze waerde zynes Ampis kent, moot dacrdoor genoopt
worden, om bet zelve indiervoege to handhaven, dat hy,
zo veel in hem is, deszelfs daedi~k`e nuttigheid vermeerdereG
-- De gegrondheid van '`,'t alles, met bet c;een daeronk rent
in acnmerking komt, word in dit Gefehrift duidelyk ontvouwd , bondig betoogd, en ten ernfliglle aengedrongen,
met ene onderfcheiden voorllelling van 't geen een Leeraer,
ter bereikinge van dit doelwit zynes Ampts, bovenal in acht
bebbe to nemen, waer toe inzonderbeid bet laetfle en wel
he~ grootfle gedeelte van (lit Wcrkje gefchikt is .
'flet hoofdzaeklyke komt bier op nit, dat cen Predikant,
overcenkomflig met den aert zyner Bedieninge, zich hebbe
to bcnaerfligen, orn zyiie Toehoorders niet flechts kundiger
to maken, maer zo kundiger to maker, dat zy, door die
kundigheden , daedlyk zedelyk verbeterd worden . „ WY
nogen , ,(gelyk by *er wel zegt,) de ganiehe zaak befchouwen , van wat kant wy willen , bet zal bi ken, dae alie onze
kennis van God en Goddelyke zaake
o geenerleie
wyze, e;geirs toe dienen ltan, drt
ors in geen ander opzicht gewichtig ~,
verre dacrdoor eene rete
g gezindheid van g
voortgeb,
rgt, en zulk cen grond van ge
lellin
ting en hoope gegeeven wordt, die da .
tigheden en wenfchdii der menfchely
Eerwaerde dit geftaefd hebbende,
houdenJe, dat de Predikanten h1nnen ar
nioeteii befleden, tot de verbetering en de Godzalighei , en
tot de ,daarmede zo nauw v, , knochte gemoedsrust der menfchen, verled4 t zig voorts ein aen q1 toonen, welke leeringon tot dat etnde aengedrongen inoeten worden, hoadamge
l.undigheden en betrachtingen io deli grond,deer toe d .enen,
en op hoedanig ere wyze ecn Predikaut dezulven heeft voor
to diagen, om de Chnstenen to doen worden, bet geen zp
zyn n,o..ten . Jonge Predil ;anten, en zelfs velen der zulkerl,
the ban tln, pt al lai :ge waergei omen hebben, zuilen bier in
ver'clceidcn opmerknngen cn lee en viud .n, die met to einflig, by herbaling, overJ2c . .t kunnen worden ; des men dit
G,~ichrilt allen cicnzulken, cue ua 't 1 •redikampt then, of bet
zeive handbaven, met wel to fleck kunne aenpryzen ; terwyl
de overweging van bet deer in voorgeflelde to gclyk kan dieneii, om de Leden der Keil e to doen gacieflaeii, hoe hoog
hun-
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htinlae achting behoort to klimmen, voor zulke Bedienaers
vai 't Euangelie, die dus doendc poogen to beantwoorden
aen 't groot uiteinde van hun heilzaemAmpt .--- 't Is waer,
zy die gehoor geven aen de lesfen van den Eerwaerden .Spalding loopen gevaer, dat ze ligt verdacht zullen cvordcn, van
!! veil op to hebben, met de Zedenleer, en de Geloolsicer
to veiUnaEhtzamen ; dan zyn Eeryterde flelt hen cvei in flaet,
oni de verkeerde oordeelen deswegens krachtig tegen to gaol,
en de ongerynidheid van foortgclyke befchuldigingen ten dui .
delykfle to doen bezeflen . - Laet ons, ten voorbeelde
hier van , zyne aenmerkingen, wegens het voorflellen der
Geloofsleeren nog mededeelen, dat ten beteren verPande van
's Mans hoofdoogmerk kan dienen .
„ Wanneer we, zegt hy, over bet verfchil hieromtrent
willen handelen, moeten wy het, voor alle dingen, daarin
cens zyn , wat we door Geloofsleeren verftaan , wanneer we
ze tot het eigenlyk onderwys in den Godsdicnst betrekkelyk
willen maaken, of daar van uitfluiten . Elke beftiering der
gemoederen, en der bedryven vereischt*weegredelr, elke
beweegredC behelst eAn voorftel in zich , welk il: als waarheid
erkennen moet • dit toorftel that zich wederom tot anderen to
rug breprrn, 0"`:der i0ken het Met verftaan, met met vertrouwen geloofd kan worden . Dit alles zyn ftellingen err
leerfttr%;en, die het verftand aanneemeri moet, indien daar
door eene we ig i1~ bet harte en den wandel ontftaan zal ;
•1`cheidene, klaarer of duistercr erkende ;
en wanneerte
,, t6 toekomende leeven betrekking hebftellingen tot Go
ben, daPaten ze 7fsleeringen. Geen mensch v.4n ver.
stand en nadenken kan bet in de gedachten komen, van z ulke Geloofsleeringen by den voordrag van den Godsdierist ass
'sets onnoodigs to houden . Wa: r over mag dan bet verfchil
zyn ? Want dat 'er een r'?rfchil zy, weten we n4C bet geruchr,
welk bet maakt, u'M de klagten over Prcuikatien, die to zedenkundig of to leerfiellig :yn, uit de -teg enovergeftelde verhelling der deugd boven bet geloof, of des geloofs boven de
deugd . Zo veel zullen we evenwel van bride kanten eenftemmig kunnen vastfteilen, dat zodanige leerftukkcn, zouder welken geen gegronde geduurzaame aandrang tot rcecht .
fchapenheid, en geene volkunien zekere gerusttteliing by de
rechtfchapenheid plaats kan hebben, volitrekt noodcaakelyk
zyn tot den Godsdicnst, en onvermydelyk gepredikt moeten
worden . War door is , deihalven, reeds bet gcwicht en de
cere dezer Ge,oofslceren in zekeihcid ,Lfteld, en d : ar zal al .
toos ecn genoegzaam bEwys moeten hygebragt wurden, eerCc 2
crier!

376

J . J . SPALDING

men iemand van die groote vcrkeerdheid befchuldigt, i11
dezen zin Zedenleere zonder Geloofsleere to willen prediken . Ook fchynt het voorts even zeer gegrond to zyn,
dat de maate van het, gewicht en de nuttigheid eener Leere
in bet voordraagen en ondciwvzen van den Godsdieust,
joist door de maat haares invloeds op de vcrbetering on de#
troost der menfchen bepa* moot wordcn ; dat, iioclninder eerie ftelling met hot laatfre vuorfcol, wcllc onmiddelyk
op den wil werkt, en aandoening verwekt, in verband ftaat,
of hoe zwakker zy, volgens haare natuur en inboud, char
toe lets toehrengt, hoe minder gewichtig zy ook voor den
Godsdienst '-s .
Wilde men dit in twyfel trekken , dan
lcwanren ivy weder, daar we geweest zyn ; dan goldt de
alvuorens vastgeftelde grondregel niet racer, dat de ganfche
Godsdiensr, en al wat daar toe gerekend wordt, niets anders voor ons een algemeen gewicht hebben, en tot onze
gelukzaligheid dienen kan, als voor zo ver dezelve ons verbetert, en, in de orde der verbetering, gerustftelt . Men
kan dit onmogely ioogcirenen, zonder of een uitdrukkelyk
bevel Gods, of anders eenen bevattelji :en groirt1 optegeeven, waarom bet ter verkryging der gelukzalighcid noodzaakelyk zy, cene telling of een 4rks ci
rzairr.Jing van
iellingen to weeten, to gelooven err to belyden, van welken men toch van, alle zyden rawest toeftemmen, jt ze,
pp geenerleie wyze , de menfchen n~ h beter noch geruster maaken . Dit verdient van een yder ondeiins in eene
ernftige overwceging genoomen to
len, en dan zal het
niemarad meer bedenke1 k zyn , Ge o sleere eiw,4denkunde, indien her toch~ Zedenkunde hecten zal, in haare behoorlyk.e betrekldug tot elkauder to itellen . Weike van bei.
den is 'u r uit hoofde van (:e andere? Groote Go i ,eieerden
hebfen de zaak door doze gelt
keCt zoJz, -a optehe1I ren ;
de Geloo :,sleeren, zeggen zy, zyn in den Godsdieust, hot
geen het ge •v igt aan ~'en uui v rlt is, cm naa rn :nlvk de
bewceging en de naeu\vk :uriie beft,erin`g des vy6ers voorttebrengen . Warm , or, ci«h .iiven, do Bert}en eolie~r inv oed
op her. genrued hLbben, ?.c) zyn re reeve
gten m'er,
zo kan men ze, o-der doze eigenli iap, vo itom .n utitbeeren ; of wanncer ze mch then n iam z iilen nehben , d_in
zvn bet rant her vour .ira .:gen eener menigte vin onw_rk .
za inre g loo, eerli gen zo belegen zyn , al ; of men cone
menigte van gewi, en can de verkeerdL kanten van eon uurwerk wildie nangen, dair zy niets uitvoeron, hair wel de
beweeging itremnren, of zelfs bet geheele werktuig verbreeken
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ken kunnen . Ik denk niet, dat men my bier, in tl:ede van
een derde, hetwelk van enkol hefiegelende kunwghcden en
zedelvke aandoeningeu geheel ondetfcheitlen zyn zoude, het
Geloof zal tegen•\ oerp,n . Wanncer het Geloof in den waarett
Bybellchen zip your de gautche ba,rtelvke aantieeming der
Leere van Jcfus Christ us genomen wor,dt, dan is bet kennis
en eneigdheid to t;elvk, ()C levendigc welltcnae kennis ; en
wanneer men toeverlaat en ver*iwen daardoor v,rllaat, op
welk voorwerp dit ook gef'eld mag worden, dan is ht ecne
zedenlyke beweeginge van den wilic uit viioroi derftcide vruchtbaare kennis . Op gelyke wyze zal ook in at ndere gevatlcu
kunnen aangetoond worden, dat alleen dat
eve, als iets
weezen!yk tot den Godsdienst behoorende
>"rge,fraa~ n
moet worden, wat dienftig is om de menlchelyka gemoc :'cren recta to bettieren, en hun daarby tevredeuh :•i d en h-op
to geven . De waarde der Geloofsleeren zal altuoy gout en
heilig genoeg blyven, tvanneer dezelve daar near gtic'iai , ell
wanneer deze haare bedoelinge zichtbaar gemaakt w,,rdt .
Docb al wat daar niets toe doer, laat zulks met nog zudte
plechtige~ uitdrukl:ingen opgevyfeld, oftett nog zulkc fierke
vervloekingen ouihenid worden, zo zal de naar onfchwd,
gerusthei'd v :kn geweeten en za!ivheid bcgeeriwe Christen nog
tiltoos •v`.`aagen : waar`tf)e baat ni dat? Min mag de zaak befchouwen .van welken kant men wil ; wanneer men dezelve
flegtlbnaar de wezenlyke gronden der rtyaarheid, en nict naar
gewoone uistere dPnkbeelden , die uit zekere van gewicht
fchynende oorden ontftaan, beoordeelt, zo zal men op bet
etude ~t d mucten beQuteu, dat ieder godsdienftuae ,ve,uiic :d
naar ge> ht outIecnt van de kracht, waar mode d d e de
Zielen in de behoorlyke gefleldheid brengt ei, tot G ,d treks .
Al het andere kau weetenichap , aangenaame pry,~aardige
weetenichap zyn, maar hot is been Godsdienst .
., Maar, zegt men"i het beboort evenwel'tot den Godsdicust, to kerken, to gelcoven, en dus ook to leeren en in to
fclierpen al w,:R%God ors in de H . Schrift als leerfld1uigen des
Geloofs geopenbaard heeft, al heeft bet zeifs gc'_ne eigenlyke
betrekking op ve ,l-•e terinc ,, en i u,te der
1-1 , ~e ! tot d(1n
Godsdienst? Ale Gelocf
ilu'.ken P Zekerlyk meet nien elke
Leer, elks nu'piaiit, well: ons van God geopenbaard en be .
fiend gemaakt wordt , met cene onbepill ;e t,oe{L muhing als
waar aanneccun, door w .°ik eenen weg de op_~nbaarit g ouk
getchied moge zyn, en wat de Iiekend gemaahte waarh ,,id ook
behelzen
Met zulks nict to willen doen, zou men zich
tegen do ecific bron des tichts verzetten . rNlaar dat dasoul
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,tile kcnnis, die van God l :omt (en in den grand komt tocli
a!le en ieder waare kennis van hem) tot den Godsdienst beliocren en Geioofsleerlluk'keti zyn, zulks zal bezwaarlyk to
bewyzeri valien . Zonder eens to fpreeken van de gc!chiede .
nisfen en verhaalcn, die maar enkel by gelegenheid in de H .
Schrift voorkom_n , wind' men 'er ook andere getuigenisfen
en Lecr!leilitigen in , die wv, wanneer wy eens de algemeene
G)dJelyhltcid dezesBoeks ftnd hebben,even gelyk zy daar
11aan , als ongetwyfelde waaiheden verfchuldigd zyn aan to neemen . By voort •° eld : Petrus fpreekt van 't vergaan en verbranOeu deter teg
vaordige Waereld, en dat is derhalven eene
waare Leer.
iet nu daarom oak, in den eigen!yken zin ,
eene Leer v .
en Godsdienst, eene werkelyke Geloofsieer?
Moet die in ons onderwys zo geleerd, moet daar zo op aangedrongen worden , als of derzelver kennis eene vereischte
voorwaarde der genade Gods en der zaligheid ware . Aloct
men zcifs, 7_Ivk eertyds ge,chied is, het gevaar van eeuwig
verloren to pan daar aan vasthegten ; en met cenen naar dit
gewn and gevaar evenrcdi7en yver zintwisten , of men dit vergaan der zichtbaarWwaeeld llegts voor eene verandering of
voor eene volkomene vernietiging houden moet? Eveneens is
liet, geloaf ik, gefteld met voorbeelden en derzclver toeeigenitngen, rnct - Prophetien entaare toe1tamende vervullmg, cn
met eene menigte van andere Schriftuarplaatzen . lede_r Schriitilelline worst niet, daarom dat zy in den Bybel that , s cene
eia :nJ,c Ge!oofsieer, of een gedeelte van den oatsdienst,
voor zo verre de .;c den weg tot eeiic waare en ecuvige gelukza ;gheid in zig vervar . Nog minder it~ n men, onr'-r .le verfcheideu, verklaaringen, o c,ken de menfchen ~'j v*geeven ,
zo volfti, :ktt de eene , dewyl zy ons wel de beste voorkomt,
als ter zahgheid noodzaakclyk , en ter prediking des Christendoms oijntbee - ?"k vast!lell-n ;'en ail- andere als gevaarlyk en
zieivei .etllyk t~,werheo . Uewsl dit*u, over het geheel genoumen, ZekCrlyk OVLral tr)C`,Liiean wurdt, °- moet 'er buit :.n twylel nag ecu ander ken'eken van werk' :te, tot Godsdienst behoorende, Geloo`4leerllukken voor handen zyn, dan
de bloote melding ecncr his a~iic :.e of befp ._ elende waarlieid
in de H . Schiift . Vat zu ,h.n %vy anders niet ecn onineetbaaYen omtrek van ons Godsdicnllig onderwys vonr ons hebben?
En bier weet ik , als 'er geen uitdrukkelyk Goddelyk bevel
voor handen is, dat een Leerfluk, ook zonder dat wy eenigen
invloed op Godzaligheid of gerustflelling daar in befpeuren
nochtans tot verkiyging der zaligheid geluofd moot warden y
geen arder kentekcn tc vinden, dan even dew invloed, deze
be-
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hegrypelyke betrekking tot bet geestelykwelzyn dermenfchen .
]Hot onderfcheid tuslchen Lure van den Godsdicnst , en 't nitgebreider verfta n der HJ'ige bockcn , fchynt my ontegen .
lpreekelyk en zeer ~ieezcnlyk to zyn . .let is altoos beter, -,Me
plaatzen daar van to verftaan,dan met to verI'aan,even gelvk
het in ieder gedeelte der gefchiedenis of tvysbeieerte beter is,
cone behoorlyke kennis van des.clve to hebben, dan 'cr niets
van to weeten, of 'er in to dwmkl . Het nut cener zodanige
gegronde kennis kan in vcelet .W('pzichtynervfchil
lende trappen hebben . Al wat ik derlialven is eenc Goddelyke
openbaaring vinde, dat geloof ik, out dat h
, daar gezegd
wordt . Kan ik het door u ;tlegging voor in
rftaanihaarder
en bearyplyker maaken, bet is my zo veel to
er . . Kaa ik
dat niet, zo wikkelt inyn gzloof zich in die a meeii overtuiging in, dat daar een belloo , tyke en waare zin in list, then
ik flechts met zien kan, tar die my ook, zo lang i'.- hem niet
zie , niet baaten katn . De opheldering , die ik my zelven daar
van geeven kan , deel ik auderen , welkeu hot ongetwyfeld
even zo aangenaanfis, daar meer licht in to krygeu, als my,
gaarne mode . Dat is hot work der uitleggin ; ; cen work dat
ongetwyfeld in zyne maate zeer nuttig is. Maar is zulks daarom eene wezenlyke Leere, die tot den Godsdienst behoord?
Beantwoort men 'er de groote vtvaag mede, hod home ik tot
myne geestelyke en eeuwige Gelukzaligheid? Mar van kan ik
my zelven onmogelyk uvertuigen . En doze vraag is het echter, diakecn ieder nadenkend mensch, als zyne hoofdzaak,
bet eerst Aantwoord wil hebben : IV(,t meet ik weete ;t etz cU .a
moet ik ci ii on ; zelig4e word.- ;2? e'Vy ze,egen ollen, cat d ;t
juist
wit onzer licilzeeame kennis van G .1 1, wi or,s
Christen,
der ganfche Leere is, die ow, vole's beet E .
vangelium van Jams gepredikt wordt . Dub blyft o ; -is dan colt
niets anders overig, dan dc.t v--*;asst tot lint oo ;merk yedil cn,
dat wy aantoonen , 11( - 40e mciisc : : daar door Ap;kwaaul -1cluaakt
wordt, om in den huugtien g ;aad,gelukkig to zyn . En daar
door is de ui i .,, er van den I~cerair des Godsdiensts zeer on .
dericheiden . De Prediker zy oak vry , zo dikwils by kin , cell
Uitlcgger ; by zal daar altyd cent ; not mede doen,doch by c.y
zulks egter hoofdz aakelyk tact opzigt tot zyn post als Leeraar,
Ily zord :re zyne verklaarin ; en, zyne gevol .;trekklnen in
' t algetneen zytie tncc~iiilgcn over hlaatzc`n of LleilicIiiu ;en,
die met hot ooglncrk em to vcrbet : ren , ell gel List to flellea in
gees duidelyk verband it dan , ' I zy by 7e net vceie 1 of weintgen genlLeu hebbe, zodanig van de eigenlyke aanwyzing ter
zo.ligiieid af, dat by den tuehoore~ en leerling doe veraaan ,
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wat by als Godsdienst, als een middel tot zyne gelukzalig .
heid, weeten, gelooven en doen moet, en war hem daarentegen flegts tot het beter verflcaan van een Boek, welk eene
Goddelyke openbaaring behelst, of tot verkryging van meerder
licht in zyn kennisfe dienf}ig is . Na deze myne verklaaringen,
zal men, denk ik, niet onredelyk genoeg zyn om my to verwyten, dat ik alles loogchenen wil, war ik niet voor eigerrlyke"
Leerttukken van den Gods
t houde,en men zal,hoop ik,
bet daar in met my eens zy. . , at befpiegelingen, zelfs waait
befpiegelingen "t getuigenisten der H . Schrift, niet anders tot
het weezenlyk
elwit eens Predikers behooren, dan voor zo
verre dezclv
s goeds in de zielen der menfchen werken ."

Zeer merkwaardig en, in dezen tyd, gepast en noodig onder .
zoek , naar den oor(prong der algomeae verbastering van de
te,;,enwoordige Christenherd, in Leere en in Leven, door een
Gereformeerd Hoogduitscb Predikant . 1Vu ten dienhle onzer,
Landgenooten vertaald. Te Utrecht, by A. Stubbe 1 776.
Behaffen bet hoorwerk 43 b ladz. i n groot offavo .

H

HEt"denkbeeld van dezcn Gereformeerd Hoogduitfchen
Predikant faaet bykans"rechtfhreeks over, tegens de gedaLhten van den Proost Spalding, zo even gemeld . Volgens
lien Leeracr naemiyk heeft men den oorfprong der algemene
verbastering van de. tegenwoordige Christenheid in Jr ere en
Leven to zocken ., in de predikwyze der Zedenleer*ers . Men
zie, indien men 'er enig, belang in f'e16 het Been wv deswe .
gens gezegd hebben , toen dit Gefchrift in 't v r
`per in
't Nederduitsch to voorfd?yn kwam , onder
i ytel van

T beologi ;ebe Gedachhten , tot beantwoording van de U •aag : waar
van dam komt bet teg ea woortdig verderv, zo wel in Leer als
Leven in !e A'ftenheid, door CHR . $EGUERI;R, Predikant
to Gruscb in Groubunterland (*) . - De toenmalige Uitge .
ver heeft'er affland van gedaen aen den tege . woordigen Bezitter ; die van oordeel is, dat het pier genoeg bekend raekte
order 't Gemeen ; dat de Tytel , met welke her nu voorkomt,
beter met den aert van 't Werkje overeenflcemt ; en dat de
minder prys, (zynde dezelve van 7 op 5 SLuivers gebragt,)
dienen kan, om hot debiet to bevorderen . Her laetfte denk .
beeld is veelligt bet gegrondfte, en de nieuwe l'ytel kan medewerken , onn de oogmerken van den Bockhandeiaer to begun .

(*) Zie Hedend. Pad. Letter . Oef. IV D . bl . 354 .

NOODWG ONDERZOEK .
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Het fmeden van Tytels , naer den fmaek van 't
Gemeen, is ene byzondere Kunst, die meermaels wel geiukt
is ; en 't veranderen van den Tytel van een Book geeft, huiten
de toevallen, die 'er fomtyds by kunnen komen, cue nieuwe
opmerking . Dit is een kenmerk van beleid in een Man, die
zyn belang behartigr.
gunf1igen .

Lnochs wandel met God, uitgevozden door een geestelyke Reiziger, dewelke bet aengefiste bad ' ' naer den Berg
Zion. In 't Engelscbgefcbreeven,
. In 't 1Ve .
derduitsch gedrukt, en voor ei~ e I
geeven door
B * * * . Bebalven bet hoorwerk
octavo .
`~[ 7le lust heeft tot hot nagaen va
,yen , fleunende
~I~/ op Gezichtetpq
enbaringe
geestlyl:e Verl:eeringen met de Hemelbewoonderen, kan`,in 't doorbladeren van
vdit Gefchrift to rechte komen ; doch hot is, naer ons inzien,
niet raedzaem 'er de1 tyds mede to fpillen . Het gt'ootf'e nut,
dat men 'er uit halen kan, is to leeren, voor welk ene buitenfpoouige'deukwyze icmand vatbaer word, en welk ene brab .
beltael by voort kan brengen, als by zich aen de Dwepery
overgeeft. Men zie dit, in bet volgende ftaelge .
.7obasnza Lead, de Schryffter van dit Stukje, beyond zich,
volgens haer getuigenis, onder die-genes, ; ,, die dikwils tot
in bet Wmels Hot opgetoogen worden, om aldaar to lien en
to befchou'lven, wat het Hemels gebooren- Huisgezin doet ;"
waer toe in dezulken vereischt word ; „ dat zy als cenen
opgennomen zyn,, om haaien wandel met God
anderen
to houdei, .mWii verfln gevende van 't Been zy gezei had ;
„ toen de Berg-Zion-1Vereid haar fcboon open giug" ; meld
zy onder andeien bet volgende, `dat in dezen genoeg zal zyn .
„ 't Gccn my ve .wdnderiyks getooad wiertt, was de [ileilige] Ma .gt, rnttsgaeders haere plaet,, en hVooninge,de :,velke
tusichen do opprite Majefieid van den Vader,en de Throonheerlykheid van den Zoon was. Haere bevalligheid en lchoonbeid was zeer -toot ; zy was geklecd met de Wolcken, in
dewelke eeu Silveren glans was , en de goude St_rreu aan dezelve vast tgehccht . Haer Goude Hair hing los neder,,eude
da .r wa, et-, u Kroon , uitmuntende boven anderen op haer
Hoofd : Tail yke Maegdcn (namelyk Eei waerdigen , die de
Heere Christus op der Aerde hadden lief gebed en ged ;end ,
gelyk oak haer) die hadden haeren Setel rondom de Nacre .
Eade zo men al de bezonderheden van de grootlieid, heerlykC c 5
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heid en Pracht van dit Hemeliche Hof zoude befchryven, ho
zoude cell Q;ront hock vol zyn . 't Is een Zecgen in den dais .
terflcn , [lees ves mocdclyk utter flen1 graed, cen plaetfe en naena
order deeze vergacderin g to mogen verwerwn.
„ My wierd ook getoond, dat deeze hcerlvke Maegt die
gecne wt s, vau dewelke Christus de If ere in 't Vlce,ch gebounn is, zvnde de 1- guure (ofte het 1 cold) vaa die Eeu .
wire Mae ;~,t [der Goddefyl~Wysheid) die van Ecuwigheid
gewecst is, d, 'or dcwwlke het geheele GJlachre der verloyfe
t ueNVelke de Maegd,2lyke zuiverheit
GebuorLen va
ont_err en
erd, tvederom ward herfleld ; maer
uit de Bacr
ecze Maegtt, in de volheid des tyds
vooregebrs .
;eniaekt, worden wederom Engelfche Gebaoi,
Heir van Gcestelvk gebooren Schehzelen vewonnen Fleilige Geest ; in het w2lke het ondoor5rondelykc ge I e ni, van Got~ dtivsheid en Licfde over
dd gevallen flaet, door Adam en Eva ingekoomen,is geopenbaerd geworden . Zoo dat wy ons zelvett,~hebben to reekeneW
van nicuw;A gebooren to zyn, in do Eenig'7cid, flrekkende tot
alle zuiverheid van volkomenheid met Christo onfen Eerstgeboorer. uk den dooden . Ende om deeze eeuxige ATegt voor
onze overt Atuurlyke Moeder aen to neemen , zoo ftaen do
woorden Christi, die Hy (doen Hy aen het Kruis hingl tot
den geliefden, Johannes liet nedervallen , wel aen to merkeu ,
zeggende tot ft cm SIFT UTW ntuEDER! Dit was de IVlaegd'L\11ria, die de Eeuwite Mug [der Goddelyke \Vyslltie ;J verbeeldc : Zoo dat hier uit mag beflooten worden, dat de ileere
dit voorrecht tot aenneeminge der Kinderen op hacr overdiaegt. _ •Waer door wy deeze Maegt den '.Z'3etAvan onfe
waere Aloeder moogen geeven .
„ Zoo clan, Tact ons bier t bedenken , wat een groot good
wy to verwagten hebben, en ons iciven bciooven mooogen V12,11
deeze ooze Eeuwi,, e \Iaegdelyke Molder, dewelke Du zoo
zeer gr .~ot in Wysheid, Majefleid en Magt is, ende nit an .
ders en kan, of zy moet cell dies to meer nac.aurlykc neiging
en 1y'mpathie hebben tot haerc Kinderen, die vvlgens die hooe Geboorte en wacrdi,ltcid in Wysheid en i ettiglteid, nay :
de gelykemsfe van haer -Mac .Moeder, mocren worden
ope,ebragt . Ende 't is h .ei van gcen k!cine zorge en aengelegenhetel, dat haerc Kinderen ill de Goddeiyke en geestc~yke
Opvucding gehoudcn warden ; tcrwvle zy in de pevacnyke
bekoorende bonfe Wereld zyn, en haeren wc,, door dezclvee
moetcn pen" .
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L'ene Kudde en ee; ; h erdler, door J . M ETS. Etrange ::e-Dienear to Hoorn. Te Lro •o ; n , by T . Tlahmgius 1776 . Bebalven bet Voorzaerk 105 blad~. in 91-09t octavo .
Et bay al?e Christenet leden Geloofs-Artikel ; 1k geloof
eene FIeili ;e A/ e;7l+!Iene chhriste!yke Kerk en Gemeenfcrap dbr Ileiligen, is het onddverp van dit Gefchrift . De
1'erwaerde .3eets, hoewei con verkooren en gevestigd Leeraer
onder de Mennoniten, hezft dit ALnp- iet aenvaerd,
dart onder voorhetuiging, va't zya, ; ;
eeu dienstknecht to willen zyn van do 1letiig
Christelyke
K :rk ; ingevolge doer van heeft by,
;it zyn Gefchrift, zyne leerwyze en gedrag flee
ti c i :ngericht,
dat by den opbouw v,-n en de veract de Algemene
Christelyke Kerke beze • e , [let
dat de Pr : :flyk der
Christenen , in zo vele verrcbc _i Gezindheden verdeeld ,
*Jet beantwoord az,j hunne Belydenis van dat Geloofsartykel,
heft hem, al's zodanig een Leeraer beivoogen, zAe oPenbare B lyd
deswc ens of to 1e gen, of 't ook mogmdienen,
eestly:.e emgheid der Christenen t+ bevorderen .
le 11 dt "' m
I dc vetklaert by cerst, wat by voof de Heilige
Algemene tis-` •• ;stel ke Kerk houd ; en veryilgeus hhndeh hy,
p 4
ootfi
over den
~tt ,y van zulk eon Gods-Hail tti; gevallene Ada'lts Iiiude 1
jet :*route middel 'door w lL, die Gemeente
;
he
t`
s
VUri: Z'
ierordineerde middel,wtar door dez .lve nit
a '!c Grffdchten zameu geroep : n woA ; din genera ', door
wren zy f nen Q
voe d en verentgd tford ; haare overeent}em .
io
ming iu
11
bel denis ; htre,o tderliu ;e betrehking op
den driecuigto od
. en o p naer Hbofd en i -leer J . Christus ;
hare underling verbindteni ,; t% ,kzaeaiigden en be'angens
aen en o'~ r" it ell'an der , 11 .i 66'a L,chaeni ; mitsgad
de
r,~' '
t dagelyktie Pradtyk der L .den, zo zy, naer hot
`, m,- +. van God, en door den°Geest , handelen en wande,Ton . Dit leid het?t vender ttt e2 n onderzoek, of 'er ook, onder
alle de ond4rfc#teidene Geziudheden der Christenen , zodanig
cue bclciu'even G :meente to vinden zy ; en, dit met zynde,
vat dan de oorzaken zyn molten, dat de ware geastlyke Leden van C'iristus,utt de ondcricheidenG ricenten,geeu meer
geestiyke g ^meenicha,~ met clkattderen heuden, met aentoonino- e van bet nadeci :e,e hi :r van . Am dit alles hecht by ten
laet~tle eue openharti e Belydenis, zo ten opzichte van hens
zelven, als van zyn tiezien, beeevens dat van Godvruchtige
AIaunau, oratrent de voorgellelde zaken, met ene aenbieding
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ter verenigiuge, met wile do by nicmand aanvallen . -A1s
tilt tegenwoordt e en n avo' ,
eft, en 'er cell heeten Zomer op
fchingen ten hefluite , om ht list razend het welk men door
to vei ;;ezcilen, naer Openb'
iuding ontdel:keu zal ."
deze oprcliing der hoofdaake C1
geval d r otti
Sc'Tryje g, fchikr is, s Mans desk (fcCf~. ~ t hy)te
tom''
btfc,wrndinhet
zaem afiiemen ; en ligtlyk b reu,
'lien toen ter tyd geme nen
weidtngcu in voorkomen ,
n dollen Hond in le
due leuliog van fonttntge t •i sfche Lee, nC
,a, naamelyk het
mere onbetwist del', ic(, tivierd
teetkundtge figuuen, is
duidelyk to
,lgei de onderdeelen : hierin
1I2P
ireklyk is t
van den inhoud der drie en 'ierhoe
met ene zel
dezellde evenwydige ~,plaatst zyn,
men, op he
chill ode Iechthoeken, waar in eerr
met de te .uentvr
van de vierkanten die op de
dat dc gc(iachten van
lserwaerc*,befcl •r eeven k-unnen worne verenigltl der Christen .:n , niet minder dan wt_ ,- en.
I\~Iannen over dtt Stuk , aen zeer groote en tot no, het geese
komelyke warigheden onderhevig zyn . - Hct ?n EUC Ider Eire I eilige f7~gemene Cbristelyke Kerk is ongetwin van de
grond op Gods Woord ; de verdeeling der Kerke ii
lende Geziiedheden
is buiten tegenfpraek een gebrek ;
,aft
keerigheid , die vele Le , ien dezer G~zindheden
onderlinge
tegen elkandgr voeden , is zekerlyk een groot k',vaad . Maer
de groote vravg blyft, hoe is, ter uitrooijinge v an dit kwaed ,
dit gebrek to herfifen ; langs welken weg is de olgemene
vereta a der Christens n to bevordcren ? D it voorflel hceft
zyne dui,tere zyden, op wy vmden stets I 't Gefchrift van
den Ecrwaerden Beets, dar .,~et zelve ophe
r . Wen zal ,
ter berei[ in ;;c bier van old° oe . ree tyden moete
open , en tntusfehen elkarder mci dit gebrek moeten leere, 1 verdragen, in
nfwacltttng dat de tyd nad,.rt, =n welken wy
°, volgens
Eph . IV . E ; , -sullen komen tot de enigbeid des geloo,
kennisf ,,,ii Gn::s Zoos, tot een volkornen man tot de n,
r1,16
gnoottc aer volbeld van C'bristus .
Zvn Eerwaerdc heeft voorts by dit Stukje nog gevoegd,
ene INTareac ter gelegenheid van 't overlyden zyner jongfle
Dochtcr,op den 2 May 1776,eer ditWerkje afgedrukt was ;
't welk hem aenleiding geeft tot gemoedlykc bedenkingen ,
die by in 't flot nog eittg verband met het voorgaende doer
hebb .n .
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en tEf. ;is Reinak•1 vAe
~bbe ;a als 8eesteo, «case door

z•i j7Ll/

hoof

jOii . PAUL IMUMER,

bet Hou .duitsch vertaaid. Te
17?j . In gr. Svo . ;o hladz .
wy onze Leezers reeds eerVerhandeling hebben moeten
'de deeze verfchri„kelyke
n, zo vinden
Ate (gf lyk de
Ten Mensch
_tad die, welaic oen beet eens dolLn Bonds zy) oor prong neemt ; her
ciroevig noodlot vari'zt lk een Mensch is to bekend, oui 'er
een befchryviug van to geeven . War me*hier in te,doen
heeft, moet terftond, en zonderverzuim, gefchiedep, . De te .
leas die do Auteur opgeeft, ow de dolheid in de iden to
. deeze. „ In den beginue wit 'milk een
ondertce'an : .n, zyn
Hund noch eeten, noch drinken, by iskwynende, zyne oogetz flaaren, by byt naar Menlchen, naar Hondtn, enandere D,Uren ; evenwel zyn Meester valt by niet aan, voor dat
de wuede do overhand genomen heeft . Eiudelyk loopt by
wcg ; by loopt gen,eenlyk regt uit ;' zonder,na'eeten of drinken otri to zien, laat den kop en ilaart h4Pgen , en lteekt den
den hats ; alles wat by ontmoef, her zy Mensch'of
tder ats her een Honed is) vast by aan, en na
en to hebben,t# lit by weder geilaul,gvoort,
her ,
et week ,cmeei , i~k din negenden dagge+dried .
tot by
---- Mcii eefr nog eeu anderr; aart van Raalerny der dolle
Honde,o, naamelyk de zog°naaaide lblle Razerny ; dan is de
load a~ .•. : ertn van eeten en drinken, gaat' krom, met de
lug uu . v~og, by loopt wel - niet wig, maar roopt gettadig
in 't ron,1, hy'knaagt befleudig aan iyn ectens en drinkeus .
bak , alb ook aan zyn hok , tall of bank waar under by legt,
(her welk by van benauwdheid doct) bet Speekzel loopt hem
gctlaadig uit den mund, waarwede by dry bin hen) zynde
goederen bcfmet, (men unihoude dat men zyn Hok of Nest
tvegdoet, cn 'er geen andere Hond in legd) by loopt, fchoon
by ins is, niet weg, maar blyft op eeu eat dezelfde piaats .
Eiudelyk blyft by op den grond leggen tot by llerft, her welk
gemeenlyk in vier dagen gc :chied . Als de Razerny de overhand genootnen heeft, valt by die geenen aau, welke to kort
by
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by herd komcn, an ers zal
then eca k- tided \Vniter h
volgd, wcpr_t,n de Honden
de geionde reden en onder
't Rirkt zeer naar bygelovigh
ver gen.cld : „ ik hLb zclfs,
Graaffcl , ap Castell voor t6 ja
Dienaac MIT EL, tvclke van
vacrelvk gehecten was, de f
die terf~c,iod dnodgeil .iY e
daarby tier ik
eu liet hem
decze C nir
bleef." De
alb A1cnlch .n die van cc i dollen Ilord ge e cu N'or
de Razerny nict krygen . 't Verworidert ons (,ok zeer hierby
aangchaald to zit, den Heer P . JUNCKER (in Con /p . piled.
1 i cor•. & Prat .) die ook zo onbegryplyk dv aas is van de,
)Lever, -bet Hart en de Hersfenen van een dollen IIond a00
een unive`tfeel middel, wanneer eenMensch gebeeten is, aan
to pryzen . --- fly raadt aan, de Wond vooral niet toe to
.,an,' niaar dikxvyls met zout water fchoon uit to was .
la : ten fcben, 'r geen niet ondienilig is ; verder pryst by zeer Let
gebruik van Koperroest Pall, tenen den beet van cen dollen
Hond : w arvan 4enige v orbeelden bygebragt worden .
blerr-vindt deete *rtaaling nog vermeerderd, met de door
de'Heeren STAATEN •v An Friesland en Gelderland
geapprobeerde Voorfchriften . Waarby gevoegd
reiding v,,^ .n den zo hoog ggr*tden Koek, d
menigte van Alenfchen geneezen zyn .

Inleiding tot dd Befchouwende en fVerkdaadige IIIeetku 7d
Cps ee :ae nieuwe en eenvoudige.maniervoorgcf'eldc ;ibctoo ;tl
dcor j. J . PLASSLERE, Illeester "in de Vrye Aatnflen, Leer .
nar in de Lllysvegcerte c ;t Geadnaitteer-d 'Latadineeter , Lid
van de Hlll. lllaatfcb . der Weeten[cbappen en van die to
Klein Bautzen i ;a Eerfe feel. In 's Graven.
be e by J . i\ieniert cu H . v. Drecht 1776. Bebalven bet
o,-rule, h' e96 bladz. iii gr . odtavo .
Et het zamcnfllelicn van dit Werk heeft de Meetkundige b'lasf7ere bedueld, de befchottwende en work .
daadige Meetkunde op de vat'haarile wyzc to behandelen ;
door
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door cene bekuopte en duid Tyke bctoo ;ing der een oudi foe waarheden, welker kennis, zo in bet befchouwende als
in bet werkdaadige deezer Oefeuiuge, vereiscltt wordlt . En
by is 'er in dit eerfte Stuk, dat zig tot bet befchouwcnde
be aalt ~, wej~rn gefl jjjL dat men ook eene gulukkige
uitvoering an 't ~olgend ti ge verwagten . Jonge Lieden,
die zig op bet leer en der erfte Beginzelen toeleggen, vinhiPr medegedeelde on~~rwys eene gemaklyke hander wel ;efclukt is, om hen tot hooger oefe .
dus in ftaat to ftellen, em verdere
^nnerr hunpe , voor deeze
mis der bier
)gewakkerd
, 0 in eenige
Meeutu ire Oeicningen, die
vorderen, gemeenlyk opzict tegen
egmfeltn ; en dat zy, de Wen ee rtaai wel gevat
ligtlyk fmaak krygen in 'c voortzetten v4ti dee, haar
cn arbeid ; des het ten uiterfte nuttigg
.e behulpzaame hand to bieden ; waartoe Wok dee.rwystrant van vrugt kan zyn . -- One 'er den Leezer to beter denkbeeld van to geeven , zullen wy 's Mans
eigen fchetfe van dit Eerfte Deel voordraagen .
• De BeCchouwende Meetkunde valt gevoe yk onder de
vier volgende Afdeelingen . i . De Meetkun~eeter lyneri en
e der oppervlakzyden van de Meetkundi ;e fguren .
tens. g . De Proportien en derzelver ebruik . Fn 4. de
Meetkunde der lighaamen . -- leder deezer zyn in byzon .
dere afdeelir„Tafgefcheiden, eq de volgende wyze .
• De in1-g van bet eettl.e gedeelte is gelchit t, om
de Eerstbegii .nende een deukbelld to geeven van bet onderwerp der Meetl :unde, h,t georuik der regte lyn in bet
in eten der afflanden, en de algenleene eigetYfchappen diet
'~ n met betrekking tot den ftand van de eerie met opzicht tot de andere. ; lie€ °zy die lynen loodrecht zyn of even .
wydig aan elkander ; en dit geeft gelegenheid om to zeggen
wat een hock is, en op wat wyze die gemeeten moet wor .
den enz .
• Dit afgehandeld zynde, is de volgende onderdeeling
gelchikt, om eenige eigenfchappen van bet cirkel to ver .
kiaaren, die betrekking hebben tot de koorden, rank- en
fnylynen, tot de ma-at der hoeken ., awl, binnen of buiten
den omtrek geplwatst .
„ Al .
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„ Ales verhandeld zynde, dat toepasfelyk is op de ontd
mooting of faydnig der rechte lynen, zoo onderling als met
betrekking tot den omtrek van het cirkel, zyn de volgende
onderdeelen gefchikt, om van de Meetkunde der figuuren to
fpreeken , voor zoo verre de
ing hun, icr ~~~ en de
grootte hunner hoeken aanbe
, en d3byzon ere eigenichappen van ieder deezer figuu n worden alleen en o ziv
zelven behandeld in even zoo, veel onderdeelingen .
„ Het tweede geocelte van de Me tkunde
berekenen var. oppervlaktens der
I verfchei
bet onderwer
word cerst U
ken , zoo
als anders
vierkant verdeeld kan worden ;
zyden der verfchillende driehocken
den en eindely;ivan de oppervlaktens der veelhoei
,, Op deeze wyze afgehandeld hebbende wile
omtrent de Meetkunde in de vier eer[te Boeken v
DES belat is, word in het derde gedeelte gefprooke
Proportien .
„ Om de eerstbeginnende, zo veel moogelyk, to gemoet
to komen , en Tangs een eenvoudigen weg tot dit voortreffelyke
gedeelte der, %Viskunde op to leiden, hebbe ik getracht alle
Kunstwoordeesl xe vermyden, zoo veel als 't moogelyk is ; de
voor{tellen in gemeene bewoordingen voor to draagen ; de getallen gebruikt, m4ie voorftellen des to vatbaarder to maaken, en niets verzuimt om dit gedeelte eenvoudig en volledig
uit to werken .
,, Deeze verhandeling der,proportien is in~ onderdeelen
afgezondert . In de eerfte, word geleerd, Wt door eene
Telkundige en wat door eene Meetkundige Proportie ver(taan
moet worden ; in de volgende word gefprooken, van de ma .
flier om de Meetkundige Proportie zaamen to ftelien ; van
aigemeene eigenfchappen van deeze Proportien voor zoo vet e
die van eel] onmiddelyk gebruik zyn in de Meetkunde, die
nog volgen moet ; en eindelyk in de twee laatite afdeehngen
word gehandeld van de Tel- en Meetkundige Progresfien .
„ In het verhandelen van dit onderweip bell ik genoodzaakt geweest gebruik to maaken van eenige weinige Stelkundigehanrep,anweik ndeatknigehtnodie
ge licht bygezet word, zoo dat bet de Ecrstbeginnende zeer
geringe moeite kosten zal om ze to verftaan .
,, De
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„ fl toepasfing van de Leer der Proportion op de platte
IbIeetkunde, zoo als zulks in hot zesde Boek van EUCLIDts
geleerd word, is bet volgende onderwerp, dat den jongen
Meetkunftenaar voorgedraagen word ; eerst, voor zoo ver.
e zulks,bitre'king best de zyden van de gelykvorr
mige figuurin, ~Si dan 'My"de oppervlaktens derzelver, enz.
„ In bet verhandelen van dit onderwerp, hebbe ik myne
voorige Leertrant, die tat hier toe Synthetisch of zamenitellende is, in eene A,zalyti(che of ontbindende Leerwyze
verandert, niet nalleen om dat de voorgaande Leer der Proportion daar toe aanfeiding geeft , en de betoogingen veel
verkort ; maar voornaamenlyk om aan de Ec~° :tb~eginnende
to does zie$ hoe voortreffelyk deeze leerwy' •s , en met
shoe weinig poeite men eene gro4ote mencgte aaneengefchakelde waarheden, als door eene enkele Pennetrek, teflens kau
bewyzen : die aan den Leerling weinig of geen moeite kosten, om na to gaan en to begrypen .
,, De rechtlynige platte Mectkunde, volgens den inhoud
va;i de zes eerfte Goeken van r_UCLIDES aldus afgqhandeld
zynde, is bet overige van 't eerlte Deel van dit Work gefchikt, om over de Meetkunde der Lighaamen to fpreeken ;
even gelyk zulks in bet elide en twaalfde Bock van EUCLiDEs ,;'edaan word.
„ De eigenfchappen der platte Vlaktens , ~o onderling
als met betrekking tot rechte lynch, op, ieti'' aan dezelve
getoogen, is het onderwerp van de ee±fle onderdeeiilng
daar de volgende gefchikt zyn, emllte handelen, van de
eigenfchappen der kantzuilen, naaldens enz. wanneer die op
een zekere m
r gefneeden isorclen ; van hot bc,ekenen
der opperv.
s en den inhoud dier lichaamen ; van hunne onderlin L betrel king, hot zy die lighaamen dezelfde
hoogte of dezelfde grondvlaktens heb'Sen, bet zy dat ze
gel kvormig aan elkander zyn ."
a Befchouwende 1\leetkunde dus geheel in bet eerfte
1 afgehandeld zynde, is bet tweede Decl gefchikt, voor
hot Werkdaadige dier Weetenfchap ; waar van wy met des .
zelfs uitgave nader verllag zullen geeveu .
g
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der Cedaante van Peilpaalen, en line en waar dezelven bebooren geplaatst, mitsgaders hoe op dezelven de
Td'aarneemirrgen gedaan moeten worden . Door REINIEP. VAN
i\zoURICR, Landmeter, Oar
'rgemeester (4r Stede ett
Laude van Zemnberben, Lie van bet Aunsegenootfebop
Prodesfe canendo,en:. enz . en :. Te Rotterdam by Rennet
en Hake 1776 . In groot octavo 55 bladd .

Oor eenigen tyd hebben wy gemeld (*), hoe de Heer
van Mourick voorneemens was „ de open Rivieren
in ons lands^tot loozing van de twee groote bovenlivieren,
Rhyn en LM'£taz', zo als die thans in derzclv*gemeen~ en,
buitengemeene vloeden en ibben werken, nade~ to befchry-,
ven, en tevens aan to toonen, door naauwkeurige waarnee
mingen van de vloeden en ebben, ter plaatze, waar hetnoodig is, to dol0, de natuurlyke oorzaken van derzelver ge •
breken, die voor .de Scheepvaart' zoo nadeelig zyn, en de
middels tot herilel bloot to Ieggen, tot weelzvn van den KoQp .
handel en bet Gemeenebest " Tot dit onderwerp nu is het
hovengenoemde Gefchrift betrekkelyk. Zyn We] Ed. geeft
in de Opdragt, b y manier van een herinnerenden Brief, aan
de Heeren `Dire&euren en Leden van het Bataafsch Genootfchap, een vvrilag van zyne onderhandelingen, gefchriften enbriefwisfelingev met huh, nopens dit onderwerp, zedert net
jaar 1771,' tot op de uitgave van zyn Tradtaat over den oir.
fprong - van Znidbol dt e nz. i n 't jaar-1775 (t). Dat Ge1chrift, waar in by alles, wat by desaangaande gefchreeven
had, by een verzameld lieef:, legt by, in Zen ten grond .
Ilage van zyne verdere proefneemirgen, waa . b y beloofd
had nader to zullen fpreeken, en welke belo by zig, Iyoorftelt met dit Gefchrift to vervullen . „ 1k heb , (zegt hy,
hier' omtrent,) de cer en gebruik de vryheidt met wile ware
hoogachting', ter vervullinge van myne gedane beloft
myne waarnemingen van proefondervindelyke ontdekkin
iI
van bet verloop der ebben , door onnuttige doortochten
(pasfages) U R'EL EDELEN op to dragen, in een vast ver.
trouwen, dat uit dezelven dat verloop der ebben, zoo natuurlyk ontdekt zal hunnen worden, dat 'er, voor zoo veel
my bewust is, nooit zoodanig eene in ons Landt gedaan zal
zyn, en niet twyfelende, of zy zullen aan uwer VEL EDELEN
(*) Zie Hedend. T'aderl. Letter.Oefen . IV Deei, bl. 59L
(f) Zlae boven bl. 597, 598 .
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F,t?N ooogmerken beantwoorden, i i die voe?e, dat bier door

de middels tot herlle ling van de vcrlamminl;e en veriandinge
onzer beneden rivicren van zeds zullen aangewczen worden,
en de ebbe als van zelf fpreken ;

lfaarom gnat tyre k, acht verloren?"
Ter ontdekkinge bier van lleit by aan 't Genootfc1iap voor,
her werkflellig maaken eerier Prove, om de manier der Verlandinge van onze heneden •r ivtcren, door Peilpaalen, waar
to neemen . In dit teorflel wyst by eerst aan, waar de Peilpaalen ter vaLcischter waarneeminge gefleld bei , ooren to wordety; die h",ten getale van 55, op onze Rivieren piaatst
vervolgeuslbefchryft by den vest der Peilpaalen, mitsgaders
de manier van dezelven to fleien ;'en eindeiyk toont by welk
eene oplettendhaid 'cr in de waarneemingen 4'ereischt tvordt,
en hoe men to werk moot gaan, om den o`4 aanden . Vloed,
cu bet weder nedergaand Ebbewater, nan die Petlpalen, ten
allerklaartle to ontciekken , en naattwkeurig ten regten tyde,
naar eon gegeeven vooibccld, ter bereikinge van bet voorgeflelde oogmerk, aan to tekenen. Op dit voorflel befluit by
zyn Gefchrift indeezeivoeye .
„ Vertrouwende, Wcledcie Heeren, bier node dan myne
gedaane beloften voldaan to hebben s verwach ik , dat Uw
Weledelen deze proof werk(lellig zult docn'`iitakeu .~, op dat
ik het genoegen moge hcbben , van myncn yver niet Vrychte .
loos verfpild to zien, maar dat die tut flet einde en oogmerk,
dat bedoeld word, vervolgd worde, op dat ik gelegentheid
mynen oude,i da ; her geen voor anderen
tnoge hcbben
verborgen `pr, openhaar to taken, -en dat Uw Weledelen
m)W , l zult geheven kennis to geven , zo rasch bet doen der
waarnemingen by Uw Weledelen befloten zy, op dat ik IN
T eledelen dan inoge mededeelett ;'i-geen verder noodigdiend
aan to worden .
„ Zoo rasch dan de Waarneemingen van de eerf(e dertig
dagen, [dat is ; volgens her bedoelde van den Scbryver, van
de eene voile Maan tot de andr1re,] aan Uw Weledelen over=
gezonden, en by my van Uw Weledelen ontfangen zyn, zal
ik her Stuk op bet papier ilefen, om met eon o>>gflag van
peilpaal tot peilpaal ten klaarfle de Ebbe en Vloedt in zyne
vereischte orde to brengen, otn alles k1aar en wiskundig op
to geven , zoo tot her v .tathaar maken der rivicren voor de
fcheepvaart, als tot bencming' en vermindering van her hoag
upgezwollen water, om dus dL inbraken en overft omingen
det
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per dyken to voor',rnnr,n, 01, o„s tandt zel:erer beard to
,lien, op dar cen zu lie-n? G ..aneenbest geruster in de binneri
'bedykte landenmog levee en Nvelvateu,waar toe ik myn' geringen, maar nochtans onvermoeiden yver, lust en liefde, ter
liefde van ons Vaderlandt en develfs bur eryc, en handel
aanbied, en gaarne to koste wit lcg •gen, l et entonder den
byftand' van Uw Weledelen, wien het ge,ieft heeft voor een'
ygelyk', wien de behoudenis van voik, landt, en (che p'
vaart' ter harte gaat, de deur tot zulk cane proefiteming open
to zetten ."
Het Bataaffche Genootfchap heeft -Mans vroeger voorflel deswegens aangemoedigd, met to kennen to geeven,
„ dat zy zyne beleefde aanbieding om bun zyi4lv aarnet~ingen omtrent de oorzaken en rjewherflelmiddelen vrq bet bederf
der Rivieren , vriendelyk -aanneemen, en here aienvolgens
verzoeken, dat Zyn Ed . dezelven gelieve toe to zenden, teit
einde to kunne', ; ., rdeelen, of zy 'er een nuitig gebruik van
zullen kunuen maaken ." In hoe verre nu bet in 't werkflellen deezer Proefneerninge hun al of niet aanneemelvk zulle
voorkomen, zal de tyd leeren ; waarvan men den uitflag e .,lang wenscht to verneemetl .

Historiscb Verhaal dcr Qverjlroofningesa in de IVederlanden,
byzonder op dc;a 14 ;2'
e 15 van Slagtmaand des jaars 1775
voorgevallen . Tweede en laatfle Stukje . Te dmjlerdaum by
G . Warnars en P. den Hengst 1776 . In grout oEtavo, mes
bet eerfle to famen, 241 bladz .

jN 't voorige gedeelte van dit Historifche'taa1 (*) gaf
J, men ons con zeer wel opgefteld berigt van bet dies$ds
gebeurde langs Hollands Zeeflrand, van den Hoek van Holland of tot aan Texel ; en in bet thans uitgegeeven laat e
Stukje wordt hat zelve autervolgd met opzigt tot bet voor
vallen in Hollands Noorder- en Zuider .Kwartier ; wear a i
men ten befluite gehegt beet, een verhaal vatr de gevolgen,
welken die overilrooming, in de nat,y gelegen Provincien,
gehad heeft. De Oplleller van dit Gefchrife, (dat boven alle
anderen, die ons nopens dit voorval ter hand gekomen zyn,
opmerking verdient,) gait bier in oi0 de eigeaf}e wyze voort,
als by begonnen heeft ; met niet alleen bet merkwaardigfle to
melden , maar bet tevens op zodanig cone manier voor to
draa(*) Zie boven bl. 1E3,
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. gereed denkbeela .
draageil, dat by den Leezer tc ;
• aamfle Landlaieeq
geeve v :ui de liggmg en flrekking
ken, dat aan deeze en gcene byzond, : teden merkelyk lichts
byzet. Oi :dcr andercn vindt men bet verhaal, nopens de aanmerkelyke doorl :,Waken n den Zeevangs - Keukendyk , ool:
wel KeekAdyk ? eheeten , met cene zeer naauwkeurige Kaart
opgehelderd ; waar in men zien kan, op welke pleatfen, en
hoe, die Dyk toenmaals befchadigd is geworden . Voorts is
bet Verhaal meerendeels indiervoege ingerigt, dat ]let doorvlogten zy met optsj~ nde waarneemingen, wegens de merk.
waardigfle ver:chyWs, de opkontst en den vooitgang van
e 'd des \Veers, welke Holland met den onderdie on efl
dreigen . - Hier van verleent one inzonderheid bet °rigt ten aanzien dc**t, ;de Beverzvyk, zo duidelyk
cen verflag, dat wy niet wel ki nncn nalaaten, het hoofdzaaklyke daarvan over to neemen ; nadien't'iyuitflekgefchikt
is, om 'er zig een geregeld denl :beeld van •.7ormen .
„ Twee dagen voor lien Storm en \ atersnood, (dus
1 tdt bet verhaal„ hceft men in do Revs; ccti°kopgemerkt,
Pt de wind uit den Oostcn wool, met eene vry flevige
koelte ; doch dat het onnrent eene halve uur na den middag flood flit went, waar na het weder niet deelfdakragt,
en pit dezelfde flreci, als to voren, b, gon door tt waaijen .
De* lugt was toen, g :ly k ook eenige voorafoande dagen,
dik, en met vele regenwolken bezet ; ta,e nk den awond was
zy zeer zwaar betrokken, en als onweei 'dreigentde . De
wind hep, met ]let eigen veer, en met dezei(i-le kragLnaar
bet Zuid-Zuid-O
Osten wear in by tot den morgenilond
van den vee ttden van Slaf,tmaand bleef ftaan , wauncer
by al draaijct e , en in cen ooogenbNk naar bet Zuldwestena
gb",-apen was . Des morgens tell zewen uuren was by WVestZuid-West, en liep vervolgens .i terwyl de koeltp tecids
,*~~ nwakkerde, naar bet 1Vesten, en near het West-Noord~estell . De kragt des winds nam welhaast toe tot eenen
weldigen Storm, verzeld van vreeslyke Rukwinden, wear
door op dien dag eene mcnigtc Oaken en Schoorfteeuen
zeer befchadigd, Schuttingen om ver gtIkvorpen, en bier en
dear B,-)omen uit den gto,ul gerukt en in itnkken gewaaid
zyn . Bet hci.gde cater io-im ell eene enkele refs feller
wind, die het water nee br :gt tot de hoogte van den tegenwoordigen Vioed, beiee .d to bebben ; doch die Stormen
waren niet met hooge xvinden begonncn, en hadden niet
zoo tang als deze aangehoucleu .
D d ;
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,, Net water was op den veertienden van Slagtniaand zoo
laag, dat een geloofwaardis, Getui,e verklaart gezi~i to bell .
bell , dat de grond in hvt Y, aan en omtrerrt Aeuwc7na a
geheel bloot la ., ; (!(,c', dit lave water word van eerie lchieI3ke en verbazende iyzing gevolgcj . Me - bef}~)eurde met
dat de Storm, gedurende dien gantfchert c#g, ec~igzins bedaarde ; alleenlyk fcheen bet dat de Rul :winden tegens etc
in den avnnd met langer tusfchenpozingen kwanwn . Dit
duurde met weinig of peen v,-iandering, tot na middernagt,
en gecluiende cen groot gedeelte vat},~en volgenden dug,
wanreer des avonds omtrent zeven Oft jle nevi heid van
den Storm wel eeni zins bedanrd was, f,:hoo f t i n ,,y met
cene ilyve koelte uit den \Vesten bleef waai
wagtte wel, dat op den vyf4nden, met bet vgoltmdaaggetyde, waarby men bet Poogfle water ten negen t; en ep,
een en twintira miruten hebben moest, de Vloed tot eene
ongewone hoogOzoude ryzen , maar geenszins dat bet water, met een verfchriklyk geweld, in bet holfle van den nagt
zoude komen opzetten . Dit gebeurde egter, tusfchen drie
en vicr uuren in den morgenflwnd ; zoo dat alien, die am*
den \'leerkant wonen, op bet onverwagtst in hunneu Nap
getloord , ten hedde uirgejaagd, en genoodzaakt werden,
om naar c~`e aolders to vlug •e n .
Wyders is deze Vloed,
niet fleg,s ofiverwngt, maar met zuil : eene verbazende 1 ellieid opgekomeu, car het niemand voorflond noit lets dierge ;,•k s beleefd to hebben . Velcn onrbrak bet nit dien hoolde
ant bckwame gelegenheici om iets van do t~ voorraad, welken
zy in twine Kel , lers haddeu, to beigen,'~n men moest denzeln
en voor eceigen tyd aan bet zoufe en dral-%ge water overlaten . ---,, Hot is oot~ 7eker dat deze Vloedlle hoog1lo g''«-ent is ; 8ien men, 1 -1a, dedeer vyf en twintigflen van With
xnaand ~s j•,rars 17! 7, yicr tee plaatfe gehad heeftc. Dit rd
door Lu ;den, die dcnzeiven beleefd hebben, en 'er jich ve
fcheidetie bozo lerheden van kunnen vertegenwoordigen,
tuig .l geworden . Len home : heeft tea den middag, to
bet water nog tniet iii zoo vo .negewekenwas, datmendroog .
voets, digt aan de hnfzeu en op de hicine fleenen, daar de
grond op zvn hoogst is, g c,tn lion, met lad!-Zen nan, de
bel :ende merken met ail- rn0 ;elyhe nar.uwkeur:gheid naarge .
Zion, en apes overeenkommlig met zyre peheug :uis hevonden, zo dat by gecne zwaarnghcid vond in to verzekeren,
dat her Vlneitiv,aer, by den laatilen Storm, bier juice zoo
hoog , of althans gecu halven duan lager, gettaan heeft, d .rn.
ir_
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in den Jare 1717 t*) . Dit wordt bevestigd door het getuigenis van velen, die dcn Vloed van htt genielde Jaar wel i iet
beleefd l~bbon, loch weinige jaren na deuzelven gjbooeu
zyn, en zich de byzonderheden, welke hun daaromtrent van
hunne Oudere zvn verhaald gewordcn, zoo volkomen her .
inneren, wt zy de merken der hoogte, welke bet water ten
dien tyde gehad heeft, tot op eenen Lalven duim toe, weten
nan to wyzen . Eindelyk verklaren twee menfchen, een Broeder en Zuster namelyk, welker eene den ouderdom van negee.n en zeventig , en de andere dien van ruiin tagtig jaren
nog het zelfde huis als in bet Jaar 1717
bereikt heeft,'i,
locd ten dien tyde zoo hoog geweest is
bewonen, dat
leden tare .
gai# fcheei
„ vv y,~ neil hier verder nmerkev , dat th ne zaak veel
dtge tkt om bet watt$ tot zulk eene ongemeene
beef
Fioog~te doen ryzen , to weten dat de wind op den dertienden van Slagtmaand aan den binnenkant 4at is Zuidelyk,
en daar beoosten, of genoegzaam geheel uostelyk, geweest
s , dat dezelve Zuidelyk en over bet Zuiden loopende, met
le vermeerderende koelte doorwoei , en verder naar het
Westen en daar benoorden uitfchictende, al heviger en heviger werd, tot dat 'er eindelyk een felle Storm ontftond : eene
oniftandigheid, welke juist gelchikt is, tern hi(Wte .Lande de
hot+lgfte vloeden to veroorzaaken . --- Door deh binnenwind
was het water tat de grootfte laagte gebragt F . en dit.,, gevoegd
by
(*) Op andere plkntfen heeft het Water hooger geflaan . „ Men
kan, (word bier it en trrigt •n ope . :s h-t voorgevailcu aair, den
Zaaioanr< gem , ",) de vergelykivg tusfchen dezen, en den Kersvlq van bet 1 ar 1717 , uit cell teken an de Sluis to JJJcstzanen,
zekeiheid opmaken ; want daar .isrde hoogte vkt,dien Kersd, met aanwyzinge van Jaar . R nd en Dog V ebnen'Steen
tgehouwen . De vloed van den ., v tienden van Slalrtmaand des
rs 171k was nog zeven Duimen en eeu agtfte Rhynlandfche
t boven dit merk gerezen ; en deze hoogtb• is ook met de met.1, welke men bier en daar in fommige Iluizen en Gebouwen to
Zaandam hpeft, vry overeenkomfltg bevonden : Ter deezer gelegenheid hebben wy nog to melden, dat ons een Brief vertoond is,
door Y. Costwwud Mathematicus to Oostzaandam, nan een zyner
Vi,end : n gefcbieeven, in welken by melds, dat 'er by ongeluk eene
miszcttieg plants heef, in zyne opgave wegens de hoogte des
waters to Zavrzd wt . Men Iceze in d ill Gefchr ;ft, Bladz . i iS . Reg.

f

i . drze vocten e;i twee drie vierd'e Durr:zen boven bet Stormpeil,
in fiede van due vrerde Duinzcn hoven bet Stormpeih dat ook uit

bet geen 'er volgt duidelyk kan blyken .
Dd 4
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by her langzaam draaijen van den wind, die tevens zeer ge .
wcldif'werd , moat onder de voornaanrfle natuurlyke oorzaaked geteld worden, waar door de Vloed tot zulk eerie zonderliuge hoogte geflegen is . --- Her water was bier des morgens, omtrent ten half zeven uuren op zyn r ~rst, en bleef
dus flaan tot omtrent negen uuren toe, wan r hil langzaarn
afnam, tot dat bet twee Voeten en agt Duinren, loodregte
hoogte gerekend , gevallen was ; met bet volgende Getyde
wiesch her niet genoeg om verder eenige byzondere aanmerking to verdienen " .

Oude en lledendsaagfcbe Algemeene W~eldlyk
''
gevolgd naar bet Frarasch v# den Beer 4bt
LOT, Lta
e~~ 'r,
van de Acadernien der Jijeetenfebappen tee
;i`
Derde Deed. Dude Gefcbiedenis . Te .lmflerdarn,y r'ntema en Tieb*l, 1776. In groot octavo 4©4 hw'ada .
"
E Oordeelkundige

GANCANELLT

of Pans

Cr .
, n1ENS fi

D XIV maakt , in eenen zyner Brieven (*) de vo , gerr
juiste aanmerking. „ De Geichiedenis flelt alie Eeuwen en
alle Menfchen in een gezigtpunt, om 'er een verfchiet van to
vormeo , waax op h€t oog met lust weidt . Zy geeft kleur aan
de denkbeelderr, Ziel aan de bcdryvcn, en leeven aan de cl'
den : zy dget hun op 't 'Pooneel-der \Vereld verfchynen, als
of,zy nog beflonden, met dit ondcrfchcid, dat hot niet is om
hun to vleien ; maar om hun to oordeelen . -- Men hadt, in
vroeger tyd , eene flegte wyze van GVchi*fchr_yvers , flapelde tydperken, en jaar-ep dagtekeningen op ~
zoad cons
n eiken Held, to do r kenne
den aart van elk Vo'k,
meesten merken de Ge fehiedenis en1- el aan , als con fc4
Vlaamsch Tapytwerk, wlwr op zy 't oog flaan . Zy hou c
zich to vrede als zy Perfbonen zien, uitFchitterende do de h
derheid der klcuren, zonder to denken op her hnofd 't w
't Ontwerp maakte, en op de hand die 't zevve uitvoerde . I
denkt men alles to zien en ziet niets. -- Ik twyfel wel zeer ,
of men voordeel van de Ge1'chiedenis kan trekken, wanneerze
alleen geleezen wordt, om , als in 't voorbygaaa , Vorllen ,
Veldflagen, en Schelmflnkken to bclchouwen : doch ik ken
geen leerryker Work , als men den loop der gebeurtenisfen
nagaat, en in agt neemt hoe dezelve veroorzaakt zyn ; wanneer
(a') Lettres Intresfantes du Pape,

cr,Ei1EIT
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neer men de bekwaamlieden en oogmerken der groote beweegraderen ontvouwt , en zich overbrenat in de Ecuwen
en Landen , waar in de gedenkenswaardiglle llukken v'obr .
vielen ".
Zodanige 1 #&maatige begrippen van de Gefchiedkn'ide
hebben der A , IIT,Lo1 bezield en geleid, in her oprlehen
zyner Oude en He'/et,daag fche Ge/clriederis, van welke o 'y
thans liet Derde Deel aankondigu! . D-, Twee voor,aande
Deelen kunnen daar van ten bewyze llreldken , en 11et teg :n.
woordige zal dit hewys verfleiken . - Het b hcls- 1-en V rvorg der Romei fche ;efchiedcnnis en begint met i,,~t Zev .-nde
vi door de h~ ofd-ondLr1chLi11ing, 'e 1 er.
Tvdpe •-' - ne
'artbago . Rome order elrukt vreernde 1'olke , ydperkPDe ( .R "CCr-1USSCN, Hat bedcr f vas, 'c
L_!` 1-, .utlL
;~r Het Negende ~~ dperk . Burgerlvke ~ :)orloGPyic' -i a
g n,
val v!n 'r Gemeenebect . - Het Tiende Tvdiperk,
Vl eizers . `Fjet Gemeenebest rn eene Allleenlferfchtiig veranderd ; dit f'rekt zich uit tot op COLvST XN1 INUS D1 , N GROOTEN.
lonnoemlyk wel pennen zeker zyn lhmp geiclreevcn, um
,%,;,Naakomelingfchap berigt to ueeven va , rtecze Tyd ._n,die
diome's groutften luister en verval aaufchomu .'en . Nieu as ,
%vatt de Gefchiedenis betreft, zal iemand, daar in b-dra~evan ,
bier niet vinden ; doch veele gebeurtenisiiri kom,n a:s in eel,
kv daglicht voor, en derzelver zamenfchakCng, zu natuurlyk als bevallig ontvouwd, trekt de aandagt, ei1 lokt den
leeslust uit ; terwyl de Leerzaamhcid op hei1z4ame Lesf-,n getoefd wordt, ontleend van de befchouwing der verhaalde gebeurtenisien ; dus l*mt -W LLOr een gebrek voor, waar tegaan
GAN
LI , in den aangehaalden Brief , ons vermaa ;r .
„:
is zeld . :aam, zegtby, dat jong Lieden voordeel doc , ,
et leezen der Gefchicdenisieii, , ewyl hurt dill work al .
van 't geheugen alleen ;
dt voorgehouden , ads een'
4wy1 n hun moest zeggen , dat e Ziel en niet cle Ougen
'red >adige werken to leezen hebben " .
,list ligt bier voor ons open het flot des Negendeu Tydperks,waar in hy,'tverval desGemcer2cbests,van itap totiiap,
naagegaan hebbende , verklaart : „ In deezer voege, kwam
OCTAVIUS, door llstigheden, indringingen , stout-en wreedheden , tot de Opparmagt, na welke hy, van zone jeugd af,
eid, dit
gcftaan h7ci . Rome vcrloor voor altoos zyne Vry,
beroemdc Gea,ee rcbest weed ontfloopt . N1e-s dan cone fliuwe fchaduwe ., d e (I',r Romeinera hoogmoed lireeide, bleef'er
van over . -- D,eze S :aatsomwenteling moot toeggclchreeven
worden tan de Ondeugden, die de Rykdommeu naa zich fleepen .
D d 5
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pen . Alles was veil geworden, tints een klein getal Burgers
alles konden koopen, en hunne verbaazende fchatrykheid, de
behoeiten en clenden der ovcrigc Ingezetenen vermeerderden .
I-let was onvcrmydeiyk, dat goedc beginzels voor 't bederf
moesten onderdoen, dat de braafh :id very n ping, toen
't belang ten r ; gelmaat des gedrags llreicte,, e'n de vcrdorveu
Zeden let S,aatsbeituur deaden wac,elen . Het hon nit misfen, of de Iicfile des Vaderlands mncst verdoofd worden ,
door duizend tegenltrydige driften , of cie overdaad, de wel .
lust en de ongeibondenhcid verbraken het juk van pligt~)etraetit:~ , of de i-leerschzugt kwam, ;ova ider hand , alle
hiuderpaalcn re boven,en de fterkiten vern
to
wakd
a4de
ften : wanneer meu cen Volk verleid,&iet,
r
verkwistinren ; wanneer de K,ygsliecTh aan
eldheer,
t
Over'h
die hun verrykt, verknobtqgyn ; wanneer
n
dnor
partyfchappen
ftaanw-e
h-,vlyt : ;c,i , 0111
>1yv
m
veer de Veldii etch her - gebied nit willen ned .ri~ggen, -el .
gezag der 1Vetten zulks eisdit, mag men vrylyk befluito rI
dat bet gedaan is met de vrinEiD .
„ Zuiks gaf aan die der Rorneinen den doodftc~~k : ward~i
gelyk nln.LOT fc Iryft , AUGUSTUS Diets anders ten oogni ,.
hebbend e , dan om zN ne magi: to vermeerderen, en zich tevens,
door eerie goveinsiCzedigheid, to befchutten tegen de aanflagen, die cESAK ten vat bragten, veinsde by de verkreefene
niagt to willen nederlegAcn . Hy raadpleegt deswcgen met
AGRIPPA en ns;GELAS, zyne twee Vertrouwelingen . De eerstgemelde raadt hem , ,its cen edelmoc ,tpt irger, dit braaf opzet to votvoeren ; de laatstgenoemdeau jj l o de, als een gel,,,pen Iloveling, dat de vciligbeid zynb eriu-ns, en
ten
des Vaderlands, zulks ;ttfmaanden. AI:GUST11 luiste
NLCENAS, wiens raad'pngetwyfeld met zyn eigen keu •
metrf?emde.- Ondertusfchen, verklaarde by, nw t
oly
handcl :ngen des Driemmanfchap s afgefehaft, en ee
cener verltandige Regeeringe gegeeven to hebben,' 0
magi aan den Raad en het Volt : to wrhen a,ih}an . Hy i
zync maatregels wel en wis genotncn, en hieldt zich van de
weigering deezes voorllags verzekerd . In de daad, men fmeekte hem, den tcugcl der Re ;ecringe Diet to laaren onttdippen ;
en veiwicrf op hem , dat by, voor den tyd van tics laaren ,
dien last op zich bleef neetnen . fly bchieldt het aan zich
denzelven t .tdcr to morgen auleggen, in aevalle men hem niet
langer noodi r hndr . Naar aile waarfch5ynlykheid, zagcn de
fneeste Raadsi .ceren wat by in den zin hadt ; zyn gchecl voorheen mellouden gedrag wees bet genocgzaam uit . 'Nla it de
toe-
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toellemuung en cue wensch der Burgeren fcheenen zyn Oppermagt to wetti_;en ; ell h}' behieldt ze tot zynen dood me,
vernieuwendc op zektce tyden dezef'de pligipleeging . *Een
flaatkundig plan , ' l bcraanid en beftendi gevolgd , mist
zelden , indien d$maot nit t bekwaa :nli id gepaard gaat .
Aucusaus veree,l)l ;de,eclyk onze G ,,lchiedfchrvver vervol .
gens toont, alle lictileliln,rLn in zyn Pertootl, onder de ge-daante van bet cute Sc'iatstneltt'ur . „ Fly liet aan den Raad
de oude 3 edieningcn, de oud Eercieraaden ; doch verzwakte
de .zelven, door let ;etai der Raadsheereu, 't wells by tot
dulzend vermee , eerd_, en door zorge to draagen om 'er gee.
nen, dais die op z , ,lnn zyde ft',nden, in toe to laaten . Hy
vk do en ftrtelde hete'olk, dtuor bet geeven van Feesten en
$l;elen, en bet h orgen van Jvervloed . Hy deedt, volgens
o , net rik vergadmn , rot let verkiezen der Over.
_ioc
lt.urde'de Voiksvergadcringen, befchikre
werd nie beilooten, dau 't Been hem be, Zo a
was de Rege
' Keizeren, Zy hande!den
os als CNppern.a„,dgen, fclioun de Oppernlagt steeds bet
olk en den Raad Icheen toe to behooren . _"Nicts beteket :ende fcliyn van eene gansch verloore Vrytieid! Vat i> te!tetit
her foal, eenige trekken van eenen Vry .nbehouden,
als d`_ieu nit de load onder net Juk eons O,,pe ,'5Aerfchers gegeen
bnhr ,i .-,t '? Wat bete'•, ent bet to mo&cn
r
men met zoo kunnen Ai, ioeren? --- D . :~ti4 :' ileC zich van
de Wetted of Lflaa~r brhatven iat zul' : ee~~ontflag ter
ce inn. vats de
t, : :_t, wie ztu 11 m belet hebben,
i ttaar -Di to uoV .clien f , D.: woorden voerea
ondeiliuge net fchappy over 'dir Men1Ghen genioede .
'co .Tos hecr4cutL ; ,stn dat , 1* zich niet voor Koning
meu gelool'de dat het Ge*enebest nOg in ftand en
om d'it de naamen vats Raad,Beirgetneester en :,
eerfchi ng overbleeven . Dus is dikwyls let beste
I
nn adel, o n de kragt eons aangenomen begrips to vernietigen,
do bcnaaming to behouden , en de zaak to laaten vaaren " .
Trefrend is bet in, esterlyk penceel van ncILLOr, in 't fchet .
zen van de Characlerrs der loomlcbbc fieieer-en, en zyn 1N--I .
volger heeft, door •r nct'rus, met de wouuden van den zinlyken en gelukkigea Vertaaier diers kragtigen Schryvers,
nocrD, oil vCele piaatzen in to vo :ren, dic trekken nog fter .
ker geulaahr, \Vy moeten bier ooze Leezers tot beet lVerk
zelve wyzen . Doer kunnen niet voorby de Afbeeldingen van
twee wvd verfchtliende elkander opvolgeude Keizers , twee
Brae.
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Broilers, als voor onze Lcezers ten toon to hanaen . TITUS
C11 DOMITIANUS naamlyk .
„ Op bet leczen des naams van TITUS, wnrdt do Ziel met
blydfchap vervuld ; dcwyl liet denkbeeld --n c--a' good' Vorst
ons tetl,ns hot aigenncene , ;Cluk voor den Aest brengt . Hy
regeerdc alleen om anderen gelttkkig to maai :en ; en reel verre
van zich over to geeven can do bcgogeling der Oppermogenheid,z o zeer gefchikt om de Driften to koesteren, ofrerde by
zyne eigene nei ingen op , torn by z :ch met do Staatszorge
belast vondt . H y zondt urtuNICI, Dogtcr des'oodfben Yom.ings AG RIPPA, op welke by fmoorlyk verIiiqfd was, to ruggo, enkel om zich niet geheat to maaken in de oogen der
Romeinen, door het trouweii eener uirr4eemfche . De vermaaken der Jeugd weeken voor `e pligten de • pperheerfchappye . De zugt on»goed to does tic h
drift deezes Keizers . IIIy=re vrienden ik
loosen, cias zyn zeggen op 't +i- •' e van c(
ken by geene gelegenheid n hadt, tot
van eenige uitfleekende we
„ De gunflen, aan Hovelinge n beweezen , kunnen een dra
kenden last voor' bet ~Jolk worden . Wy zo`rden cede he, .
ben, de edelmoedisheid van TITUS minder to agten, indien
by 'er geene verandige befchikking op de StaatsbWangen
bygct oegd halt ; en indien by , deezen geevende, agtloos gev7ccs. w;,F, cep de belangeii van ~'ie de overigen . Zyne grondI~ti l, cir .a gees Onderdaan ongetroost alit de tegenwoordigbeid
eel s orylen moest ver-trekken, is allee>
;ntend in den mond
va ;l een veiflandig-Vorst, die, neartimmWeflaat of w
en wiens goedertierenhhid, zelfs in zyne weigerin
ftraalt . Hy wordt gepreezen , om dat by , zonder des
zoek to doen, alle de gtinstbewyzen zyner Voorganger
kragtigd heeft, misichien zou by lifer in meet blaatn da
verdionen .
„let Volk moest, buiten tegenfpraak Schoun hi
ben . Hot heerlyk Ampbitbe :rter van TITUS, de Spe en wel e
by dear gaf, kwamen overeen met den finaak der Romeinen,
en de giootheid des Ryks ; dan by verdiende en verwierf
boven al die tedcre fielde der Burgereu, door ruime gaven en
liefder}ke onderlleuningen, naa ceoc fchriklyke uitbarfling
van den Berg Vefrvius, en een zecr veinielenden brand to
Rorne.
„ T ITUs , ]I-,t Opperpriesterfchap eanvaardende , verklaarde
,we hy, -Js Priester, zich verpli- ;t_ oordeelde, zich nooit met
Rornemscb Bur erbloecd to belmetten . Eli nimn:er heeft by den
drup-
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druppel geftort. Hy bewees vcrgitfeuis, of flrafte op de zagtlte
wyze . De doldriftige non7lTtacvus, zyn Broeder en Vyand,
deelde n zyne gunst . Hy liet twee Raadsheerlyken, vaiT het
fn*cden eens Vloel-verwantfchaps overtuigd , en door den
Raad ter doodfl
_ verweezen , nan zyne Tafel eeten, eu
bewees hun verge enis . Alleen ftreng tegen de Aanbrengers ,
zuiverdey by den Stant van die pest .
• Een zo groot Vorst, met regt de T'ellust des 111enscbdoms geheeten, wiens Krygstochten men vergeet, door aarr
zyVe Deugden to l;edenken, TITUS , flierf, flegts veertig jaaren
geleefd, en twee jaaren geregeerd hebbende . Hy liet hot Ryk
over aan cen Mon';er, 't welk bet zelve lang drukte . Dit is
bet bekiaagens,vaardig lot der Volken .
• DoaimTIANtTs, de Broeder en Opvolger van TITUS, is een
o:ALICU*, A on e-!*NNE! :o . \Vrec*tihaid en dwaasheid maaken de
iioofdti 1ke~ ny l Characters nit . Hy verlusti,,^_'ie aich iii
zyl.e t' .
on 'er,#'lieger c vangen etl to dourlleeken ; ook
.y , .
Men
. .i to brengcn . Hy Dim den
"i
l V ,!A iC o D aan ; ter Hn' aa1& f:handiykfte Ondeugden
egde . ldy toonde Diets dan een eerlooze lafharti heid, en
tt ng na al+.e ~ry~~seere . E : ntge goe ;ic >Vdtt, n hceft hy gegecven ; onder andcr~n eene, by welke by verbi .dt Gefneedenen te~maaken ; zonityds handelde by als cn regtvaardig en
edelmoedig Vorst ; dock ecuige trekk4n van geyeinsde deugd
dienen aileen, ow de fchriklyl~~ eid zyner euvel_c~aaden beter to
doeu affteeken .
• Men oordeele over zyne Zielsgetteltenis, uft,het wreedaartig Vermaak, 't well-*, op rekerep. .dag, fchiep, om de
aaa
.tee Raadsheeren en Ridders, t y een to doca komen,
De
Zaal, nler rouwkleederen beh'ngeu, bun ter maaltyd
den, to midden van Ile toeboreidzels, tot den dood,
mF
-en to zenden, in de - aste,verwagting, dat zy flachta n weezen zyner wreedheid . Naa zich met hun.
ers
V' n a,
doodlylce verlegenheid vermaakt to hebben , vertToostte iy hun door gefchenken .
• Een opitand ii , Ger;n .znie, welhaast gedempt, verfchafte
aan den Dwingeland gelegenheid, om zyner dolle woede den
ruimen teugel to flaaken . Toen werden , gelyk T A C I T U S
fpreekt, geboorte, rykdom, core, en bovenal deugd, misdaa .
den . De helooningen der Aanbrengeren waren zo haatelyk ,
als hunne boosheid zelve . De Burgemeesterlyke waardigheid,
bet Priesterfchap, en de voordeeli-ite Bedieningen, werdeu
aan de fnoodtten gegeeven . Men kogt de Shaven om, to
einde zy hunne ileeren zouden aanklaagen ; en de Vrienden
ver.
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verkeerden , als fret dus .net lntnne belano i, o v o rc6ir kwaIV ' in
Vyanden . f)e bLste en agtenswaardigtle luryers Inet?'r,!den,
als lllajefleitfchenders . De Raad was hun Regter, dAt is to
zeggen, hot gedwongen wcrktuig der liy~ inglandye .
„ Alle Wys ;erren wend,-ii gebannon,tfi- reeze dat 'er ee .
nige voctilap van deugd zou oveibfyven . Ii ;x1 .vsusz0nlUs
en EPIC'rETUS , de twee heroemdfenI , vertrokkeu zond4ii brood .
De Keizer fpaarde noch de fraaije Kunilen, noch ue \Vel .
fpreekenheid, ichoon min gefchikt om hem hinderivk to wee .
zen . In 't einde, zegt TACITUS, beletre ecn fchriklyk on4er.
zoek to hooren en to fpreeken ; then zoo zyn ehou en zo
wel als zyne f em verlooren hebben , indi, ;n het zo wel in
ooze magt ware to verge . ten, "Is to zwygel . De Christ,em
loovigcaa leeden cane zwaare Vervolging, de beweemredoo dlaar
tee fchynt onzker ; naardna1°de oii ,,u ewv'P', i-,t 'rugt ge,,, eeven zyn geplaatst
met de • 'ooden verinengen .
„ De vacs, die doorgaans d,~ •D wingla"„ty vi Diet of DOMITIAIVUs aan to
peii , tot datjiy he~ ~~lot der D vingelanden on
°,tlk Eene zanenz,o ering we . •
in zvn eigen Paleis gei~vd, e_11 zvnte Vrouw was aan I
houfd der EedveRvanta i . De`Raad deedt zys Smndi,eel U
urn verve werpen . • De Kiygsknegten wilder Iitni ver~,ooden,
o .n dirt by Inn mc,Jsx' ;unstbewyzen hadt opgehoopt . I hadt
ruin vier eit.veeitig jaai;n bereikt, en vyftien geregeer• "
MIL1.07' vetgeet geenzins de , -- van verdienstlyke Man .
lien op to hiaaletlf, die in de onctL • - ieide Tydpcrken»bloeiden,
en verzwygt bet laakenswaard%e der Snooden niet . D' ; ; e'e •
waagi by van AGrt pL A en APO L
s van Tyane
`
aade
einde van DO~IITI,A,NVS vetmeld he6 ende . Van dd
en,
lchryft hy : „ IIGIZ c~aLA ; Schoonvader van den or-v,
lyken Gefchiedfchryver 'TACITUS, een der eerfle AT--c
en
ner Eeuwe, flrekte ten cieraade der Regeeringe van DOM
rus, door zyn gedrag en krygsverrigtinoen in ('
-B,
titaje, werwaards VI.SPASIANUS hem , als Bevelhe
ezo .
den hadt . Eene dcugdzaame Staatkunde, ecn oovL cbl •o kke
cooed , eene wonderbaare voorzicht .utrcid "verzelterfe den
uitflag van alle zync ondctneeuringen . Ily verzegelde de ,, onderwerping van reeds bedwongene Voiken, door bun met zo
veel nenschlievenheids en regtvaardigheids to befluaren , en
hunnc zeden to verzagtcn, door bet fireelende der kunicen, en
de gclvaiklykheden des leevens . Hy zette zyne velineestetnigen in zeven Veldtochten voort . De Calcdonicrs, een Volk
in 't Noorden van Schotland, verflaagen hebbende , ftondt by
op 't punt om bet gehecle Eiland to under to brengen : wanBeer
L
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seer DOMITIANns, nayverig over den roem dier.s Veidhecrs,
hem to fag ontbood~ . .NC.RICOLA, by zyne to rug komfte, alLoos nederig, pmzichtig, wilt den ramp, die altoos de deugd
end, muntende verdienften op de hielen volgde, to ontkomen,
Hv ftierf in vre .*' De Staatkunde hadt hem zyn Uiterften
vyl by den Vorst tot mode Erfgenaam met
wil ingegeeven
zyne all deugdzaamfte Vrouwe en trouwhartigfie Dogter hadt
aange c ; noRSITInNUS hieldt dit voor eon token van agting ;
zo zeer, fchryft TACITtTs, was zyn verftand ver'ulind en be.
doxven, door bet geduurig vleien, dat by niet wist, dat van
een' goeden Vader geen Vorst Erfgenaam gemaakt wordt, dan
'die boos is .
„ APOLLONIUS van Tya;ne, een Py+bagorisch iJwc~ eer, fpeel .
de cen vreemde rol, onder de laatfte Keizers ; de Vyanden van
hebben help duEven vergeiyken met Jesus
.arheid opneemende de verdichtz,ts , ter
door Pt~1LOSTRATUS, op do berigten van
Mis , '. ell ligtge~5ovvg Leerling van APOLLONIUS .
oze Wy :cer was lets ande - dan een ftout Geestdryver,
lvuurig, ftreng, hT#gmoelig, I, ftaat om do eenvoudigen
~bedriegen, door gewaande vvoorzeWingetl en valfche won.
derdaa#n . rta zyne reizen' iu de LadiF a .en 1fral ie, kwam
by, ten tyde van N .RO, to Rome ; nieuwsg~erig , zo by zeide ,
em to lien, xelk eon Beast eon Dwiaa and was .
ESPASIANUS, to 4lexandrie,
APOLLONttJS hieldt

een
ke raadgeevn i mededeelde,
gefprek, waar in by hem trr
k n met
hot Volk met
en d ruder andere, deeze . V
oud,
;weenende Ondergen to bezwaaren.4 He
*geeven, zou een vat ch .en Ib tadelyk Goud weezen .
igen to ver.roa t n, der 'xyken'weit'ge bezittingen to
men, is bet bed ~et~;rit'ikk t t geen gy van do rykdom .
?e uw gedrag regele ; gy zult
nt maaken . d3at t
Fee W ten goeven -, indien gy'er u eerst aan onderwerpt.
DoMrTIANus van Toverkunst en ~Opftand befchul .
,, Oni
mgd, dpor den Wysgeer EUPHRATES , vr~esde by niet zich
na R*s;,te begeeven, waar men wit, dat by tot den dwinge.
land zeer vry nit fprak , zonder des gefiraft to worden . Zyn
leevensbefchryver verzekert , dat by to Epbeze zynde , hot
Volk den Good van DOMITIANtJS fpelde, den eigen dab, op
welken de Keizer vermoord werd .
„ APOLLONIUS wilde, om alle zyne hedriegeryen to bekroo .
nen, zonder getuigen ferven ; by verdween fchielyk, en men
ftrooide nit, dat by ten Hemel was opgenomen . De Gefchie .
denis zyns leevens levert het beste bewys tegen hem uit ; men.
ont*
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ontdel:t'er ongerymdhedeu in, welke de bedriegery klaar aau
den daft leggen ; doch de on erymdheid fehrikt ligtgXuovigeu
of vooun ;e'•o menen niet af, en zo lang het Ileiclendom beftaan heed, gins APOLLO NIUS de ecre van een Godlyk 1m
naa . Hy wati gebooren omtrent den aa'1!'vmng der Cbristlyl c
Y'rart ellinge "

C . F . GELLERTS Illengelfcbriften . Uit bet Iloogdnitscb ovevr
Te llmflerdam by P . Meijer 1775. Bebalven do
Voorreden en den Inboud 372 blade. in gr. octavo .
N deezeVerzauieling komen ons ettelyke leerzaame Reden .
voeringen en Verhandelingen van den beroemden Gellert
voor, dig°, sevens 's Mans andere Schrift
leezen kin nen worden. En aan 't Plot de
de oordeelkundige aanmerkinge~.van den
b
ven, over de Schriften en het K!!i•akter vatVien h
agten
Schryver ; wclken dienen,,go ons den
oogleejaar Gellert t
zyne uitmuntendhcid to
r Aeere
ennen, en t doer
dat by zig in zyne Sc9 `en voorftelde ten klaarfte to ontv
wen . --• Ow utt de verfchilTende onderwelpen,
34 deeze
Verzameling bcha4ideld, 'er den Leezer d6n onder't oo ; to
brengen, zullen wy oj4s bepaalen tot bet hoofelzaaklytte van
's Mans Veihandeling over he
leel, dat 'er voor de menfchen gekgen zou zyn, in he
orafiveeten van l# - n toekomend leevenslot ; 't welk d .E floogleeraar ten nadruklykit
ontvouwt, na't opgeeven d'er volgeode bepaalinge.
„ 1k verflaa door .$ematrds lot alle de goede e k
voorvallen zyns leveng . 1ndien wy dezelven vooruit zien
ZOU zu''ks gedeeltelyk en onbepaahl of in famenhang ld
z yn . l k noem gedeeltelyk , wanneer men , by voorb
vooruit wist,dat men in zyn leven nicer ziek cjan
on ,i z
zoude ; Oat men een grooten r~ kdom verkrygen ,
I denzelven naderhat~d weder verliezen aoude, zonder dat meth to gelyk de oorzaa, ;en deezer tu,vai1en w ;st . Zyn toekgnnnd lot
in famenhang vooraf to zien , daardoor yenta ik , alle de
omlandighejcn en de canticlie Leeks van voorvallen , van
welke ons lc.ven to ftmengoi ;eld is , zo wet gelukkige als
ongd.ukki ,',e, to tveeten. flier toe zoude men, ten aanzieu
des 1, uwe}yks, niet flechts bewust moeten zyn, dat men in
vervulg van tyd zu,k ecii veiLond zou aangaan , maar ook
vooruit moeten zien, door welke emllandigheden, en wanneer zulks gefchieden zou, of zyn echtgenoot ichoon of afzichti v .
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tig, ry', : of arm, v*n eene goode of kwaade gemoedsgetlelte .
nisfe zyn zoude, en of zy veele of wcinige janren de zyne
b1~~7 n zoude" leder deezer lborten vin voor* eunis gaat de
Huuleeraar afzouderlyk na, en toont ten duid .1ykile, dat
'er geen rede zy#Voin naar dezelve to w .-Wchen .
De gedeeltlyke en onbepaalde kennis zou ons niet voldoen ;
onze ii~uwsgierigheid zou 'er eerder to ilerker door opwak .
keren . 't Is waar, wy zouden'er egter iets door weeten ; en
-men wenscht veelligt alleen zyn geluk, maar niet zyn onge1&, voor uit to weeten . Doch, gefleld dat dit mogelyk
ware, wy zouden, indien ons zulks to beurte viel, 'er uiet
rustiger, maar veeleer onrustiger door worden , dan wy nu
zyn, DU wy 'er niets van, weeten . Daarenboven maakt de
verandering onzer neigingen, in den wrfchiflenden ouderc'om, eene verandering in eon* denkbeeld van geluk ; onze
wenfchen klimmen gemeenlyk tot een boo-en trap ; en de
maate var .s
ons g gluk hangt'Eaf wan eene reeks van famenloopende omftandigfTeden . Ter oorzaake yap dit alles zou zulk
e ne gedeeltllhe ken
onsOtriet Teen niet vol !o °n , maar
fs ongelukkig maak ; daar een v -- 4zenlyvk gcluk zig voor
onze o2gen al* em daadlyk k ngeluk, of icn mintle als een
gebrekl
en niet wenschlyk geluk zou vCrtoonen, door de
verI erode of gebrekl,~e denkbeelden, die" wy 'er dus van
zouden bezitten .. EM ftaaUn welken iKmaud zig gelukkig
agt, als hy,'er in'getleld is,~u he
f"vro~ger •j aaren, met
andere nit gten, in andere Ql#
ldigheden, als een ongeluk
toegefubeenen hebben .
'Er"i us geen reden, om near Oie ,$cdeeltiyke kennis to
verlai e,- . Zou 't ook beter getlrld zyr i , met de uitvoeriger
keen,~ , Indien w ons -Toik-o4mettd lot iin •a lle deszelfs omflandighlen wisten . „ Wy - zouden, denkt veelligt iernand,
dagr oor van de vrees, . .die ons hart nu dikwils zo fterk be .
angftigt, r eetttmal be'Vryd zyn, en„ duiaend onderneemin.
gen, voortvelfiwy .tegenwoordig fidderen, wel tevreden,
en zondtr dehipfte ongerustheid ter hand flaan . Onze hoop
zou fterker en aangenaamer worden, dewyl wy haarervervulling kundig waren . Indien elk ook wilt, waar toe hy, geduurende zynen leeftyd, getchikt ware, zou by zich beter
op zyn beroep toeleggen, en zyn gedrag gefchikter daar toe
inrigten" - Dan zulke en foortgelyke gedagten kunnen,
gelyk de Hoogleeraar doet zien, op een nader onderzo1k,
geen proef houden ; wy zouden 'er niet gclukkiger door zyn .
Het voorweeten van een zeker kwaad zou onze vrees tegen
deszelfs komst vroegtydiger doen werken , en veraroooten,
V . DEEL . H .LETT, i\0 . ) .
Ee
Oil.
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Onze hoop zou flegts door ons`geluk hetlierd word' n, enals
dit, ten mmfte near onze geda„ ten, germg was, dat teroorzaake onzer onbepaalde weniclien meeimaals plaats zo hebben, zou bet genoegen der hoope kleiii ; r worded, b~14~ het
zyn zou, wanneer wy van ons to ,_komd4ft lot geett bewustheid hadden. En wat het laatfle betreft, die lust heeft in
zyn beroep zal zonder die kennis even vlytig werkft~ en die
'er geen lust in had, zou het, uit hoofde dier voorkennisfe,
op her lot laaren afloopen, weetende dar her hem bej'choore*
geluk hem niet ontgaan ken . --- Tusfchen bciden ga*de
Hoogleeraar nog na, of bet genoegen zelf, dat ons de daac~
tyke gfnieting des geluks fmaaken doer, met verminderd zou
worden, indien wy'er vooraf kennis van hadden .
,, Dit kumt, zegt hy, my waarfchynlyk voor . Daar is
eel, foort van vrees, die even bet zelfde in ons genoegen to
wege brengt, dat geurige fpeceryen in zekere fpyzen uitwer .
ken . Zy veroorzaakt, daaieI enoegen ons fmpkelyker is .
%Vaarnm duet my :de genieting van eenft geluk dii •w l?s zo
fterk aan ? doorgaans ow dat de v~esachtige twyfeinig van
bet niet to zull%n erlatgen, Q thans o rwonnen heb
'er zekerlyk miner g vozl vat : gehad hebbery y indi .de Rob
vrees
Diet tevens tuyne gewaarwor0ingen in voile beweegir r gebragt
door
had . Deeze hAzaam° vrees vervalt,Wheel, zo dra .ik .
of kennis heb van he'-- geluk dat my >P i- aren zal . Verder
is het waar, dat de,v rygau een orfverho~ t goed ons
ilerker aandoct dau iC'vatt ~e '~ welk wy to geYPhet zagen,
indien de oinftanclig` iedci'Van beiuen gelyk zyn . Eindelyk
zouden wy, indien
mglakyons' vooral- bekend~vare, ook
ondervinden, dat wy bet zet . meotal nict aan ors Ielven ,
niet aan onze bekwaamhedeu, n`14,-pan onze verdi tt} .:n,
maar veeltyds aan toevallen, en aan Ir1Oere menfchen ' danken hidden . Hier door zou once' eer;Wohi cen groo verinaak moeten misfen, daar zy in onze tegenwoorJige omftan .
digheden gemeeulyk gewoon is, ons dewvoorfpoed van ons
liven aan onze eigen verdienflen to doen toeichryven, hoe
ongegrond milks ook zyn nioge . En fchoon dit al eene dwaa .
ling zy, kan ons eene dwaaiing echter oohk genoegen baaien,
zo lang wy dezelve voor waarheid houden . Zou iemand, na
overweeging van dit ailes, nog begeerte hebben, om van zyii
toetwmend levensiot vooruit bewustheid to hebben?"
Het zou dus voor ieder in 't byzonder nadeelig weezen, indien by vooraf van zyn lot verftendigd ware ; en even zou 't,
gelyk de Hoogleeraar vervolgt, over 't geheel in de waereld
nadeelig uitl1umen, watmux 4eder wilt wat hens gebeuren
zU%
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zoa . Men zou, als men 't we] inziet, Diet vcri^ .nnen i'a
een tvaereld ed leeven, wannecr de mcni :hen, hill) wil 1,eh dende"; hun lotgeval vouraf weeren konden . D ; \Vaere d zou, volgens bet Been de Hoogleeraar ons onzer het oog
brengtl eene gdl?eel andere gefleltenis hebb .;n, de ondleugd
zou 'er Diet door verminderd worden, en 't zou gewi6lyk
veelevonheilen met zig fleepen . Men hoore ten opzigte van
dir laattle den Hoogleeraar zelven, mitsgaders bet befluit
dat hr uit deeze geheele befchotzwing afl-idt .
„ Wit onheil zal'er Diet eeniglyk uitde zekere kundigheid
van de wy ze en den tyd onzes fterveus gr_booren 4vorden ? \Vat
gevolgen zouden de goede lutgevallen onzes, lcevcns, wat
gevolgen de kwaade, die onvermydeiyk waren, geluk de lyst
onzer omftandigheden,9 ' altoos zodanig .n z,)u ui~lev.:ren ,
naar zich fleepen? Hie3- ' den- geheele huisgesinnen, wegens de naderende otlgeluklteni, .weekiaagen . Daar zou een
hoop, dronken van vreug^,n gioagen, wegens bet naakend
geluk, fuizebollen . Deezen zoudM riiat nicer wi1Ln aibeiden, geenen Diet lager he . gem, eneb tst bevorderen willen .
toe veelen zouden uit vertwyfelin zichze}ven o,F andereil
he' le~•,en beueemen . De''vader zou zyn}' zoon in de wieg
ombrd!`~gen , eer by hem in zym dertigfle~ aac op bet rad zag
telve .i . De vrien4 die bns m rg°>> vai3 ons geluk zou be .
rooven , wierd~eden door -ors Aden weg geruimd ; en
morgenV%de wy moo-1 i a r bor anderen omgebragt, d} zouden wy, w,'onszelven bet leven beneemen . In 't kort, de eId zou Diet 1: rtger kunnen beftaan, indien wy de lotge'v n des evens in hunne omllan.
digh!eden vooraf ko n to Weeten komen . Veelen zouden
in dew bloei •hunner faaren van verd,iet en hartzeer flerv .n,
of X15 tlaapdlro»ket~tt, die .' Diet ve e vrcezen ha,lden, in
vahigheids " imisleidd* ns door de hoop,
dat het gaff adft nabv is ; en.,zb t de eene dag' na
den anderen •
erkt voorby. Wy vreezen voor zeker
kwaids eft op` eeze wyze blyven wy gelaatcn, en getcbikt
om bet of to wenden . floe greetig zouden de mcnfcnen anderen hunne lotgevallen ontdekken, inaien zy 'er zekerheid
van hadden, en welk eel nyd en onheil sevens zuu daar uit
voortiromen! Wat zou Ceflir gedaau hebben, wanneer by
geweeten had, dat men hem in 't raadhuis zuu ombrengen?
Zou Cicero zo veel goeds verricht hebben ? Zou by, niet
tegenftaande zyne eerzucht, wel ooit Burgemeester geworden zyn, zo by vooruit had kunnen zien , dat bet loon voor
zyn vaderlandfcheu yver een geweldige dood zyn zou? ZouE c 2
den
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den veelen naar eenig geluk geftreefd hebben
wat moeite en zwaarigheden
, ind e zy vo rf g we t n had ,
zy, jaaren achtereen, zonder het magtig to worden, hadden,dpor
to flaan? \Vie zou een groote, een loffel,,ke daad willen
onderneemen, wanneer hem , door de kundigheid van zyn
lot, de hoop op belooning outnomen ware? Vie zou in onvermydelyke ongevallen op God vertrouwen, en hem A hulpe aanroepen ? Wie zou , in omfiandighe'len van geluk ,
maatig, dankbaar jegens de Voorzienigheid, nedri §g t"n-liefhebbend jegens zyne medemenlchen zyn P Zou At, do&
eene om(landige kundfchap van ons toekomend lot to hebben , deugd en godsdienst bciden gantfchelyk vernietigd
worden ?
In hen woord, de mensch bepert op de eene of andere
wyze iets regenflrydigs , wanue t by zyn toekomend lot in
alle omfiandigheden vooraf wensr it to weeten . Hy wenscht
van toekomende voorvalfen ketmis to hebben, die geen voorvallen meet zullen zyn, zo dra by 'er~undigheid van heeft,
en zo lang by by zyne voorweeten hap dezelfde neigit~-,
gen, begeerte, lptst *hten tn*dizelfde vryheid van wil bk
houd, waaruit tegenwaordig zyn natuur beflaat : jat is,
by wenscht to va eten, dat 'er iets beuren zal, I Mr Ik
echter niet zal gebeurcr,,„ Welk - teena
enfirydigheid! Of,
zo het gebeuren diet voorval~n Hand zagllyveri,grypen ,
dan wenscht by de tegenwoordige gelltelt :nis P,, trlr natuu.
re, of zyne yryheid van v r*ing, kwyt to raaken ; dat
is, by wenscht een mensch, e i ook geen mensch to zyn .
Zo tegenfirydig en dwaas is de . niquWsgierige begcrte van
ons toekomend lot vooruit te willen .weezen . En gefleld
zynde dat zy zodanig niet ware, zou 'zy nochtans een der
nadeeligfle wenfchen zyn, then de meuscii tVen zichzelyen
doen kan . Indien het al mooglyk Ware,, fat de wacreld en
de menfchelyke natuur by deeze voorkeniilsle in hand konden blyven, welk een hel zou de waerkld 'er echter door
weezen , en welk een ysfelyk geluk, het p ;uk van ecn
mensch to zyn! Ja, indien'er men{'then gevonden wierden,
die het vermogeu hadden om my vooraf kennis van myn
lot to doer verkrygen, zou ik hen bidden en bezweeren
hunne rampzalige wysheid voor my verboygen to houden .
Pest, hongersnood en het zwaard zyn zwaare landplaagen,
maar cen lotvoorfpeller, van wat aait zyn kundfchap zyu
mogte, een lotvoorlp :ller voor her gelitele menschdom,
zou nog veel verfchrikkelyker zyn, dau alie deeze rampen
to tameu,"
reel
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feel Hoofdets veel Zinnen . Ontworpen door P, L S. MULLER, in
leven 4o.leeraar der iVysbegeerte en Natuurlyke Historic to
E •langFn enz . Tweede Deel . Te Am/lerdam by A . D . Sellfchop
en P. 1 Iuart 1776. In greet oftavo 391 bladz .

Nder dit Opfchrift, veel Hoofden zeel Zinnen, ontwierp de
Hoogleeraar D9uller een Wysgeerig Onderzoek van her ver •
fchrl der menschlylte gemoederen, ten aanzien van hun Veriland,
Wit., Oordeel, Denken, Doen en Spreeken ; mitsgaders van den
Rtvloed van die in den Burgeritaat : tot eene aanleiding, om zichzelven en anderen to leeren kenneu en to verbeteren . In dit Onder .
zoek bepaelde by zig aanvanglyk ter ontvouwinge van bet verfchil
der menschlylte gemoederen in 'c algemeen , en voorts verledigde by
zig ter byzondere nafporinge van die verieheidenheid, met overweeging
aanzien van her lichaamlyke, in aanvan 'c geen daaromtrentQ
meriting komt. Dit is . =amine inhoud van het eerfte Deel ;
waar van wy reeds voor eenige
vertlag gegeeven hebben (*) ,
en hier mede was dit onderwerp, vAn die,zyde, near des Autheurs
beftek, afgehandeld ; doch, ter vollediger ontvouwinge, moest dit
onderwerp ook nog van eene andare zyde overwoor-n worden ; en
i ier toe, mitsgaders om dit drnderzoek tot h :t bedoelde einde to
breng , is dit tweede Deelingeri~u jot nog had de Hoogleeraar
flegts Yeiet, op bet lichaamlyltp r-l
verre'ulkt invloed heeft op
de gemoederen der
fob
ttrbfche .16 is her mmfte ; bet
.ng er, .
t 4rhans niet minder in
geesrIyke de
nW* n t& w
ittllra bewoog hem, in dit
aanmerki
e na to gnan .
Wy zultweede I CI, hef Stuk van;Ate
len, zegt by, nu nader t* Wake treeden, en om bet verfchil der
menschlyke gemoederen in de eertle grondbeginfelen op to zoeken,
„ op de" Zlel, en haare, werkingen en beweegingen letten, zo ale
ivy ons to vooren ijW'het lichaamelyke temperament, en deszelfs
menigluldige mengelrngen hebben bezig gehouden ."
Ingevolge hi r wan flawhy tier oog, op, , _toeltand der mensch.
; op de opperheerlyke Ztele, zo dp zig zeWe, ats in het
fehappy der Zlele over' her Lichaam , en e werking van bet Lichaam
op de Ziel. Znlksr IQidt hem, rer voorkominge of afwendinge van
verkeerde redeneeringer, over dir onderwerp, om to toonen dat her
verband van Lichaam en Ziel de Vryheid niet helemmert, ats mede
dat men, in ieder Temperament, of goed of kwaad zyn kan, en
dat de Temperamenten kunnen verandereu ; des men, de Leer der
Temperamenten wel begreepen zynde, geen grond hebbe, om de.
Dit afgehandeld hebbende gaat
zelve zondig to misbruiken .
by na, het geen tot bet kennea van de Temperamenten, der men.
fchen
(*) Zie Vaderl. Letter-0ef. IV D. bl. 114, VI D. bI. a544.
Ee 3
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fchen behoort . I-Iier toe komen in overweeging de tekens der Tern .
peramenten, en bet bedriegeyke daaromtreet door her veinzen . Teas
be-ere ontdehkinge bier van geeft by ons een Tafereel der menschlyke gemoederen, roar bun onderfcheiden temperament, leevenswyze, opvoeding en rlaat ; mw nevensgaande onderrigtinven in de
Konst, om re onderzoeken, of iemand veinst . Dit geeft beta voorts
nanleiding ter overweeginge van 't geen men in 't werk kan flellen, om de verhorgenheden van bet menschlyk gemoed to ontdekken ; dot is, met andere woorden gezegd, om to ontdekken, war
'er, waarfchynlykerwyze, in eens menfchen hart omgaat, alt, by
zig voor ons geheel niet uit, en bedekt houdt, of als by veinst, ett
als by eene andere gedaante aanneemt . Daarbenevens komt, ten
deezen opzigte, nog in aanmerkiug, hoe verre men zig op een zieken of zieklyken perfoon kan verlaaten ; waaromtrenrde 1-Ioogleeraar
ons leert gadeflaan, hoe niet alleen de temperamenten des Lichaams,
maar ook de werkingen der Ziele, in Ziekten, grootlyks verfcbillen .
Na de ontvouwing van dit alles, 't geen betrekking heeft
tot bet kennen der Temperamentt_n, last by zig nit, over de misflagen, die dagelyks, omtrent bet beoordeelen der menfchen, gefchieden ; en hegt door . aan eene overweeging van de volmaakte
kennis van 't menschlyk gemoed, welke alleen eigen is aan God,
die der menfehen+'aaden, behoude hunne Vryheid, vooruitziA,
Wyders vest#_*t de
Ogieeraa~zyn ezyne aandagt op den ' tvloed
der Ternperamenten ; r den
at,, in Staatszaaken, i wisten
en cabnalen , in de'nectiigen-on
teeri
n, in her huwelyk en
den huis:yken flaat, als niede in de burg
a pten .
En
eindelyk toont by ons, hoe men al bet•deswegev elde pier
hebbe to fhcaden voor ydele aant~a ,itU t en nudooze klefpiegelingen, maar voor zodanige overdenkittg
die van eene weezenlyke
trutrigheid zyn . Om zulks to meerder invloed to deen hebben, Belt
by ons onderfcheidenlyk voor, welk nut men door de kennis der
Tempe,amenten in den algemeenen omgang kan uitwerken ; wat nut
men voor zigzelven van de kennis der Temperlmenten heeft ; en
ten laatfle . hoe wy daar door groote vorderingen kunnen maaken,
in bet beoefcnen van die allernuttigfle Les, KEN Utv ZELVEN .
De iioogleeraar behandelt deeze onderwerpen, even als die, welken by in 't voorgaarde Deel overwoogen heeft, met oordeel, on_
der 't voordr-agen veelerleie chare&ers, die by op eene geestige
wyze treffend weet of to fchetfen . Tot een voorbeeld bier van
diene een hoofdgedeelte zyner aanmerkingen over den invloed der
Tet,iperamenten in bet Huwelyk, en de nadeelige gevolgen, welken daar uir Lleermaals voortvloeien .
Uit her voorige afgeleid hebbende, dot elk mensch zulk eene huwelykskeuze doet, die aan de heerfchende neiging van zyn hart
beantwoordt, zo flelt by zig, om kort to gaan, flegts drie beweegvo .zaaken voor, waarop de keus van ds weeste huwelykspartye4
bp.
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berust. De Cbolericus of Vuurige naamiyk zoekt rang ; de Sangliineus of Bloedryke zo-kt fcboonbeid, en de Melancbolicus of
Koude en Drooge zoekt g,ld. En naar gelana iemand een vet .
mengd TAperatnent bezit ; naarmaate bier van verandert ook de
keus, en by helt, mincer of meerder, tot bet eene of bet andere
der, drie wolgende charaLlters over .
„ De ebolericus zoekt rang . Zo ras namelyk de cbeleiicus bet
hefluit necmt om tot een huwelyk to treeden, itaan aile de gedachten op de befchikiti^g van eigen haard en huis, op do vad'ryke ,regeering. Hy zoekt dan to toonen wie by is, en gaarne
wznschte to zyn . Lenzelven geenzins gering achtende, telt by
zich reeds ottder een hoo4er rang . dan by weze .?Iyk bekl2edt, en
zoekc lien door eer, aauitaand echtverbond nug meet to verhoo .
gen, om grootfcr_r en deittger, dan tot dus verre gecchiedt is,
to kunnen leevet! . Zyn oog gnat alie flaadge en gegoede fchuonheden voorby, eb
t '~valt alleen op zuiken, waarhy by zwier en aanzien ziec uitblin
. Hy vrsa c naar voornaame huizen, die in
zyn oog luisterryk"tyn,,~
zicll gelukkig om in dezeive to
mogen verkeeren. Hy slenitt 'r
zyd .geluk to hebbe*t bevestigd ,
indien by door het hawelyk . {tide fastrilie van perfoonen getreeden
is, die hem als veeigeidende pati'penen voorthetpen en vei hoogen
kunnen. Hy kittelt zich zelvea met de aangetiaatne voorleliiug,
wanneer by tot deezen aauziettI lce man fflp~ouvader zeggen,
eeneu a'Ilderen grooten heer
noe+nen ; en in die huibehalogt hem aldaar eene
eid .te ontmoeten, en by
'gt
ds zelve een man van groot
den gemeenen hoop afzondert, en
Met dan een hoogdraavend wezen
meent to iaateu doorftraalen . Door deeze zoete gedachten geblind .
doekc, bekommert by zieh weinig om de zedelyke eigenfehappen
van de party, waarntlar by verkeert . Hy onderzoekt niet, of bet
glinflerende aanMep, vac bet huis zyner geliefde op wrakke voeten
ftaat? en merkt-44 op de lichaams- en zielsgebreken van de beer •
lykuitgedoschte, bruid. , Ondertusfchen va*t men van de andere
zyde voort, met hem sap enkele befpiegelingen van een' voor .
naamen faat to kfglsteren, en werpc hem eindelyk een fraai gekleede pop zonder hersfenen, of een in goudgevatte Xantippe aan
den hats . Het huwelyk voltrokken zynde, volgt'er veeltyds, heIaasi geen voldoende bruidfchac na, de nieuwe fchoonvader den
ballast kwyt geraakt zynde, laac onzen cbckricus voor bet overige zelf zorgen , en de voornaame vrienden zakken'allengs of en
worden onverfehillig Het duurt niet lang of onze cbelericus words
dol, by verwenschr de gedaane keus, en de nieuwe echtgenoote,
die hem genoeg can onderhoud kost , moet bet misgelden. H-iy
ziet ze met verachtinge can, en bemint ze nlec : want door haat
Ee 4
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is zyn geheele oogmerk verydeld . Edoch war bast here d, knogp
is to vast om die zo ras re ontbinden ; 'er fchiet dan niets ovI
dan een onvergenoegd leeven, waarin dagelykfche verwyten met
een onzacht gebulder roegeduwd worden, houdende de eergierigheid alleen maar den cholericus in teugel, om zyn berouw tegen
vreemden niet to laaten uilekken .
„ De f' ;.gui,teus zoekt fchoonheid . De flerkfte dryfveer tot zyn
buwelyk is de begeerte tot cen vergenoegd leeven. By gelooft
dit oogmerk niet beter to kunnen bereiken, dan in bet gezelfchap
van eene bevallige per loon, die by gaarne om zich leiden, en,mec
welke by de vergeuoegzaamheden van dit leeven als een vry man
in zyne huishoudtnge, naar eigen welgevallen, bepaalen kan . By
gaat dan vlug daarop af, om een voorwerp naar zyne gading to
zoeken. Weinig overweegende hoe veel vermogen en hoe veel verfland tot eene huishoudinge vereischt wordt, overzict by deeze gewigtige flukken, en gaapt flechts naar fraaije en lonkendegezigten,
waarin vriendelykheid en vrolykheid to heerfchen fchynt. Nooit
gewoon lang to kiezen of to draalen, vast zyn oog op de eerfle de
bette, en in haar de vereiscbte bevalligheid, zonder opzigt op alle
overige omilandigheden vindende, vestigt by reeds zinnen en gedachten op deeze geliefde . - Her belgt hem weinig of ' or in de familie lets aanllootglyks is? By vraagz'er niet na, of 'er in de op.
voedinge en bet g+dr9g zyner, beminde lets berispelyks gevonden
wordt ; by bekommert zich gins om den flaat van veMfwgen ;
by houdt geboorteJn rang en tyde1yke gopderen in dit geval voor
kleinigheden ; by words hoe langer hoe meer gp haar verzor, en
gelooft eindelyk de gelukkigfie mensch van de waereld to zyn, inthen by haar als eene echrgenoot in zyn hula iuvoeren, en met haar
de dagen van zyn leeven verflyten kan . Dus blindelings en met
overhaastinge door her uiterlyk bevallig fehoon gekluisterd, knoopt
by de banden van bet huwelyk vast, en oordeelt zyn geluk onverbeterlyk bevestigd to hebben . De eerfle, weeken van dtt echtverbond worden naar wensch volbragt, on de,fanguineus door den tuimeigeest van vergenoegen bedwelmd, weet zieb naauwlyks to bezinnen, tot dat Lie eer'.le trouw-vermaaklykbeden en nicuwe fchikkingen by hem jets ouds beginnen to worden, en - de eerfte driften
zyner begeerlyl:heden tot deeze groote verandering van that en leevenswyze beteugeld zyn . Het gebeurt niet zelden, of de geheele
that van dit blyde huwelyk wordt naderhand op eene akelige wyze
veranderd . De neiging tot de verandering wordt by den fanguineus
opgewakkerd, hoe meer de onvolmaakthedeu van zyne echrgenoot
zich beginnen to openbasren . Al genoeg door de fchoonheid verzadigd , wenscht by andere bekoorlykheden , bet zy eenen zacht .
zinnigen geest, een aangenaam verfland, eene kloeke huishouding,
of den overvloed van goederen en vermogen by haar to vinden :
mast, he4tas' het antbreekt dikwils ann alle deeze dingen . Xantip
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tippe jat*tllaaren gemaal door dagelyksch gekyf nit bet huffs, en by
*nde dat de wanorde daarin heerscht , gooit mode alles in bet wild .
eene dag zyn ze onder een fmulletje de beste vrienden, en de
Dee
andere dag Wordt met gekibbel tot flaans toe doorgebragr . Hot ontbreekt dikwils niet nan Liefhebberen, die de behuuwde fchoonheid
met den4anguineus, bet zy op eene draaglyke en eerbaare, bet zy
op'eene andere wyze zoeken to deelen , en overzulks raakt ook on .
ze fangnineus veeltyds bet fpoor byster, en zoekt ergens anders zyn
vergenoegen . Ongelukkige keus! To beklasgen is hy, wien ze treft :
want zy helpt de huishoudingen aan den grond, en maakt bet na •
kroost arm .
,, De melam iollcus zoekt geld. Niemant minder dan deeze door
beg .erlykheid lc,, de vrouwelyke kunne geprikkeld zynde, of veel
gevoel van liefde hebbende,trouwt by nooit om eene echtgenoot to
hebben, maar om geheel andere oogmerken . Alle zyne poogingen
en voorneemen x draaijen op deeze fpille , om to winnen , en geld met
geld to maaken . Nooit genoeg kunnende bezitten, al was by op zich
zelven nog zo ryk , denkt by dikwils hoe aangenaam bet zoude zyn,
indien by nog eenigt dubftedta meet bezat . Hy overrekent wit
by daarmede uitvoere*
.doe veel profyt hem dit wel konde
zyn ; by lacht in zynen gees on verheugt zich ; bet taaije blood gait
aan bet rollen, en bet befluit wordt cenomen, bm naar eene tyke
weduw of jonge dochter om to ziest ; er legt niet aan gelegen of ze
fcheef, gebuld of lam is, ale Z t geld heeft . De koppelaars
worden in 't werk gefleld ; wadE 1$et Aaryea, ertl±at de droomer niet .
Zy fchommelen bier eene veronge e'vt er, daar een doolend
weeuwtje, en gltn cen gebocheld gtootje op.
„ De ketts vwnrdt gedW.90*ar bet meeste beiang, bet huwelyk words
geflooten ; de eene verheugt zich over bet geld, en de andere over
de nieuwe echtgenoot . Nu valt de melancholicus als een wolf in de
goederen van zyne geliefde, en fleept alles in zyn nest ; de dagen,
waarin zy lets tot hair vermaak en haare verkwikking kon befleeden ,
zyn ten einde. Hot is veel, als by hair genoeg to eeten geeft, bet
geen zy met een kort beperkt buishoudingsgeld fchraal genoeg moet
overleggen. Zy kluizenaart .en treurt, en kan .den yfegrim en men.
fchenhaarer naauwelyks tot cone vriendelyke tronie beweegen . By
bet overwinnen van eenig kroost words by hoe langer hoe gieriger ,
en zo zy zich in bet een of ander flak to ruim gedraagt, neemt bet
dat;elykfche gekibbel en narekenen geen einde. Gebeurt bet dat by
z .ch by Coeval in eenige duizenden, die by meet geloofde behuwelykt to hebben, verrekend heeft, of wordt hem de vrouwelyke bezitting onthouden, zo is hem zyne egade geen penning waard, en
ds kwaadaartige huisduivel raaltt van de ketenen .
„ Zie daar de voorbeelden van ongelukkige huwelyken , die alleen
door de leiding van bet temperament en den hartstogt ontflaan , en
de gevallen zyn van gene foots, bet zy gy op de eene of op de
E e 5
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andere huwelyksparty ziet : want in her eene echtverbo11t1 }haakt de
man de vrouw, en in bet ar,dere de vrouw den man, en in fommige
gevallen beide elkanderen ongelukkig, wanneer de zmnen en oogmerken van her huwelyk niet zamen flrookcn .
„ Her zoude eengeluk voor den burgerflaatzyn,wanreer'ernooit
zodanige huwely'en t'zamen geknoopt wierden ; maar mew kan vry
gelooven,dat verre weg de allermeeste huwelyken by hooge en 6ge perfoonen van then ongelukkigen aart zyn , en dat de meeste
mentchen eerst hunne misgreepen zien , wanneer her to last is, en zy
reeds verbonden zyn .
„ Hoe veele jaaren moeten'er this wel in een huwelyk verflryken,
eer zulke verfckillende temperamenren aan elkanderen gewennen ?
Hoe veel gekyf en gekibbel moet 'er, dan met zachtheid, dan met
ernst overwonnen worden? Hoe veel verdriet, dar op zich zelven
onnoodig was, moet 'er opgekropt worden ; hoe veel fchade, tyd .
verzuim en dwarsflreeken moeten 'er gedraagen worden ; en hoe oud
moeten zodanige wargeesten en huisfpookfels warden, eer de koppi~heid van hunne drift en de tovery van ban temperament wederzyds nedergelegd is? De Godsdienst alleen en de Deugd moet zodanige huwelyken van beide zyden draaglyk maaken en de orgeneuchelykheden doen overwinnen, die eene kwaade keus veroorzaakt
heefr : en waar ook, her zy van den eenen of anderen kant, een
godsdienflig hart ontbreekt, en g$brek van,verf tnd heerscht, daar
vallen ook nooit zodanige ecntvereenigingen ten besten uit" .

Raadgeevingen van een Friend aan een 7ovgeling, die de groote
Waereld intreedt . Naar den tweeden druk van Berlyn , uit bet
Franscb vertaald . Waar by gevoegd is, Handboek van een eerlyk Pan, tat en oud Oosterscb Handfehrift in bet licbt ge.
bragt . Uit bet Hoogduitscb . Te dmfr`. by G. Bom 1775. In
groot of aao 8o bladzyden,
Wee Zedekundige Gefchriften, die verfcheiden leerzame Lee .
fen voordragen , welker inachtneming over 't algemeen wel
aengeprezen mag worden . Her eerfle komt yoor, als beheizende de
raedgeving van een deugdzaem Gouverneur,die zynen jongen Heer
de ernflige betrachting zyner voorheen gegeeven I esfen inboezemt,
IIu hy, op zich zelven flaende, in de groote Waereld zal verkeeren .
Het daerby gevoegde Stukje vervat, zo men voorgeeft . Indiaenfche
grondflellingen, gevonden in een oud Oostersch flandfchrifr . Ze
beflaen in losfe Spreuken, die deffige en nutte Leefregels voor alle
flanden van Menfchen aen de hand geven ; welken goed in hunne
foort, doch echter Met van die nattlur zyn , dat her der moeite woerdig ware een oud Oostersch Handfcbrift uit den hoek to halen ;
ooze W~terfche Zedakundigen a,yn uiet minder bekwacm, dan die
Oo9-
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Oosterfche Wyzen ; en 't vinden van zulke Handfchriften is in de
laetfte jaren jo gemeen geworden, dat bet geen nieuw meer zy . Wat
mt:n hier vap ook moge oardeelen, 'c is althans zeker, dat de bier
min of meer beredeneerde Raadgevingen zeer wel kunuen opwegen,
tegen de losfe Spreuken in 't Iiandboek by een verzameld .
1-e Arokels, over welken deze Raaedaevin,en gaen, zyn elf in
getal ; to weten ; de Gadsdienst, welks beoefeuiug en handhaving,
met leerzame Lesfen, ten etnfliatte aengedrongen word ; bet B'roep,
de Gezelfch pp"ra, de V tendfcbrp, de Bczigbeid,de Gefprekken,
JRe Or-de en Neth'eid, de Eenzaen herd, de Tegenheden . her Hit.
welyk en bet L~zen . Tor een voorbeeld des Autheurs fchryfwyze
atrekken zyne vnlgende Lesfen over de Gefprekkcn, die der jeugd
niet to flerk ingeboezemd kunnen , en aen vele die tat ir.eerder jaren
gevorderd zyn , dikwils ook nog al eens herinnerd mogen worden .
„ Wees zeer omzigtig in uwe Gefprekken ; ipreek weinig en ze .
dig ; en vermyd den roein van een babbelaar of beuzelaar re zyn .
Wees nook de eerfte om nieuwigheden ce verbreiden of to gelooven .
Indien men u een geheim toebecrouwt, bewaar bet ongefchonden ;
zoo gy eens daar in feilt, kunc gy uwen goeden naam by eerlyke
Luiden voor a koos verllezen.
„ Ver&reid het kwaad, dt4t gy van uwen naasten gehoord hebt,
noon onder lie menfchen ;want bet kenmerk van een Kwaadfpreeker
is een van de haacelykfte en on+~a rdigite hoedaptgheden, welke gy
met alle mogelyke zorgvuldigheid moet ver$t1*den . Wanneer gy
fpreekt, tracht dan altoos zoo to fpreeken-,-dlit nit uwe redenen
b ;yke , dat gy een . goede opvoeding gehad hebt, en dat gy ver.
ftand, eer en deugd bezit.
„ Twist nook over den Godsdienst, maar beoeffen denzelven .
7,y Lieden, die meest over den Godsdiensc twisten, verflaan denzelven menigtnaal bet minst. Daar is maar een eenige gelegenheid, waar
in een eerlyk man in gemoede verpligt is, om alle de fterkte van zynen geest, en aile de goedkeid van zyn hart in 't werk to flellen ,
ter verdeediging van den Godsdienst ; to weeten , wanneer dezelve
tegen de fchandelyke ainvallen der Godverloochenaars, der Godloozea en derlosbandige Vrydenkers moet verdeedigd worden .
„ Spreek nooic kwaalyk van uwe Overheden , her kan u geoor.
loofd zyn hunne gebreken op to merken,maar bet is u nook geoorloefd orn 'er van ce fpreeken, of ze van anderen to doen opmerken .
Len enkele trek tegen uwe Overheden kan een geduurige hinderpaal
worden voor uw geluk . Daar zyn vourbeelden, dat de minfte jeu .
kerigheid om vry van de Overheden to fpreeken, menfchen , die
anders verdienfie hadden, verhinderd heeft, hue geluk to maaken .
„ Spreek nook vin u zelven , en zoo bet volftrekt gefchieden
meet, lpreek dan zediglyk en mask bet kort . Van zich zelven to
fpreekep is een zeer kiesgh auikel, welk weinige menfchen weeren
gall
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aan to roeren zoo als het behoort, en waar by men zicli altoos niet
lang moot ophounen .
„ Gewen u 0,11 aan elk iets verpligtends to zeggen , dat is een
.geheim om alle menfchen to winnen , maar zeg hot zonder ge .
maaktheid en zonder vleijery . Her ambacht van een vleijer is to
onwaardig voor een man van verfland , en 't behaagt toch npoit .
Daar zyn menfchen, die, terwyl ze menfchen van fmaak fleck wil .
len vleijen , hen zeer verveelen . Zoek de zodanigen nook gelyk
to worden .
„ Spot nook met iemand ; weinige menfchen weeten wdl to fche&
fen , en nog minder weeren fcherts wel op to vatten . Veele ongelukken hebben geene andere bron gehad, dan eene al to fleekelige Icherts, of een kwalyk opgenomen kortswyl .
;, NLCn toch nook de verfoerjelyke gewoonte aan, van to zweeren Deeze gewoonte is een cerlyk man zeer onwaardig , en is
een teeken , dat men geen of weinig Godsdienst bezit . Her is een
zeer dwaas vooroordeel, re gelooven , dac braaf to kunnen zwee.
ren en vioeken, een noodaaakelyke hoedanigheid is, om een goed
Sol .laat to zyn . Men kan veel zweeren, en een groote bloodaart
zyn ; en men kan in 't geheel niet zweeren, en ondertusfchen zeer
veel hart hebben.
• Eerbiedig al'oos de wearheid, en lieg nooic . Men houdt den
nagm van lcugenaar voor het grootfte fmaadwoord, dat men iemand
zeggen kan, en men heeft dasr getyk in ; want daar is niers in de
waereld, eat meet flrydt met de waare eere, dan de leugen .
• Huud uw woord heiligtyk , en tracht daar door den naam re
v .rverven van een oprechc man ; maar zyt zeer omzigtig in ists
to belooven " .

Ob/ervationo fir la nature de la Libertd Civile, fur les principes
du Gouve2 nesnent, fur la juflice & la Politique de la Guerre,
tivec I'<lmerique, &c. Par R . PRICE. D. D. F . R. S. Traduit de
1' .4ngloi) fur la onzieme Edition, atrgmentge & corrinie, par
l'4uteur . Il kott . chez Hofhout & Wolfsbergen 1776 . Sans
lei Prefaces &c . 148 pp. in octavo gr, p.
An aile do beredeneerde Staatkundige Gefchrifien , nopens de
verfchillen van Groot-Brittannie, met de Colonis .en in Noord.
America, is dir Gefchrift van Dr . Price, over de Burgerlyke P y .
heid , e nz . by uitflek leezenswaardig . Bet behelst aigemeene Staatkundige overweegingen, die door wile tyden to pas komen, en de
opmerkzaamheid van alle VoorRanders der Vryheid verdtenen : en 't
ftrekt om ons onder 't oog to brepgen, wat men, volgens dle gronden, van 't gedrag van Groat .Brittannie j-egeas de Colonisten in
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Noord-dnerica hebbe to denken, en wat in deezen voor GrootBrittannie, de zaaken dus befchouwd zynde, raadzaamst geweest
Het Gefchrifc is tweeledig . In 't eerfle Lid ontzou zyn .
vouwd ons de Autheur, na eenige voorafgaande aanmerkingen over
de Vryheid in 't algemeen, zyne gedagten over de Burgerlyke Vryheid 0 de grondflagen der Staatsbefiering en hot Wetvoerend Gezag
van 't eene Volk over 't antler ; waar van 't hoofdzaaklyke kortlyk
pier op uitkomt.
Ben Burgerflaat is dan alleen vry to noetuen , wanneer die de magi
eft, om zig zelven to beffieren naar zyne ei€ene Wetten, zonder
onderworpea to zyn aan eenige andere Magt, welke bet lichaam der
Natie niet vastgefteld, en aan welker beftiering bet geen deel heeft .
-- De Staatsbe(liering van zulk eene Maatfchappy is gegrond
op de algemeene toeilemming der Natie, gegeeven, otn door dezelve in 't bezit haarer Vryheid befchermd , en in 't genot haarer
Regten veilig bewaard to worden . En geen Volk cer waereld heeft,
langs eenen anderen weg, regt ; om aan andere Volken Wetten voor
se fchryven ; zelfs heeft geene Natie regt, om haare Nakotnelingen
aan zodanig een Wetvoerend Gezag , waar nan zy geen deel hebben,
en waar door zy dus van hunne Vryheid beroofd worden zouden,
to onderwerpen.
In bet tweede Lid brengt Dr . Price deeze denkheelden over , op
bet gefchil van Groot-Brittannie met de Colonisten van Noord.
America , en befchouwt bet beoorlogen van dezelven in onderfcheiden opzigten :met betrekking (I .) tot de , Regtlaardigheid ; (2.) tot
de gronden der vastgeflelde Regeeringswyze ; (3 .) cot de Staatkunde
en de Menschlykheid ; (4 .) tot de eer van 't Koningryk, en (s .)
eindelyk tot de waarfchynlyke gevolgen .
Met bet nagaan
pier van toont by, dat bet beoorlogen der Colonisten, van welke
zyde men 't ook befchouwe, alleszins to wraaken zy ; en hoe 't to
wenfchen ware, dat men gehoor gegeeven had of nog gave, aan 't
Ran van Bevrediging , door den Graaf van Sbelsurne aan 't Hooger .
Huts voorgefteld ; 't welk Dr . Price bier nog tnededeelc, en als ten
utterfie nuttig aandringt.
Ten laatfle heeft'er de Autheur,
by manier van Aanhangfel, nog bygevoegd, eene berekening van
den flaat der Geldmiddelen in Groot-Brictannie, met aanmerkingen
over denzelven ; zo ter sanduidinge van deszelfs zorglykheid, als ter
aanwyzinge van middelen tot deszelfs herftel .
Dr . Price betoont zig, bet geheele Gefchrift door, een ernilig
Voorftander der Burgerlyke Vryheid, in tegenkanting van alle over.
hteerfchend Gezag, dat, zynes oordeels, dient ora een viy Volk in
flaverny to brengen. Hot denkbeeld dat bet tegenwoordtge geitrag
van Groot-Rrittank omtrent de Colonisten in Noord-4nmerica daar
toe ttrekte, en tevens-nattalriyk gevaarlyke gevulgen voor GrootBrittannie zelven moe4t heilben, heeft •k em aangefpoptd om zyae
ge-
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gedagten, hoe zeer ze ook tegen de maatregelen der tegedwoordige
Beftieringe aanliepen, gemeen to maaken . De ondervindiog beef
doen zien, dat zyue poogingen, die veel tegenflands ontmoertleb.
ben, tot nog vrugtloos geweest zyn ; ea de verdere ondervinding
ftaat ons dra to leeren, of zyn vooruitzigt nopens de gevoigen,
al of niet, zo ongegrond geweest is, als veelen her zelveMoor .
deeld hebben ; en of her ten laarfte, na 't vergieten van veel Hoed ,
en 't aanregten veeler verwoestingen, nier uit zat komen op een
Verdrag, naar een feortgelyk Plan van Bevrediging, als de Grad'
van Shelbur ne reeds vroeger aangepreezen heeft .

Recueil van Egte Sink fen, betre9'nde den Ihel Ed Gejir . leer
CARL GUSTAIF DAar.1ERG ca;2tra den zo zeer he ,- u.-ten Neger
neiRON, en Mcde-Cornplicen, bcnene ;rs b1nne .Sententien . Te
dun/icrdam by F . de Kruyff 1776 . Bebalven bet Aoorberigt 44,
bladz .

Et uitgeev
it Recueil flrekt ter verdeediginge van den
erg, ter wederlegginge eener haatlykit beJ 1 Heer C. G. ,
fchuldiginge ; alt back by een zyner Slaaven, met_,kacme Baron,
den dierbaaren Schar di~C'
beid
oaken, heitiu deeze Gewesten de Artillery erg°
de does leeren ; en hem naen laaf gehandeld ; waardoor by hem
derhand wedef als een
dan aanleiding gegeeven zon hebben, om zyne Vryheid in de vlugt
to zoeken, en zig tot een Opperboofd der Rebellen op to werpen .
Zyn Wei Ed . Geffrenge heefc, ter afweer*ge van die befchuldiging,
waar door by zig met regt grootlyks beledigd agt, Been moeite gefpaard, om alles by een to verzamelen, war ter zynerregtvaardiginge kin dienen ; waar toe hem, door den Ed. Hove van Politic en
Crimineele Jufiicie der Colonie Surinaame, de Srukken ter Secre .
tarye aldaat' berusrende, nopens de Sententie over dien Slaafendeszelfs Mede-Colnplicen, gunflig verleerrd zyn. Uit deeze Papie.
ren, in dit Recueil byeengebragc, blyk$* klaarfle, dat de be.
fcbuldiging van alien grond oncbioot is°
¢t' by komt nog, ter
rneerdere voldoeninge, de uitdrukkelyke ver tearing van dat Hof,
op zyn verzoek, ten zynen behoeve gegeeven, welke aldus luidt.
„ Wy verklaaren by deezen, dat de Ed .Aclitb . HeerCARL GUSTAFF
DAIILBERG, Oud-Raad van onzen Hove, in geenen deele oorzaak
is geweest van de defertie der gedagte Neger Baron, derzeivent
nimmer hebbende geinftrueerd in 't Metier deq+Vectingbouwkunde>
en Artillery, noch tit deeze Colonie no e1&re gerrahsporreerd of
nieede genomen, en vervolgetw,aatr'I_ Jood verkogt, rnaar zulks
is geweest tgtn een Christen, Uenaasn4PAAP,,#die deuzelve vervolgens
Mee-
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tneede Ii eft verkogt am een Metzelaars Baas genaamt Eglie, en
van denwelke dien Neger is weggeloopen .
„ Z nde den Heer C. G. DAHLBERG altoos geweest een goed Meester voor zyne Slaaven , dezelve niet mishandeleude, en haar gee .
vende wat een Slaaf behoort to hebben ; en dus dat gerugt, als of
d . Agtb . oorzaak zoude zyn geweest van de defertie van veel .
zy
go de Neger Baron, allefints kwaad en malitieus is werden be.
dagt, als gedefhtueerd van alle fundament."

Het drieuoudig Huwelyk, Blyfpel . Cevolgd naar bet Franfcbe
van den [leer N. rJESTOUCxzs. Te Amflerdan; by J . Duim 1776.
Behalven bet Voorboricht 58 blada . i n oElavo .
En Blyfpel, niet zo zeer gefchreeven met een leerzaam inE zigt, als wet met een oogmerk om to vermaaken, waar toe
de ganfche uitvoering zeer wet ingerigt is . Orontes heels zig,
buiten weeten zyner kinderen, verbonden aan Celimene ; en goed.
gevonden ten haaren gevalle een klein Concert to geeven . By
die getegenbeid heeft Kleon, met welke Ifabelle, de dogter, en
rpiIia-, n'bat welke Valerius, de Zoon van Orontes, een geheim
huwelyk aangegaan bad, zig gemaskerd onder de Danfers en MMu
zykanteu,, ten dien einde omgekogt, vervoegd . Met bet afloopen
van 't Spel openbaaren zig de Getieven, en Orontes, welke voor
ieder zyner Kinderen eene andere panty verkoozen had, bevestigt
hun 1-iuwelyk met zyne toeftemming, en ontdekt tevens, dat by
zig oak heimelyk door de trouw met Celimene vereenigd had .
Het gedrag der Acteurs` geduurende bet Spel is leevendig , vol van
verfchillende handelingen, en zeer wet gefchikt naar 't bedoelde
van den Opltel!er . Volgens bet geen ons in 't Voorbericht ge.
meld wordt, is her in 'c Nederduitsch vertaald, door iemand,
die naauwlyks den ouderdom van veertien jaaren bereikt heeft ;
en men mag bet als een proefdukje der Jeugd wet goedkeuren ;
doch we zuuden dien jongen Vertaaler niet aanraadert zyn tyd
meermaalen op die wyze to bafleeden . Blyfpellen van die natuur,
fchoon ze niet VWrekt of to keuren zyn, zyn egter van minder
waarde, dan zulken die tevens ter nutte leeringe ftrekken ; en bet
vertolken of navolgen, (zo tang by zig hier toe bepaalt .) van
deftiger ftukken, zal beter ;Tefchikt weez,~n, om hem zyren ftyl
to leeren befchaaven, en door den tyd tot een manlyken Dichter
to maaken .

Y
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De nieuwe welgejloffeerde Schryfwinkel . Te Asnjlerdar by G. Boa
;
1776 . Bebalven bet Voorwerk 84 b ladz . in grout oeYava.
11 deezen Winkel heeft men een grooten voorraad van onderrigtingen , nopens her bereiden van veelerleie foorten van InIven ;
bet fchryven met Metnalen ; her toebereiden van Papier, Perke .
menc en Schryftafeltjes ; bet fchryven op allerhande dingen, buiren
her Papier ; her ftyden der Pennen ; her houden van 'c lichaam
enz. onder 't fchryven ; her maaken van Zegelwasch en Spaansch
Wasch, als mede her maaken van allerleie foorten van Zegellak,
tot verfchillende pryzen .
Veelligt vindt de een of under
'er nog lets in, waar van by of vermaaks- of voordeelshalve eenig
gebruik kan maaken .

1

Boeren-praatje tusfchen Ary en Louw, over de bedendaagfcbe
verkeerde Levenstvyze enz . Door Mejujfrouw x . m . s s. en L .
s . B . V . G. !horn to bekonien . In grout oc7Iavo 22 bladz.
En Hekelfcbrift op verfcheiden buitenfpoorigheden van Slempens, Ligemisfen, Bankroetiers en diergelyken . Her is zeker
niet to tellen onder de geestige Hekelfchrifcen, en de Opiteller,
die geen Meester in de Dichtkunst is, gelyk by zelf erkent, valt
to fterk in 't perfoneele . Ondertusfchen is een zyner laatfle Lesfen goed.

E

Geen Boer behoeft zyn fland voor Koningen cc fchamen.
En lei de Burger zich meer op zyn waar belang
En zyne lusten en kwad driften in bedwang,
Zoo zou by 't zoet der ziels. en lichaams-vryheid fmaken ;
En zich in GOD, zich zelve, en 'c huisgezin, vermaken .

HI DENDAAGSCHE
V A D E R L A N D S C H E

LETTER - OEEENINGEN.
Veroep op bet Gezneen Gevoel (of Gezond Perftand) ten behoeve van d-n Godsdienst . Uit bet Engelsch van den Eerwaar,
digen Here T . OSWALD, Dr. in de Godceleerdbeid en Predileant to 111ethven in Schotlanel. Eepfle Deel. Te Utrecbt
by J. C . ten Bosch 1776, Behalven bet yoorwerk 423
bladz, in groot oL avo .

Oor enigen tyd kwam ons ter hand een Gefchrift van
den Hoogleeraer
waer in die Wysgeer ons to
V
rug roept tot bet
om ons daer
Beattie,
Gemeen Nattturlyk Begrip,

door ten krachtigfle to wapenen, tegen de bedrieglyke redeneerwyze der Twyfel-Wysgeeren ; waer toe 's Mans Per.
handeling over de Natuur en Onvcranderlykbeid der fVaerbeid, gelyk wy to kennen gaven, van wezenlyken dienstkart

zyn (*) . Een ieder die- cat Gefchrift met opmerkzaemheid
gelezen, en enigermate tot 's Mans denkwyze overgehaeld
is, zal zig natuurlyk opgewekt gevoelen, om dit Beroep
van den Eerwaerden Oswald op die eigen[ e Rechtbank na
to gaen ; zo dra by bezeft, dat beide die Heren, in 't wezen der zake, het zelfde doel' .vit hebben . Ook verwagten
wy, dat opmerkzame Lezers dit Book met geen minder
vrucht zullen doorbladeren, ter nadere overtuiginge, dat
men zig, by het onderzoeken der Waerheid, onwankelbaer
hebbe to houden , aen de uitfpraek van the Common Senfe,
bet Geznen Gevoel, of bet Gezond Perftand, of het Gezneen
Natutirlyk Begrip geheten, dat is, aen dat eenvoudig ea
ongeoefend Verftand, 't welk - allen menfchen, van welgeft,.lde hersfenen, gemeen is . Men zal veelligt wel eens op
die gedachten vallen, dat de Eerwaerde Oswald de kundig .
heden van bet Gemeen Gevoel war verre uitbreid ; doch zo
men hem daer in, en eenige bier nit voortvloeiende of daer .
mede zamenloopende denkbeelden , geen volkomen gelyk
kunne geven, men zal echter zyne denk- en redeneerwyze
over 't geheel wel der overwegiuge waerdig vinden .
Inlet eerfte Deel, dat thans in 't Nederduitsch her licht ziet,
en
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V. DEEL. H, L ETT . N O. 10,

Ff

42Z

1. OSWALD

en weldra van 't tweede gevolgd ftaet to worden, is eigenlyk gefchikt, om de wettigheid van die Rechtbank, op
welke zyn Eerwaerde zich beroept, aen to toonen, en tegen alle uitzonderingen of bedenkingen to verdeedigen .
Ten dien einde vangt by aen, met ons onder 't oog to
brengen, hoe 't Menschdom, in alle eeuwen , al to welig
acht geflagen heeft, op bet Gezag des gemenen Gevoels •
en dat de hedendaegfche Wysbegeerte, door geen gebrui~
to maken van dat gezag, aenleiding geeft tot ene algemene
twyfelary. Hierop toont by verder, hoe noodig bet zy,
dat men , om de twyfelary to verbannen , en bet geloof der
eerfte Waerheden vast to flellen, het hedendaegsch ftelfel
late varen, en zyne toevlucht nerve tot bet gczag des gemenen Gevoels. Ter fiavinge van dit Gezag betoogt by
wyders, dat bet gemeen Gevoel bezeft, en oordeel velt over
alle eerfte waerheden, met dezelfde ontwyfelbare verzekering, als waermede wy de voorwerpen der zinnen, door
middel van onze lichaemlyke zintuigen, bezeffen en beoordeelen ; mitsgaders dat bet oordeel des gemenen Gevoels,
by lieden van gezond verlland , beflisfend moet wezen .
Daeraen hecht by ene be,~twoording der tegenwerpingen,
tegen bet gezag des gemenen Gevoels , met aentooning van
derzelver ongegrondheid ; en ten laetfle legt by 't 'er op
toe, om to doen zien , dat de Stellingen der Twyfelaren en
Ongeloovigen, als men een behoorlyken indruk op hen wit
maken, flechts getoetst moeten worden aen den proefregel
des gemenen Gevoels . - By dit alles komen eindelyk
nog enige Brieven, in welken de Schryver fommige tegen.
werpingen, die hem getpperd zyn, beantwoord ; en revens
ene nadere oiotvouwing geeft van zyn gevoelen, nopens bet
verband, tusfchen redelyke gewaerwording, en voeling van
gewigtige waerheid, elk redelyk wezen natuurlyk eigen . -Zie bier, tot een flael van 's Mans desk- en fchryfwyze,
zyne aenmerkingen, wegens het gemakly k befpeuren van 't
onderfcheid, tusfchen waerheden, welken ai of niet door
bet gezag des gemenen Gevoels ondetfteund worden .
Bygeloovige yver en twyfelary, twee groote kwaden in
bet leven, zyn, volgens onzen Autheur, beiden aen dezelfde oorzaek toe to fchryven, to weten, aen onkunde van,
of onoplettendheid op, bet onderfcheid tusfchen eerfte en
tweede ivaerheden, en de verfchillende graden van blykbaarlieid, tot ieder derzelven behoorende . --- Om de ene en
andere kwael volkomen to genezen , zegt by, ittoet men tot
dien oorfprong opkfimmen ; en denzulken dat onderfcheid
tracha

©VEtt HET GEMMEEN GEVOEL .

423

trachten to doers opmerken, het welk, zyns oordeels, ge .
Mklyk aen to wyzen is. - Men hoore zyn eigen voorftel en verdere redenkaveling deswegens, die aldus laid .
,, Dat de driehoeken van een' driehoek gelyk zyn aan twee
regthoeken , is even waaragtig, als dat alle de dezen gelyk
zyn aan bet geheel, en egter zyn dezen gene waarheden van
4den zelfden rang . De laatstgemelde is ene eerfte waarheid,
blykbaar voor alle verftanden, en dienvolgens een voorwerp
des gemeenen Gevoels . De andere is ene twede (of volgende) waarheid, enkel den Geletterden bekend ; en diensvolgens een gepast onderwerp van onderzoek . Dat een zeker
ftuk lands van regtswege den Heer toekomt, die 'er bezitter
van is, en genen anderen, (lie 'er eisch op maakt, moge
even waaragtig als dit voorftel zyn, dat elk het zyne moet
hebben : dan, met hoe groot vertrouwen de menfchen over
hunne regten mogen praten en denken , daar is een geweldig
groot onderfcheid tusfchen het een en het ander voorftel . De
blykbaarheid van het c+sn rust op de kundigheid aangaande
verfcheidene verrigtingen, een regt begrip van de mening der
woorden, en een juist oordeel over de wetten des lands,
waar omtrent het ten minfle mogelyk is, dat men dwale : de
blykbaarheid van het ander ontftaat, uit enige weinige eenvouwdige denkbeelden, waar omtrent men Met dwalen kan .
Dat God gediend moet worden, moet door elk worden toe .
geftaan, die de denkbeelden bezit, welken in de woorden
God en Dienst vervat zyn : maar hoe dikwyls by moet gee
diend worden en op welke wyze, het zy volgens het voorr
fchrift van dit of van dat lighaam van Godgeleerden en god .
vrugtige Kristenen, is ene vraag van enen anderen aart . Dat
de Overheden moeten gehoorzaamd worden , dat een arbeider zyn loon waardig is, dat ieder een voor zyn eigen en der
zynen belang behoord to zorgen, en dat de menfchen elkanderen vriendelyke en gedienitige huip behoren to verlchaffen ;
--- deze en dergelyke voorftellen komen ieder mensch ,
van gezond ver(tand, blykbaar waaragtig voor, gelyk de tege_noveritaande voorftellen hem blykbaar valsch voorkomen .
Jvl:aar hoe verre ene Overheid in zekere gevallen moet gehoorzaamd worden, of een zeker arbeider tot het loon bevoegd
is, welk by eischt, of iemant gehouden is deze of die maatregelen to nemen voor zyn eigen en zynes huisgezins belang,
of zynen evenmensch dezen of lien vriendelyken dienst to bewyzen, kunnen vragen zyn , tecr om to beflisfen, welken
cen keurig onderzoek vereiCchen, en waar omtrent veel voor
en tegen kan gezegd worden .
Ff 2
„ Diet
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„ Hier hebben wy derhalven waarheden van verfchillende
foorten, rustende op zeer veel verfchillende blykbaarheid en
die van elkanderen to onderfcheiden zyn , zonder dat men een
ongemenen trap van oordeel behoeve . Zodat niemant kan verlegen than hoe to weten, welke voorftellen voorwerpen van
't Gemeen Gevoel en welken zodanigen niet zyn, en by zig
zelven optemaken, wanneer by al of geen regt heeft om zyn
oordeel optefchorten . Byaldien de blykbaarheid des voorftels,
welk in aanmerking komt, uit deszelfs betrekking tot of verband met enige andere waarheid voortvloeid, heeft hybuiten
twyffel regt om zyn oordeel optefchorten , tot dat by het verband en de betrekking onderzogt heeft : en byaldien by dus
doende bevind , dat de blykbaarheid dier andere waarheid
voortvloeid uit hare betrekking tot en verband met ene derde
waarheid , heeft by regt om zyn oordeel to blyven opfchorten,
tot dat by onderzoek naar die betrekking en dat verband gedaan heeft ; en zo vervolgens door elken noodzakelyken (tap
des onderzoeks, tot dat by aan ene eerfte waarheid komt,
of tot zodanig ene, waarop by zig met volftrekte zekerheid
verlaten kan . Nog zal hy, zo by wys is, vroeger uitfprapk
doen , voor en al eer hy, met alle naauwkeurigheid, de tre .
den getoetst heeft, welken by deed, en zig zelven zo veel
mogelyk voor alle dwaling beveiiigd . Aan de andere zyde,
byaldien de blykbaarheid des voorliels , aan zyn oordeel onderworpen, niet voortfpruit uit enige betrekking tot of verband met andere waarheden, maar zo het voorftel in zigzelve
duidelyke merktekenen van waarheid of valschheid heeft ,
heeft by geen regt orn to aarsfelen : aangezien by gene gelegenheid heeft om to onderzoeken, nnaar itrikt gehouden is,
om het voorftel toeteftemmen of to verwerpen , volgens de
merktekenen, welken het van waarheid of valschheid heeft .
Om derhalven to bellisfen of wy verpligt zyn to geloven of to
twyffelen, hebben wy alleen den rang der bygebragte waarlre ;d to onderzoeken : ten ware wy ons verbeeldden, dat 'er
gene eerfte nog twede waarheden konden zyn , en dus gene
vogrwerpen des gemenen Gevoels, nog onderwerpen van re .
dely'k'-onderzoek .
„ Twyffelaren, weet men, zyn al zo weinig beftand tegen ene ichielyke vreze, als andere heden ; en daarorn mogen
zy befchroomd wezen, om over eerfte waarheden oordeel to
vellen, op dat zy niet voor dwepig mogen gehouden wor .
den : dog daar is een verbazend onderfcheid tusfchen het geloof van enen dweper, (vifionary), en dat, welk wy van
cerfte waarheden hebben. Bet ddn kan gezegd worden, lynregt
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regt tegen bet ander overteftaati : want zig op bet gemeen
gevoel to beroepen, is bet laatfle ding, waar aan dwepeis
denken zuilen, ter flavinge van hun gevoelen . De zaken,
die zy verhalen of de gebeurtenisfen , die zy voorfpellen,
worden zo vast door hun geloofd , als wy de eerlle waarhe.
den geloven ; maar met dit onderfcheid, dat , byaldien zy
niet zekere dromen, of enige andere middelen van boven-na .
tuurlyke onderrigtinge voorwenden, zy openhartig toeflaan,
gene reden van hun geloof to kunnen ,even . Zy zeggen dat
zy een duidelyk aanlchouwlyk gezigt der waarheid hebben ;
dat dezelve hun gemoed is opgedrongen : en dat zy ene on
wederflaanbare
n
overtuiging daarvan hebben : dog zy zyn verre
of van die overtuiging redelyk to noemen of haar aan bet gemeen Gevoel toetefchryven . Iem aut van gezond gelove, aau
den anderen kant, beroemd zig niet op enige aanblazing,
maar op het Been gemeen is aan elk redelyk fchepzel, noop enige mededeling der waarheid, welke met voor alle menfchen vry is en openflaat ; maar by geeft zig zelven en anderen reden van zyn geloof, door zig to beroepen op die be.
zeffinge en dat oordeel der dingen, waar door wy onderfchei .
den zyn van onnozelen, en lagere dieren .
„ Ene geringe maat van oplettenheid en onderfcheidin.
g e zal iemant in flaat flellen , om de vier bovengemelde
karakters door deze hunne volgende kenfchetzen to onderfcheiden,
,, De bygelovige yveraar , in veragting van alle redenka .
velinge, eigend al het gezag der rede zelve aan flellingen
toe , die dikwyls valsch en aityd twyffelagtig zyn . De
Twyffelaar, bet gezag der rede mistrouwencte, held zyn
geheel vertrouwen op de konst van redenkavelen, zelfs in
zyne oordeelvelling over eerlle waarheden . De Dweper,
op rede nog redenkaveling betrouwende, fpreekt op enen
beflisfenden toon over beginzels , die onbegrypelyk voor
anderen , en voor hem zelven verborgen zyn . lemant die
met oordeel gelooft, maakt zyn geloof evenredig met de
blykbaarheid der waarheid : omtrent zulke waarheden, welken min voorname zyn, met de nabyheid en duidelykheid
der betrekking, welken zy tot ecrite waarheden hebben ; en
omtrent de eLrflen, of hoofdwaarheden, met dien trap van
kfaarblykelykheid hi hair zelven, die door aanichouwinge,
of onmiddelyke en regtllreekfche bezeffinge, ken ontdekt
worden.
„ Byaldien iemant, na dit alles, klaagd, dat by, in de bo .
vengemel .le waarheden en anderen, die voor eerfte waarhe .
1~ f 3
den
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den erkend worden, geen 1 enteken konne befpeuren, waar
door by zyn oordeel weet to bepalen : wy mogen het geval
toeflaan ; dog zullen ondertusfchen aanmerken , dat deszelfs
byzonderheid zodanig is, als ooze leer geenzins kau ontzenuwcn : ook kunnen wy hem geen ander middel aan de hand
geven, dan dat by een gepast gebruik make van dat vermogen van 's menfchen geest, welk wy getoond hebben het
kenmerkende der redelykheid to wezen.
• De lighamelyke vermogens, weten wy, gaan door misbruik, of by mangel van behoorlyke oeffeninge verloren : en
zelfs in gezonde en f{erke geftellen, kan enige byzondere bekwaamheid, door langdurtg verzuim, geheel ver(terven, en
egter dikwyls door gepast beleid, enigermate, weder opgewekt en bekomen wordeu ; en waarom kan het ook dus niet
gelegen zyn met de vermogens van den geest?
• Indien ene verftandige en welmenende twyffelaar het redenkavelen geheel en al wilde laten varen, en zig gewennen,
om de eerfte waarheden, met derzelver tegengeftelde valschheden to vergelyken ; het beftaan en de voorzienigheid van
God, by voorbeeld, met het onderftelde beftier van toeval
of blinde noodlottigheid : de verpligting om God to dienen,
met ene onderftelde vryheid om de hoogst mogelyke volmaaktheid met veragring to behandelen : de verpligting om
de menfchen regtvaardig to behandelen, met een onderfteld
verlof om •t e ftelen, to roven, to vermoorden, to bedriegeu
en to onderdruk4n : de verpligting om dadenvan vriendfchap
cu liefde to betragten, met ene voorbedagte en vastgeftelde
cigenbatigheid . --- Indien een twyffelaar van niet sneer dan
gemeen verftand en gemena eerlykheid zyne aandagt wilde
vestigen op het geloof der Deisten , (en by kan , zo by wil ,
bet egt ontwerp des Kristendoms tevens daar by in aanmerking uemen
in vergelykirrge net het ftelzel der twyfl-ela{*) Naardemaal de Kristelyke openbaring onze natuurlyke kundigheden van Godsdienst verlevendigd, en daar en boven de ont .
dekking aanbrengt van twee gewigdge waarheden, waar near bet
menschdom met angstvaliige bekommering uitzag, en waar van bet
op gene andere wyze konde verzekerd worden : to weren : ene bedeling van genade, in dic ]even, en ene juiste vergelding in bet
toekomend ; kan men Wet begrypen, wat vooroordeel een man vats
verftand tegen dit leerflelzel konne hebben. En naardemaal bet atlereerst omhelsd word door lieden, die geenzins ten behoeven van
bee zelve ingenomen waren, op ,een getuigenis, waaromtrentzyniet
konden bedrogen worden, hebbe men alto twyffelary aangasnde betselve voor ene loutare waanwysheiJ to rekenen .
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laren en ongelovigen, en dezelven een en andermaalbefchou .
wen, niet met al de vroiykheid, door enen Lord Sbaftesbury
aangeprezen, nog ook met de naargeestige zomberheid door
JAN NUN_JAN voorgefchreven, maar met de naauwkeurigheid
en opregtheid, een veraandig en vroom mensch pasfende, ik
durf hem beloven, dat zyn oordeel niet lang in evenwigt zal
blyven omtrent eerfte waarheden . Wy willen niet bepaelen
tot welken trap van zekerheid by zal geraken, want deze zal
geevenredigd zyn met de trappen van redelykheid, welken
by bezit, dog by mag zig zelven ene voldoening beloven,
overeenkomtlig met de mate , waarin by zyn gezond vernuft
en zyne eerlykheid omtrent dit gewigtig punt to werk fteld .
Deze les is niet minder gepast voor het onbedagtzaam deel
des menschdoms , dan voor openbare twyffelaren . Velen
ftellen de eerfte waarheden vast, zonder op hare blykbaarheid .
agt to geven, die, byaldien zy de moeiten namen, om haar
inet de tegenoverltaande ongerymdheden to vergelyken, dezelven meer van harte zouden geloven, en derzelver invloed
op hun gefteldheid en zeden meer gevoelig zouden gewaar
worden, dan zy nu doen .
„ Het kan niet ongepast zyn aantemerken, dat een redelyk
gelovige , door bet vooroordeel der opvoedinge, zig al to veel
verlaten kan op die fleunzels, waarmede de geletterden hun
geloof hebben getragt to onderfchragen . Maar zo by in zig
zelven ziet, zal by bevinden, dat zyn geloof op even vasteren en onwankelbaarderen grondflag rust, dan door de b2wysredenen kan gebouwd worden . Fly moge alle verfchul .
digde agting hebben voor zylingfche bewyzen, nit ev--naartigheid, uit waarrchynlykheid en zelfs uit waarfchynlyke gisfing ontftaande ; maar een weimg opmerkings zal h, , m overtuigen, dat by de klem van zyn gelove behoord to leg ;;eu eu
wezenlyk iegd, in een gezag, welk niet kan vernietigd worden, dan met de uitblusfching der redelykheid . Hy zal den
welmenenden arbeid niet veragten der zodanigen, die gepoogd hebben, de eerfte waarheden to betoken, door derzel .
ver tegenoverftaande ftellingen tot ongerymdheid to brengen °
maar by weet, dat hy, zonder behulp daarvan, door ene
enkele gedagten, deze hersfenl'ehimmen, tot de groftten van
alle ongerymdheden, namelyk tot wartaal, kan brengen .
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Inwyings-Redenvoering, door bezn in 't openbaar
uitge~/p Token, wanneer by in 't Illustre School to Middelburg
bet Ampt van Hoogleeraar der Kerklyke Gefbiedenisfe aanvearde . Uit bet Latyn vertaald, door n . V. SOLINGEN . Te
Middelburg, by P. Gillisfen 1776. Rehalven de Voorredera
en bygevoegde Gedicbten, 171 bladz. in groat otavo.

H . J. KRonz ;

N deze Redenvoering brengt ons de Hoogleeraer

Krom under bet oog , wat men, voornaemlyk naer uitwyzen der
IKerklyke
Ge£chiedenisfe, to denken hebbe, van den waren en

den ingebeelden voorfpoed der Christen-Kerke . Veelligt word
men, door den fchoonen fchyn, bewoogen, om bet uicerlyk
geluk to tellen onder de ware kentekenen van den voorfpoed
der Kerke ; dan 't nagaen der Kerklyke Gefchiedenisfen toont
ons, dat dit geluk der Kerke meer fchadelyk dan voordeelig
Feweest is . En 't befchouwen van den flaet der eerfte Kerke,
in 't midden van alle tegenheden, vergeleken met haren toe.
ftand iu gunftiger dagen naer de Waereld, itrekt om ons to
overtuigen , dat haer waer geluk , overeenkomftig met bet
geen de Heilige Schryvers leeren, beftaet in inwendige kennis
en wetenfchap, in eeu levendig geloof, en ene overvloedige
heiligheid , als mede in ene ware en oprechte onderlinge liefde
onder de Christenen . - De Hoogleeraer doorloopt , ter
ontvouwinge bier van, de Gefchiedenis der Kerke, byzonder
in de vier eerfte Eeuwen , ver1terkt die ondervinding, welke zy
ons aen de hand geeft, met redenen, en dringt deze kundig
heid ten ernftigfte aen ; waer op by zyne Redenvoering met
de gewoone pligtsplegingen befluit . Ter ophelderinge van
deze en gene byzonderheden der Kerklyke Gefchiedenisfe
heeft 'er zyn Hoog - eerwaerde etlyke aentekeningen byge .
voegd ; welken de Heer Vertaler nog met de zynen vermeerderd heeft, byzonder ten nutte van den Nederduitfchen Le .
zer,, die min ervaren zyn mogt in de Gefchiedenis der Kerke .
Het gantfche Stuk draegt blyken van belezenheid , oordeel en
zugt voor ongeveinsde Godzaligheid . -- Zie bier 's Mans
aenmerkingen over bet verval der Kerke, zedert dat Keizer
Conjiantyn dezelve, in uitwendigen luister, deed toenemen ,
dat zeker een aengenaem vooruitzicht verleende, bet welk onzen Redenaer, van dit tydttip fprekende, aldus doer aenvangen .
,, 6 Verwonderlijke, 6 onbegrijplijke verandering, en omkering van bet Christendom . •N u waren de Aardlche Magten
Christus toegedaan 1 Nu reeds fond bet lot der Christenen ,
(wie - ;oude 'er aan twyffelen?) bet hoog(te toppunt van
voor.
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voorfpoed en geluk to bereiken . Nu, voorwaar, fcheen de
Christen Kerk met al dat geluk bekroond, waar van de Propheten , door Gods onfeilbaren Geest gedreven, weleer zo
uitnemend gefproken hadden"
„ Maar, Toeh . ! (en dit zal U misfchien in den eerilen opiag
vreemd voorkomen,) de ondervinding heeft bet tegendeel
geleerd, en zo ik mij niet geheel bedrieg, heeft de Christen .
Kerk van lien tijd af, meer nadeels geleden, dan dat haar daar
door , bet waar geluk en de waare voorfpoed, zou zijn to
beurt gevallen. Indien wij immers edelmoedig willen fpreken,
zo moeten wij bekennen dat zedert then tijd, de Christelijke
Kerk wel een ander uiterlijk aanzien , ene andere gedaante
hadt ; maar indien wij haar wat dieper inzien, en tot derzelver innerlijke get}eldheid met onze ogen doordringen , zullen
wij bemerken, dat 'er zig ichielijk een zeker fchaadiijk vergif
opdeed, bet welk , van dag tot dag toenemende, allengskens
bet ware geestlijke lighaam van Jelus Christus, eindelyk zo
gefchonden heeft, dat 'er zelfs van de uiterlijke gedaante ener
Christen Kerke , en hare vorige Godsvrugt, naulijks , enige
fchijn of fchaduwe was overgebleven .
,, Immers van dezen tijd af, wanneer de uitwendige luister
van bet Christendom zo zeer was toegenomen, voegden velen
zig bij des Heren Kerke, en gaven ook hunne namen onder
derzelver Leden aan, dog met gene andere dan waeieldlche
inzigten, namenlijk voordeelshalven, of ter oorzake van irdelen roem en eerampten,teiwijl zij den inwendigenGodsdienst
en de ware liefde tot God en den naasten geheel in den wind
floegen , waar door de ware kunnis van God, her dierbaar
Geloof, de onderlinge Liefde en ware Heiligheid , onder hen,
die voorgaven of Never veinsden, Christenen to zijn, van trap
tot trap afuamen en to niete raakten, zo dat, terwijl her getal
der Christenen in fchijn daaglijks toenam, 'er voor iemand,
die de zaak wel'6efchouwde, op 't laatst van zulke Christenen , in welken bet beeld van Christus in der waarheid uitblonk, maar zeer weinig to vinden ware .
„ Want wie tog kon zig ooit met een ongeveinsd gemoe4
voor Christus Dienaar uitgeven, en zig op Hem als zijn' Veer
beroemen, die zig aan Deszelfs dienst en gehoorzaamheid,
wel met den :pond en in naam heeft verbonden, en bier in
fchijnt to volharden , anaar ondertusfchen, uit cen hart vol
ontrouw en boosheid, dat Been niet alleen weigert to betragten, waar toe hij in der daad verpligt was, maar zelfs zig met
Allen ijver toelegt, om dat geen to verrigten, het welk bet iijk
Ff5
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van den Goedertierenen Zaligmaker grootlijks benadeelt, en
met Zijne bevelen lijnrecht ftrijdig is.
Van then tijd of nu, waer op de waereldfche Vorften den
waren Godsdienst omhelsden, en de rijken dezer Waereld zig
aan onzen God en zijnen gezalfden Zoon onderworpen hcbben, moet ik bekennen, dat men meer plegtigheden (*), en
onnutte gebruiken zag , maar minder braafheids en Godvrugts , meer verwaandheids en fpitsvindige bedrogredenen (t),
minder Geloofs, de moeder der Liefde, meer uitwendige tuts .
ter, waereldfche pragt en praal, maar geringere en mindere
bewijzen van een Christen gemoed, welks onfchuld in blinkende deugden uitfchittert . Eertijds zeker, wanneer het vuur
van den H . Geest nog brandde, en in der gelovigen gemoe .
deren gedurige fprankels opgaf, is het met der Christenen naa
en derzelver belijdenis geheel anders gelegen geweest, dan rt~
vervolg van tijd ; wanneer de ware en opregte liefde jegensGo
en den naasten in de harten dier genen, welke nogthans niet
fchroomden Christus en zijne Leer to omhelzen , begon to
verflauwen , en alles , wat met de ware Godsvrugt itrijdt ,
stand to grijpen . Eertijds immers waren die genen, welke zig
onder het petal derChristenen gevoegd hadden, op des Heren
gunst en gemeenfchap, ja zelfs op de Martelaars Kroon met
grooteren per gefteld, dan het nageflagt, dat van der Ouderen deugd ontaard was, op mijters en bisdommen .
Te regt dan zegt ergens (4) de beroemde c,rOTIUS, tell
tyde van CONSTANTYN DEN GROTEN, is bet waereldfche der
Kerke als ingedrongen (s).

Se(•) Want behalven dat iedere eeuw in 't bijzonder met verfchil .
lende plegtigheden vermeerdert is, met gewoontens, bij voorbeeld,
uit den Joodfchen Godsdienst overgenomen , met vast- en zoogenaamde heilige dagen, fchuwing van het huwelijk en dergelijke , za
werden voornamelijk in de Vierde Eeuw, wanneer CONSTANTYN DE
GROOTE,der ouderen Godsdienst vaarwel gezegd hadt,heerlijketempels opgeregt met fchilderijen en beelden verfierd, welke zeer me :
die der Heidenen overeenkomlig waren . Zie de befchriiving van
zodanig eenen tempel by EusEStos , de vita Con/lant. L. III. C .35 .
(f) Sopbistica 1Pbilofopbemata.
(4) Volgens de aanhaling van den Eerw . c. W. ALBERTI in zijne
Brieven . Epist . 3s . die gevouden wordt III D . bl . 436 . van de Ne.
derduitfche Uitgaaf.
(§) Men heeft ene brede en aaugename verdediging van lien eerllen Chi isten Keizer, door den Heer TN . uerrg, genaamd, des Groan
CONSTANRYAS bekering en Godsdienstyver onderzogt en verdedigd,
gevoegd agterdeszelfsVerklaring van Is .LXVIUI,p.525fegq .1724.
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Sedert dien tijd zeker, waarop men van Jood en Heiden al
die uitwendige praal zo gretig overnam, waar op de waereld
met haare rijkdommen, weelde en pragt, de Godgewijde tem .
pelen is ingedrongen , waar op der Christenen heiligdommen
met marmere , zuvere, goudene of nog kostbaarer fieraden
ailengskens werden opgetooid , van dien tijd of zeker is het
ware en veel kostelijker verfierfel der Kerke heimlijk, en als
bij trappen to Diet gegaan .
Van tijd tot tijd immers is men van de eerlte en prijzens .
waardige eenvouwigheid,vanden zo zeerblakenden ijver voor
de ware Leer van den Groten Zaligmaker, en de zuivere liefde
tot Zijnen dienst afgeweken ; toen werden de Leeraars en GeTleente, die met alien ijver alleen dat geen zogten, bet welk
zij voor hun eigen belang bet voordeeligst oordeelden , door
~ieerschzugt (*) , wangunst, bedriegerijen, tweedragt, onder .
~ingen haat, mjd, beoilzugt en wat dies meer is bezoedelt :
ISaken, waar over Reeds door alle die genen geklaagd ivordt,
die , der Christenen Godsdienst en waar belang van gant .
fchen harte toegedaan, de gefteldheid der Kerke ten dien tijde
van nabij befchouwen mogten .
En war tog bid ik u Toeb . ! betekent een groot aantal van
zulke Christenen, die alleen voor het uitwendige dezen eer .
naam voeren ? Deze zeker ziju niet hoger to fchatten, dan
eertijds bij de Romeinen bet gros van 't Volk (fi), op welken,
zonder twijffel, de Digter HORATIUS zinfpelende dus gezongen heeft (§).
Wij zijn alleen in Jlaat om een getal to maken, en de vratg .
ten des 4ardbodems op to flokken .
Laat
(') Hier van zijn oorfpronklijk de weidfche benaamingen en wairdigheden van Patriarchen, Exarchen, Metropolitanen, ,9artsbisfcboppen en Bisfcboppen, welke in de IV Eeuw federt de toegeno .
me rijkdommen en heerschzugt in gebruik zijn geraakt . Zee Mostf.
11 D. It H. bl. 5o en 51 van de Nederduhfche uitgaaf.
(f) Proletarii en capite cenfi. Deze, fchoon beiden hetgemeentle
foort onder het Roomfche Volk, worden egter bier in van elkander
onderfcheiden, dat de rang der eerflen evenw_I enigzins aanzienlij .
ker was : zulks duiden hunne naamen genoebfaam aan . De laatflen
zijn dus genoemd, om dat alleen hunne hoofden op de naamrol der
burgeren werden opgefchreven ; terwijl de andere benaming zo veel
betekent, als dezulke die gefchilg waren om den Gemenebeste, ten
minfe met bet voortbrengen van' Kinders, behulpzaam to zyn . Zie
NIenwPOOttT Atiq. Romance.
(§) Epistol . L. I. Epist. 2, vs, 27 .
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Laat ik liever zeggen : zulke menfchen zijn veeleer tot een
vlek en fchande van bet Christendom : zij bezoedelen en ont.
reinigen dikwijls den Christen naam veel meer dan deszelfs
ergtle vijanden, ja anderen, lien zij door hun wangedrag tot
ergernis ilrekken, beletten zij den naam en leer van Christus
to omhelzen .
J- a ntzRCK, in levee Profesfor in de H . Godgeleerdbeid to Leiden, Drie tsrieven . Tweede Druk, uitgegeven door J. cHI.VALIER, Euangely Bedienaar to Scboonboven . Te Utrecht,
by R . de Meijere 1776 . Bebalven bet hoorbericht 118 b ladz .
in
.
uitgegeven, Brieven, in de jaren 1728 en 1730, met
betrekking tot de bekende gefchillen van dien tyd, over bet
Doopformulier en bet Kerkwezen ; welke gefchillen by in
dezelven , met oordeel , bezadigd behandeld heeft . In den
eertlen Brief, nopens de Heiliging van de kinderen der geloovigen, verklaert by de betekenis der fpreekwyze in 't Doop .
formulier der kinderen, of gy niet bekent, dat ze in Cbristo
gebeiligt zyn, op zodanig ene wyze, dat 'er, volgens de Leer
der Kerke, geen zwarigheid in derzelver gebruik overblyve .
En in de twee volgende Brieven , gaende over de waare ge .
ialte
van de Kerk,a benevens
recbte deze,
manier thans
van betopKerkbefDE
Hoogleeraer
1M7arck de
fchreef
nieuw
luur, deelt by zyne gedachten medc, wegens het rechte be .
f
grip,dat men zich, zynes oordeels, to vormen heeft, van de
zichtbare en onzichtbare Kerk, mitsgaders van de vereischte
belluuring der Kerke, en derzelver nuttige verbetering . Het
geen de Hoogleeraer, betreffende deze onderwerpen , voorgedragen heeft, beheist verfcheiden leerzame aenmerkingen, cu
heilzame onderrichtingen, ter ophelderinge en verminderinge
der gefchillen van dien tyd ; en ze zyn meerendeels van zulk
ene natuur, dat ze niet alleen in die dagen van dienst konden
zyn, maer ook nog heden hare nuttigheid konnen hebben ;
byzouder met betrekking tot de nog zwevende gefchillen over
het toedienen van de Sacramenten , met de daer aen verknochte gevolgrn . Uit dien hoofde heeft ook de Eerwaerde
Chevalier bet raedzaem geoordeeld, deze Brieven, die nauwlyks sneer to bekomen waren, anderwerf ter drukperle to bezorgen, en tar oplettender lezinge aen to pryzei ; waer onilrent by zich met nadruk indezervoege uitlaet .
j De
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„ De nu in God rustende Schryver heeft, na de wysheid,
welke hem gegeven was, de onderwerpen zyner Verhandelingen, welken buiten twyfel al wat teeder zyn, met zo veel
voorzichtigheid en gematigtheid van zinnen , ook met eene
befcheiden ernst tevens behandelt, dat ik allezints grond hebbe, bet leezen ja herleezen dezer brieven een ieder Lidmaat
onzer Kerke in 't gemeen, en deszelfs Opzienderen in 't byzonder, mitsgaders ook aan onze eerbiedenswaardige Politiken, op 't vriendelykfle aan to pryfen .
• Trouwens men vind in dezelve, ter bevordering van de
eenigheid des Geestes door den band des Vredes , de waarheid
betracht in liefde ; insgelyks ter bewaring van goede order en
Tgting in de Gemeintens, de oude praktyk der Kerke ter navolging voorgedragen .
• In nadruk heeft my behaagd de nuttige erinnering van bet
jolitrekt nootzakelyke eener goede Harmonie,tusfchen Mores
4n Aaron met klem van redenen aangedrongen , zo ook mede
de veritandige raadgevingen en godvrugtige beflieringen no .
pens de aannemiug der onderwyfelingen tot bet Lidmaatfchap
der Kerke, de bediening der H . Bondzegelen in 't algemeen,
en de Nodiging tot bet Avondmaal des Heeren in 't byzonder , nevens de oeffening van de kerkelyke tucht : omtrent
welke ftukken er, andere daar toe hetrekkelyk , onze groote
Godsgeleerde, (welke veel gezien en opgemerkt had, gedurende bet werk zyner bedieninge, en waar in by grys geworden was, toen by dit fchreef) getrouw en regt vaderlyk waarfchouwt, aan de eene zyde voor losfigheid,en aan de andere
zyde voor eene to grote geflrengheid : lerende dus en to regt
in deze zo gewigtige gedeeltens van onze kostelyke en rede .
lyke Lodsdienst to wandelen, in 't midden van de paden des
rechts, om ons voor uiterften to hoeden .
,, Gave God dat zulks Reeds in acht genomen werde, en
dat men zo bet verzuim en de verwaarlofing als bet misbruik
van de heilige dingen, en dus bet eene zo we] als bet andere
met eenen gepasten yver tegenging ! dan zeeker mochten wy
met grond , in 't middelyke, op eenen beteren en bloeiender
ftaat der Kerke , als thans,ten minften voor zo veel bet uiter .
lyke of zigtbare aangaat , hopen ".
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DE LEERE

De Leere die na de Godzaligbeid is , met de eigene woorden van
den Heere ,lEZUs CURISTUS, en van zyne /Ipostelen voor edraagen, door v. n . Te Bna/l. by 5. Ch . Sepp 1776 r ee
baleen de Voorreden 98 bladz . in groot otavo .

\I Aer luid der Voorreden, is ditGefchriftopgefeld, terge .
reeder handleidinge voor een ieder, otn zich zelven in
zyn gedrag re toetien aen den inhoud der Euangelieleere . Hex
behelst eenvoudig de plaetfen der Euangelifche Schriften, die
leeringen en lesfen vervatten, welken gefchikt zyn, ow onzeiap
handel en wandel to regelen, Deze plaetfen, bier en daer
die Schriften verftrooid, heeft iemand, zonder'er iets van
zyne by to voegen, onder zekere hoofden by een verzatneld i
om dus gelyklyk onder 't oog to brengen, 't geen ons desaen .
gaende in de Euangelieleer voorgefleld word ; zo nopens Go
deszelfs Eigenfchappen en Werken , als Jezus Christus en t
werk der Verlosfinge , mitsgaders 's Menfchen Plicht, bene .
yens de aenfporingen ter betrachtinge enz . Een Gefchrift van
die natuur, fchoon niet gefchikt om welberedeneerde Godsdienl'ige gronden to leggen , en hoewel van geen byzonderen dienst
voor geoefenden , kan echter van nuttigheid zyn voor 't Ge .
rneen, om dat ze bier de voornaemfle Leeringen der Euangeliebladen in ene voegzame orde byeenvergaderd vinden ; en
veelligt kan die of deze, door zodanig ene famentrekking, to
ernftiger opgewekt worden . - Men leze, tot een voorbeeld,
bet Been de Schryver, onder bet hoafd van Kentekenen der
genadeflaet, byeenbrengt, en toetfe zich zelven daer aen .
,, Hier aan zullen ze alle bekennen dat gy myne discipe .
len zyt, zo gy liefde hebt onder malkanderen . Indien wymal+
kanderen fief hebben zoo blyft God in ons, en zyne liefde is
in ons volmaakt ; Hier aan kennen wy, dat wy in Hem blyven en Hy in ons, om dat Hy ons van zynen Geestgegeeven
heeft ; Hier in is de liefde by ons volmaakt, op dat wy vrye
moedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelyk,
dat, gelyk Hy is, wy ook zyn in deeze waereld ; Hierin zyn
de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar : Een
iegelyk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet nit God ;
en die zynen broeder niet lief heeft : want dit is de verkon .
digiug, die gy van dem beginne gehoord hebt, dat ivy malkanderen zouden liefhebben : niet gelyk Cain, die uit den
boozen was, en zynen broeder doodfloeg : En om wat oorzaak floeg by hem dood? om dat zyne werken boos waren
en
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enn zyns broeders rechtvaardig . En hier aan kennen wy, dat
wy Hem gekend hebben, zoo wy zyne geboden bewaren ;
Die daar zegt : ik kenne Hem, en zyne geboden niet bewaart,
die is een leugenaar en in lien is de waarheid niet : maar zoo
wie zyn woord bewaart, in then is waarlyk de liefde Gods
volmaakt geworden . Hier aan kennen wy, dat wy in Hem
zyn : Die zegt : dat by in Hem blyft, die moet ook zelve
alzoo wandelen, gelyk by gewandeld heeft ; Die zegt dat by
in bet licht is, en zynen broeder haat, die is in de duisternisfe tot nog toe ; die zynen broeder lief heeft, blyft in bet
licht, en geen ergernisfe is in hem : maar die zynen broeder
at, is in de duisternisfe, en wandelt in de duisternisfe, en
~eet niet, waar by been gaat ; want de duisternisfe heeft
zyne oogen verblind. Zoo iemant de Geest van Christus
niet heeft, die komt Hem niet toe . De werken des vleeschs
nit zyn openbaar, welke zyn : overfpel, hoererye, onreinigbeid, ontuchtigheid, afgoderye, fenyngevinge, vyandfchappen, twisten, afgunfligheden, toorn, gekyf, tweedracht,
ketteryen , nyd, moord, dronkenfchappen, brasferyen en
dergelyken ; van welke ik u to vooren zegge, gelyk ik u to
vooren gezegd hebbe, dat, die zulke dingen doen, bet koningryke Gods niet zullen beirven : maar de vrucht des Geests
is liefda, blydfchap, vrede, Iangmoedigheid , goedertierentheid, goedheid, geloove, matigheid ; tegen de zodanigen is
de wet niet : Maar die Christi zyn, hebben bet vleesch ge .
kruifigd met de bewegingen en begeerlykheden ; Indien wy
door den Geest leven, zoo laat ons ook door den Geest wandelen . En zoo veele als 'er naar deezen regel zullen wande .
len, over dezelve zal zyn vrede en barmhartigheid, en over
het Israel Gods : Want zoo deeze dingen by u zyn , en
in u overvloedig zyn, zy zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten, in de kennisfe van onzen Heere Jezus Christus :
want by welken deeze dingen niet zyn, die is blind, van
verre niet ziende, hebbende vergeeten de reiniging zyner voo .
rige zonden . Daarom, broeders, benaarfligt u to meer, om
uwe roepinge en verkiezinge vast to maken, want dat doen .
de zult gy nimmer flruikelen ; Want alzoo zal u rykelyk toe .
gevoegd worden de ingang in bet eeuwig Koningryke van
onzen Heere en Zaligmaker Jefus Christus . -'
Job .13 .35.1 Joh.4 .12, 13,17.I Joh . 3 . 10' 12 . 1 Joh.s .3 6, g -I1.
Rom. 8 . y. Gal . 5 . 1g-ss . Gal . 6 . 16. 2 Pet. 1 . 8 .11 .

Re-
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J. E . SCIIUBERT OVER DEN VERt.0SSER J. C .

Redekundige en Scbriftuurlyke Gedachten over den Verlosfe r
der Menrchen JEZUS CHRISTUS, in 't Hoogduitscb befcbree.
ven , door wylen den Hoogleeraar J. E. SC HUBERT, en ver .
taald door H. VOLKERSZ. Leeraar der Euang . Lutberfcbe
Gerneente to IVoerden . Tweede Deel. Te Amfierdarn by
A . Eichhorn 1776 . In groot octavo X66 bladz .
P de ontvouwing van Gods raedsbefluit ter verlosfinge
van bet Menschdom, en de overweging van den Perfoon
des Verlosfers, in 't eerlle Deel voorge(eld, volgt in dit
tweede des Hoogleeraes verklaring van 't Werk der Verlosfnge zelve ; mitsgaders van des Verlosfers drie Ampter. ;
waer nevens by ten laetfle nog voegt ene belchouwing vaq
des Verlosfers Vernedering en Verhooging. De Hoogleeraai
behandelt deze onderwerpen, even als de voorgaende, nab'`
de leerwyze zymer Kerke, met oordeel , op een betoogend i
trant ; en toont zich alleszins befcheiden in 't nagaen en ver,
deedigen der verfchillen, welken daeromtrent onder de Christenen plaets hebben ; en vooral tusfchen de Voor('anders der
Augsburgfche Confesfie, en die onzer Nederlandfche Belydenisfe. - Zy derhalven, die genegen zyn deze verfchillen opzetlyk to overwegen, en to hooren, wat 'er van de
zyde der Augsburgfche Confesfie, ter begun(l:iginge dier begrippen, bygebragt kan worden, kunuen in dit Gefchrift ten
overvloede to recht geraken .

O

De Gefchiedenis van 't Lyden van JESUS CHRISTUS, voorgefield in eene Leerreden, volgens Mattb . XXVI en XXVII ;
met invlegtinge van bet Been de andere Euangelisten ons
verhaalen . Door T A K 0 S I B E L I U S, Predikant to Gouda .
Te Gouda by W. Verblaauw 1776 . In quarto 5o bladz.
N deze Leerreden heeft de Eerwaerde Sibelitrs bet Euangelisch Verhael van 's Heillands Lydensge(chiedenis, zo als
het by de vier Euangelisten aangetekend is, beknoptlyk by .
eengebragt, en in ene voegzaine orde voorgefteld, met kortbondige tusfchengevoegde aenmerkingen, die ter ophelderin •
ge dienen --- De wyze, op welke zyn Eerwaerde dit uitgevoerd heeft, is zeer gefchikt, om den Lezer een geleidelyk denkbeeld van 't overeen(temmend verhael der Euangelisten to gevetl, en de aendacht op de gewigtige byzonderheden,
daar

I
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daar in voorkomende, to vestigen . Het Gemeen kan uit zodanig ene voordragt dier Gefchiedenisfe zich een beter denkbeeld vormen van 't Euangelifche Verhael, dan nit wydloopige geleerde Verhandelingen over dat onderwerp ; des het
voor dezulken van een wezenlyken dienst kunne zyn .

Handleiding tot bet recbt verfland en gebruik van 's Heeren
beilig Avondmmal, voor, by en na de bediening . Door H.
LUSSING MATTHYS ZOON, met eene Tloorreden van den Wel
Eerw . en zeer Gel. 1-leere TH. V. SCHELLUYNE, (in leven)
Ourl/le Leeraar der Hervornde Gemeente to flmJlerdam .
1e Amfl . by J. Wesfing 1776 . Bebalven bet TZoorwerk e ;
de bygevoegde Pfalmen, 212 b ladz . i n klein otlavo .
En opwekkend en flichtelyk Handboekje voor alle dezulken, die zodanig ene leiding hunner gedachten, by het
onderhouden van 't Heilig Avoudmaal, noodig hebben . Ten
nutte der zodanigen is bet vierledig opgefteld . Het eerf'egedeelte betreft de bekendmal ing door den Leeraer, wanneer
's Heeren Avondmael gehouden zal worden ; met vermaninge aen de Gemeente, om zich in tyds daertoe voor to bereiden . Ene volgende afdeeling raekt de beproeving van zich
zelven . De derde vervat Meditatien en Gebeden by de zelfsbeproeving, fchikking tot, en gebruikmaking van des Heren
Avondmael. En bet laetfte gedeelte gaet over de nabetrachting en verplichting der genen, die aen 's Heren Tafel gewecst zyn . Eindelyk is bier no- by gevoegd het Formulier
des i i. Avondmaels, en de Pflmen, die als dan gewoonlyic
gezongen worden . ---De Heer Lusfing heeft ieder gedeelte zyne bedenkingen, met nevensgaende Meditatien , Ge .
beden en Gezangen, indiervoege ingericht, dat alles gefchikt
zy, ter waerfchouwinge of ter bemoediginge, naer de verfchilletide gemoedsgeflalte der gebruikeren . Des perfoonen van
verfchillende gefleldheid, die zulk ene leiding hunnergedachten behocven, 'er zich met vrucht van kunnen bedienen .

V . DEEL . H. LETT . N O. 10 .
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Perham'lelingen uitgegeeven door de flollandfcbe Il7aatfcbappn
der Weetenfcbappen to Haarlem , XVII D-, el. Eeifte Surd
Te Haarlem by J . Bosch 1176 . Bebalven bet I%oorwerk 32
hladz. in groot oc`t`avo .

It Stuk behelst de drie gekroonde Prysverhandelingen
~J ter beantwoordinge der Wage , IVtke zyn de beste mid

D

delen, om de waare en zuivere leer van bet Euangelie, ondes
de bewooners der Colonien van den Staat, weer to bevestigen
en in die landfreeken voort to planten? Men heeft dezelver

niet oneigen afzonderlyk afgegeven, of het ook ltrekken kon .
de, om bet deswegens bygebragte in to nieerder handen to
doen komen ; of het misfchien jets mo gte toebrengen , ter bas
reikinge van het heilzaem oogmerk, in 't opgeven dezer ge .
wigtige Vrage bedoeld, ter bevorderinge waer van de geac~
to Schryvers der Verhandelingen het hunne aengewend he
ben . Het Stuk is nu opzetlyk overwoogen, ene reeks vail
oordeelkundige bedenkingen nopens dit onderwerp zyn thans
gemeen geinaekt ; doch dit is 'r minfle . 't Kornt'er nu voorts
op aen, dat deze bedenkingen ter toetfe gebragt, daer'tnoodig zy befchaefd, werkftellig gemaekt, en dat de poogingen
hier toe krachtdadig onderlieund worden . „ Onze Verhandeling, zegt daerom met recht de Heer van Vollenhoven,
(en dit geld ook ten opzichte der andere Verhandelingen ,
betreft eeu onderwerp, dat noodzaaklyk in praktyk geftelt
rnoet worden, of het kan geene de allerminfie nuttigheid to
weeg brengen : zonder dit zal de voortleiling en beantwoor .
ding der Vraag nergens anders toe dienen, dan om aan het
volgende Geflacht de onwaardigfte begrippen inteboezemen
van de traagheid, onverfchilligheid en iverkeloosheid van het
tegenwoordige, en om onze Ichult van verwaatloozing eener
zaak, daar wy zo onveranderlyk toe veiplicht zyn, zeer aanlnerkelyk to verzwaaren, in de oogen van Hem, die gees ydel
Aanfchouwer der Ondetmaanfclie dingen is ; maar die deNatien rigt in gerichte, en de holkeren in recbtsnaatigbeid .
Laat dit dan een onderwerp zyn, dat alle Beminnaars van
onzen Godsdienst ter harte n :oogen neemen : Zy hebben 'er
allen een gelyk belang by, en worden 'er door dezeive verplichtingen toe verbonden . Mogt het dan uit dit oogpunt ;
befchouwd worden,
door alle onze Vaderlandelw, die
of in perfoon, of door widdel van,~unne bekvwaamheden, of`
tydelyke bezittingen, in flat zyn, om pets ,;e kunnen toebren'
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brengen, ter bevotdetin, van dit pryzenswaardig e.n liefderyk
werk! "- Hier toe is 't to wenfchen, dat deze Verhandelingen, welken ieder hare nuttigheid hebben, door alle onze
Landsgenooten , die op de ene of andere wyze de behulpzame hand kunnen bieden, met oplettendheid gelezen mogen
worden .
Het eerfte Antwoord van den Hoogleeraer Hofftede is by
uitflek gefchikt om ons een denkbeeld to geven van den flaet
der zaken in de Oostindien . Zyn Hoogeerwaerde had hier
toe, gelyk by in zyne Voorreden to kennen geeft, to beter
gelegenheid, doordien de 4Veleerwaerde en zeer geleerde Heer
Columba hem hier in de behulpzame hand gebooden had. D-ze opmerhzame Man, die het Heilig Euangelie, geduurende
ene reeks van jaren, als gewoon Leeraer to Batavia verkond heeft, en nog den welfland der Kerke in de Indien ter
rte
neemt, is niet agterlyk geweest in zyne berichten en
igmerkingen
deswegens aen den Hoogleeraer mede to dee .
1n . De Hoogleeraer heeft bier van met oordeel gebruik gem
maekt ; zyne bedenkingen, nopens de beste middels ter bereikinge van dat oogmerk, grootlyks op die kundigheden ge .
vestigd ; en zich verder toegeleid op bet ontwikkelen der in .
richtingen, welken, zyns oordeels, met de meeste vrucht
werktlellig gemaekt kunnen worden ; waervan by uitvoerige
Plans aen de hand geeft .
Op dit antwoord van den Hoogleeraer, then de prys ener
Gouden Medaille is toegewezen, voigt dat van den Heer van
Vollenbove, die met den prys ener Zilveren Medaille begiftigd
is getivorden . Deze tweede beantwoording der voorgettelde
Vrage is meet op ene redenerende wyze uitgevoerd . Ze ftrekt
in de ecrite plaetle ter nafpooiinge van de oorzaken, waer
door de poogingen van Roomschgezinden en Protettanten,
om de Euangeiieleer onder de Heidenen voort to planten, tot
hier toe, van zo weinig vruchts geweest zyn . Hier op onderzoekt de Schryver verder, hoe het tegenwoordig met deft
flaet van den Christlyken Godsdienst en deszelfs voortplanting, onder de Inwooners der Colonien van onzen Staet, gelegen zy ; en welke hinderpalen deszelfs gelukkigen voort .
gang beletten . Na de overweging hier van verledigt by zich
voorts tot het opgeven der middelen, welken, zyiis achtens,
'best geichikt zyn, ter bereikinge van het in dezen bedoelde
Oogmerk ; dat by eindel}'k ten ern(tigt}e aenpryst, om onze
Vaderlanders to bemoedigtn, ten einde zy, zonder vertraging, alles in tt werk flelien, wat ter bevordering daer van
kan dienen.
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In ene foortgelyke fchikking is ook bet derde antwoord
van den Eerwaerden van Nuys Klinkenbergb, die mede ene
zilveren Medaille ten eerprys ontvangen heeft . Hy gaet
voor eerst na, met welken uittlag verfchillende volkeren van
Europa hunne poogingen deswegcns aengewennd hebben ;
onderzoekt verder, welke de oorzaken van de geringe vrucht
dezer poogingen zyn ; gceft wyders de middcls aen de hand,
welken in dit geval, naer zyn oordeel, in 't werk gefteld
behooren to worden, om 'er gelukkiger in to flagen ; en
ziet eindelyk om, naer bekwame perfoonen . en toereikende
fondfen, die tot deze gewenschte onderneeming noodig zyn ;
weak laetfte Artykel, in de voorgemelde Antwoorden, onder 't voordragen der middelen, insgelyks in acht genomen is .
Men viiid in ieder dezer Antwoorden verfcheiden lezettswaerdige opmerkingen over dit onderwerp ; en fchoon de Schry
vets hier en daer in 't voordragen van byzondere middelen
molten verfchillen, ontdekt men echter dat zy in 't wezenlyke, meerendeels, in zo verre eons zyn, dat hunne voor.
ftellingen hoofdzaeklyk vereenigd of aen elkanderen ondergefchikt kunnen worden. Ten voorbeelde bier van Itrekke bet
geen zy opperen , wegens bet vervaerdigen van een opftel of
kort begrip van den Christelyken Godsdienst, in de onderfcheiden talen der Volkeren, aen welken men bet Euangelie
had to verkondigen . Indien veritandige en onpartydige God .
geleerden bier door opgewckt rnogten worden, om de handen
aen zodanig een werk to flaen, en 't ten minfte in onze Tale
to fchryven, zou men 'er met grond iets van mogen verwachten, dat ene algemene nuttigheid kon hebben .
Het komt 'er naemlyk op aen, om, gelyk de Hoogleerier
Hofftede zeer wel aenmerkt, een kort begrip to fchryven,
waerin de noodzaeklyke waerheden , die men volgens den
Bybel to weten en to betrachten heeft, in derzelvcr verband,
orde en fchakel voorgefteld worden . - „ Men moet,
zegt by, die Volken, welker hekeering men wenscht, Diet
ten eerfte to gelyk met veele kundigheden overladen . Men
nroet zig bier, fchikken naar den gang des works . 'Zy hebben
althans Diets to doen, met alle de ipitsvinnigheden, waarover
thans in bet Christendom zoo geharreward wordt . Dit zou
eer fchadelyk dan voordeelig voor hun wezen."
„ Zy ; vervolgt by, die zig der Indifche Kerk zeker mee4
nen to verftaan, en dit ftuk bedaard overwoogen hebben (*);
zyn
(*) Als onder anderen de bovenget oemde Eerlvaerde Columba,
aen wien slit Samenflel, volgens bet gemelde in de Voorrede, grout .
lyks to danken is.
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zyn van oordeel, dat 'er een geheel nieuw kort begrip ten
dienfre van Heidenen en Mohammedanen indezervoegen geLnaakt moet worden : dat men, op een korte, eenvoudige en
verftandige wys, eerst eenige algemeene gronden legge, welke van alle redelyke menfchen gcheudLn worden voor kenmerken eener Godlyke leer : dat men vervolgens de heerfchem
de Godsdienften der aarde, de Joodfche, de Heidenfche, de
Mohammedaanfche en de Christelyke by die gronden nederlegge, en danr aan toetfe : en dat men, zulks gedaan hebbende, by wettigen gevolge, befluite, dat de Christelyke
Godsdienst de eenige is, welke die kenmerken in zig behelst,
en daarom ook alleen to houden voor een Godsdienst van het
Oppetwezen zelf geopenbaard (*), waardig om aangenomen
en geeerbiedigd to worden . Uit cleze drie hoofdartikcls, die
vervolgens behooren uitgebrcid to worden, moot de inhoud
van het kort begrip beftaan, bet welk men in dezen noodig
acht."
Hier by zou men, gelyk zyn Hoogeerwaerde verder aenmerkt, nog moeten voegen, een kort begrip van Zedekunde, uit d!ie hoofddeelen beftaende, ter ontvouwinge van de
plichten der Godzaligheid jegens God, die dcr Recbtvaerdigheid omtrent den Naesten , en die der Il7atigbeid met betrekking tot zichzelven . Oak zou hot van dienst kunnen zyn,
de Polygamie of TZeelwyvigbeid in dit Gefchrift opzetlyk, met
voorzigtigheid, to keer to gain .
„ Wil men , vo,.gt
'er de Hoogleeraer by, agter het knit begrip van 't Been to
gelooven is, de tzvaalf ,Yrtileeleu des geloofs, en agter bet
kort begrip van 't geen men to betragten iieeft, de JYet des
Ileeren en het Onze FUader plaatzen, wy hebben 'er niets tegen, maar keuren bet veeleer good . -- En uit deze twee
korte begrippen moot, agtervolgens derzelver leidraad, een
enkelvoudig klein Vraagboekje getrokken worden, zoo wel
ten dienfre der volwasfen Heidenfche en Mohammedaanfche
aankomelingen, als ten gebruike van de kinderen ."
Nopens eeu Gefchrift van die natuur drukt zig de Beer
van Vollenboven indezervoegen uit. „ Men zou kunnen laaten vervaardigen, en in de ondericheiden Taalen doen overzetten, een Boek, waarin, zo kort en duidelyk als mogelyk
is, gehandeld wicrd over de gronden en waarheeden van den
Godsdienst, ti dke men par leiding der Heilige Schriftuu
in een klaar en bevatly daglicht zou moeten fi :ellen .
Ih
[ ( ~) Ongeryfeld is dit to verflaen van de Christelyke Openba .
tinge in verband met de Joodfche
6 .]
3
P2

44t

VERHANDELINCEN

1n dat bock zou kunnen gehandeld worden over bet be_
ftaan van een eenig Opperweezen (en bier zou men kortlyk kunnen aantoonen de onbeflaanbaarheid en ongerymtheid der Affodery) ; over deszelfs volmaaktheden en deugden, over de werken der Schepping, voorzienige Onder.
bonding en Regecring ; over den Pcrfoon van onzen Zalig .
maker , Jezus Christus , zvne Menschwording , Leeven ,
Wonderwerken , Lyden , Sterven , Opffanding en Hemelvaart ; over zyne Leer van 's menfchen plicht omtrent God,
zynen naasten en zichzelven ; zyne beloften van vergeeving
der zonden, aanneeming tot Kinders van God en den invloed van Gods Geest en genade, in bet werk onzer bekeering en heiligmaking ; zyne bevestiging van een algg.
meene Oplanding en ontdekking van een toekomend Leeven, van zyne v r f c h y n i g t e n O o r d e l , o m , i n h o e d a n i g d
heid van Rechter, de menfchen naar hunne werken to be .
loonen of to ftraffen . Doch men zou in bet verhandelen
dezer ftoffen zorg to dragen hebben , om geen zamenflel'
van Godgeleerdheid to maken , dat zo uitgebreid is, en zo
dikke Boekdeelen vervuld, als welke wy in overvloed in
bet Vaderland bezitten : deeze mogen hunne nuttigheid voor
geoeffende Christenen hebben, aan welke e .ne belchaafile
opvoeding gegeeven is, m ..ar zy deu gen geenzins ten gebruike van onkundige en orbefchaafde menfchen, die men
de zaaken nooit to beknopt en dtiidelyk kan voordragen,
om hun dezelve bevattelyk to maken (*). Oozes bedunkens,
(*) In zodanig een Leerboek moot vo-ral acht gegeven worden
op de zuivere Euangelieleer, waerourtrent de Heer van vollepl)ove
zich voorheen ten ernftigfte uitgedrukt heeft. Sprekende van her
bekwaemmaken der Leeraren , en hunne manier van prediken,
luid zyne tael aldus.
„ Dat men wel toezie om ann hun geen verkeerde gevoelens van
Godsdienst in to boezemen, noch hen geen andere Leer to laten
prediken, dan de waste en zuivere Leer van ons dierbaar Euange .
lie : dat men door hun, in plants van die eenvoudige, zuivere en
hemelfche Waarheden, ons van den Vader der Lichten door zynen
Zoon bekend gemaakt, geene menfchelyke Inzettingen of UitvindWs laat verbrelden . Wiens hart moot op dir oogenblik niet sangedIan worden, door de grievende frnart o qrcue rampzalige Verdeelthbdeii, dewellre bet hedendaagfche Christendom zo deerlyk in zo
v€ele onderfcheidene Gezinrens verfcheurd hebI n, en waardoor
men nog huiden ten dage (in deeze zo verlichte XV'11I Eeuw) hevig twist, welke de ware leer van 't Euangelie zy! Gave God, dat
wy
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liens, zou men in een

Occtavo Boek;e alles over deeze on .
derwerpen kunnen fchrvven, wat voor hun noodzakelyk is
to weeten, en waarvoor hunne begrippen vatbaar zyn . Ein .

de .
wy ors in onze meeninge bedrogen mogte vinden ; doch zo Iang
deeze gefehillen niet geheelt en vereffent kunnen worden, befchou •
Wen wy dezelve order de groottle hinderpaalen in den gelukkigen
voortgang van dit heilryk werk . Maar om voort to gaan . Laaten
zy (tot welke Gezintens of Gezinte zy dan ook behooren mogen,
die met de bezorging bier van belast zullen worden) altoos diep in
gedagten houden , die opmerkelyke Apostolifche vervloeking over
hun, die can ander Euangelie, zelfs in peifoon, of door anderen,
laaten verkondigen, dan bet gene zy van God ontfangen hebben .
Gal. 1 . 8, 9 . By al wat hun dierbaar is, fineeken wy hun, om
aah die Perfonen genge andere data die eenvoudige, maar niettemin
dierbaare, Giondwaarheden van bet Euangelietelaateninboezemen,
under eenig inmengfel van menfchelyke Wysheid, voor zo verre
dezelve pier onderworpen is -tan die Wysheid, welke van boven
En bovenal, dat men alle onnutte gefehillen en partyis .
zucht op bet zorgvuldigIle vermyde, en met verwerping van de .
zelve, door bun den I idenen afleen de redelyke en onvervalschte
Lecre der Waarheid, die naar de Go,lzaligheid is (a) , toediene ;
op dat zy door dezelve Ilennis mogen bekomen van de verzoening,
die daar is in Christus, en van den genaderyken Wil van hunnen
hemelfchen Vader, namentlyk, de bekeering, heiligmaking en zaligheid van hunne onflerfelyke zielen . Voor 't overige hebben zy,
onzes oordeels, niets to ftellen met die duistere en fpitsvindige on .
derwerpen, dewelke den grond gelegd hebben tot die jammenlyke
verdeeltheid, waardoor de Chrhtenen, en met name de Proteflar •,.
ten, in zo veele fe&en van een gefcheiden zyn . Van alien welkeu
echter de Deugdzamen en Vroolnea, hier namaals in den toekomen .
den that, voor den Throon des Eeuwigen en van bun alter boning
Jezus, in volmaakte eendracht en liefde verkeeren zullen ."
(a) Hoc zeer to beklaagen is bet, dat zo verregaande oneenigheden plaats
hebben, over eenige moelelyke en onnodige Gefchillen omtrent duistere On .
derwerpen , (die toch voor bet grooiftc gedeelte weinig verband met de
Zeden hebben) in eene Maatfchappy van redelyke Wezens, die door de tee .
derfte en uaauwfte banden aan elkanderen verknogt zyn ; die alien ddn en
denzelven God, als hunnen Scheppcr, Onderhouder eu Regeerder eeibiedigen ; en die alien, Tangs denzelven weg, door hot Geloof namelyk in den
Veslosfer en Middelaar tusfchen God en de Menfchen,'de gunst van hunnen
Maker, en de Heiligmakigg, en . Zaligheid hunner onfterfelyke zielen , trachteR
to verkrygen en to bev4Ydergn .
Dat die verderfelyke tweedracht
nimmer, to gelyk met de hellryke Leere van bet Euang-elie des Vredes, onder de Heidenen, moge voortgeplant worden, geeve Hy, die by alle uitfte .
kenheld de Liefde zelve is!
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delyk zou men daar nog kunnen byvoegen bet Gebed onzes
Heeren, de XII Irtykelen des Geloofs, en de IVet der X
Geboden, benevens korte Uitbreidingen of Verklaringen van
dezelven ."
Zie bier eindelyk hoedanig een onderrichting-fchrift men,
naer 't oordeel van den Eerwaerden van Nuys A7inkenbergh,
ten meesten nutte zou kunnen vervaerdigen . „ 'Er diende, zegt hy, eene nieuwe Katechismus ten dienfte deezer
menfchen to worden opgefteld . Deeze moest, myns bedunk ens, uit zes deelen beftaen . Her eerfte moest handelen
over de eerlle waerheden van den natuurlyken Godsdienst,
en ingericht zyn ter wederlegging van de heerfchende dwaelingen der Heidenen ; bet tweede moest gefchiedkundig weezen, en cen beknopt uittrekzel behelzen van de voornaemlie gebeurtenisfen des Ouden en Nieuwen Testaments, na
dat men, by wys eener inleiding daertoe, den Goddelyk`en
oorfprong van her Bybelboek betoogt had ; bet derde diende leerftellig to weezen , en de voornaemt'e leerftukken van
onzen gezuiverden Godsdienst eenvouwig voor to draegen,
zonder 'er de wederlegging van eenige oude of nieuwe
dwaelingen in to lasfchen, welke nooit in bet hart der 1ndiaenen zyn opgekomen, of zullen Apkomeu ; her vierde
moest zedenkundig weezen, en de plichten van bet Kristendom op eene inneeinende wys voordraegen ; bet vyfde
rnoest eene wederlegging behelzen van de dwaelin ;en der
Roomfchen, en her laetfle van die der Muhammedacnen .
De vier eerfle ftukken meesten in 26 afdeelingen onderfcheiden zyn , om tevens to dienen tot een onderwerp van
Leerredenen , om den anderen Zondag , zo wel als tot onderwys van die geenen , die zich bekwaem macken tot bet
doen van belydenis . Van de twee laetften moest men zich
alleen bedienen op zulke plaetfen, dacr Roomfchen of Muhammedaenen zyn . En van deezen Katechismus moest een
kort uittrekfel gemaekt worden voor de Schoolen en her
nut der Jeugd."
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Befcbryving der Vereenigde Nederlanden , dewelke gevonden
word in bet Werk van den Beer A . F. BUSCHING, en uitmaakt bet Verde Deels Derde Stuk van dat Werk, door
W. A . BACHIENE, Leeraar der Herv . Gem, en Hoogl. in de
Sterre- en Aardrykskunde to Maastricht enz . Tweed-, Deel.
. en Utrecbt,bv S . v . Esveldt en A v . Paddenburg
Te Amt
X?75. In groot otlavo 612 bladzyden .

NA de befchryving van Gelderland en Holland, in 't Eerfte
,~v Deel voltrokken , komt, in dit Tweede Deel, die van
de Provincien Zeeland, Utrecht en Friesland ; welke de Eerwaarde Bacbiene met veel naauwkeurigheid heeft opgelteld.
Het is den beoefeuaaren van de gefteldheid onzes Vaderlands
9en twyfel gevallig, dat de kundige en arbeidzaame Bar iene de hand heeft willen leenen aan dtt opftel,om daardoor
de Aardrykskundige Befchryving van den Heer Bufching, in
dit opzigt, vollediger en juister to voorfchyn to doen ktunen,
dan men anders wel had kunnen verwagten . En de Uitgeevers hebben , om onzen Landzaaten to meerder dienst to doers ,
goedgevonden deeze Befchryving indiervoege voor het licht to
brengen, dat dezelve, fchoon behoorenc = e tot het beri cmde
Werk van den Heer Bufcbing, egter ook als cen op zig zolven
ilaande Werk to bekomen zy . Hier door hebben dezul!ken ,
die zig by uitftek tot de Nederlanden bepaalen, gelegenheid,
om deeze Befchryving afzonderlyk to koopen ; en dezelve by
andere foortgelyke befchryvingen van onze Gewesten, of derzelver byzondere Streeken ' in hunne Verzameling to pllatzen ;
welke per dit Gefchrift met het hoogfte refit verdient . Men
kan zulks reeds afleiden uit het geen wy , nopens de uitvoering van het Eerfte Deel gezegd hebben (*) ; en het doorbladeren van dit Tweede Deel bevestigt volkomen de gunflige
gedagten, die wy 'er van opgevat hadden . Het merkwaardigfle van ieder der genoeutde Provincien, ten opzigte van de
gelegenheid der Gewesten, derzelver voornaamfte Lotgevallen, Regeering, Lands-en Lugtsgefleldheid, Voortbrengzelen, Handel enz. wordt bier beknoptlyk voorgedragen ; met
eene kortbondige befchryving van de byzondere DistriLen ,
Steden, Dorpen en Vlekken in dezelven gelegen ; welk alles
db Eerwaarde Bacbiene met eene meer dan gemeene oplettendheid nagefpoord Oeeft2 ---= Om nit de veelvuldige byzonderhedetl , hier in 'voorkomende, een Artykel to berde to
breu-

(*) Zie Hedend. Vaierl. 14tter-0efen . If D. bl. 243 .
Gg5
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brengen, zullen wy ons bepaalen tot bet geen ons, in de be .
fchryving van Frieslands Staatsbeflier, gemeld wordt, nopens
de Volznacbten ter Staaten T7ergadering , en hunne zamenkomst ten Landdrge, dat, ais aan bet Friefche Staatsbetlier
eigen, opmerking verdient .
,, Deze Ps evincie, (welke den titel van eene HEERLYKHEID
draagt, en wel van eene algenieene Heerlykbeid, waarin geene
byzondere, zo min Ainbacbts- als Hooge en V ye Heerlykbeden, gevonden worden,) word, zo wel As de andere Pro .
vincien, befl:ierd door 'S LANDS STAATEN ; welke beflaan, uit
Volrnachten of Gevolmacbten, (eigenlyk , zo als men elders
zegt, Gekomnzitteerden,) niet alleen der XI STEDEN, maar
ook der LANDEN, of der XXX Grictenien, in welke de drie
kwartieren, Oostergoo, Westergoo en Zevenwolden, afgedeeld
zyn ; (*) waar van 'er OOSTERGOO elf, WESTERGO) negen p q
Z1.VENWOLDEN tien heeft . Derzelver Volrnacbten hebben den
rang boven die der STEDCN , en komen dus eerst in aanmerking.
De GRIETENYEN (t) worden by de Latynfche Schryvers
11RA .

(*) De Lezer, die de rnanier van fpreken, iets op zyn elf en
dertig to willen bebben, of op zyn elf en dertig to doen, of derge.
tyke, wel menigmaal gehoord, maar nooyt geweren mogt hebben *
van waar dezelve herkomftig zy , zal bier den oorfprong daar van otttdekken konnen : want vermirs de Fraefen in dat denkbeeld ftaan ,
hunne Regeeringsform, uit de Gemacbtigden der XI Steden , en der
XXX Grierenien, faamgefteld, de vblmaaktJle to wezen, die men
elders vinden mag, zo zal op zyn elf en dertig to doen, .niet anders
beduiden, dan lets, ter juister en voimaaktfler wyze ult to voeren ;
van waar die fpreekwyze ook tot de andere Nederlanders overgegaan is.
(t) 't Woord Grieteny komt van 't oud Friesch woord greten, 't
walk niet alleen betekent iemand aanfpreken en begroeten, maar ook
uitdagen en, befchuldigen , ja zelfs, ('t wells bier wat nader komt, )
leoordeelen en vonnisfen ; dus Gretnzan, Greetman of Grictman
wil zeggen, een Gericbtsman of Hoofd-Schout (Procurator Generalis,) die 's Graven perfoon verbeeld, in zaken , die de rechtsoe .
fening betreffen, en zorge draagt, dat bet recht getrouwlyk werde
geoefend, en elk,verre van in lyf of goed beledigt to worden,'r zyne vreedeaam blyve bezitten . Allereerst vind men van Grietmanuen
(Grietmar.ni) gewag gemaakt, in eene 4t~e yan verzcagnirg der
Friefen van Westergoo, met ouderwereirlg' .Aan J'7 em, Grave van
Holland van den 4 July 1310 . Zie 't Cbarterboek van "Friesland,
I D . p . 149. Zie ook 2 . 150, 152, 154, 155, 158, 165, en veele
volgende doorgaans. Iireen ander I4rtynsch Gefchrift , (zie C'bar.
terb .
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pI%IEFECTURA; genoemt : en bellaan in zekere DistriEten,
waar aan eenige,'t zy meet 't zy minder,Dorpen onderhoorig
zyn , famen cdn Gerecht uitmakende ; van 't welk de cPLIETMAN de Voorzitter(Prcefes) en twe of drie andere aanzienlyke
perfoonen de BYZITTEtts (Asfesforen) zyn ; die, beneven een

Sekretaris, over de hun toevertrouwde zaken vonnisfen . De
Grietenyerz in Friesland zouden, mits lien, eene volkomen
overeenkomst hebben met de fdmptwannyen, of Baljuw-Drost.
en Scheutarnpten in de andere Provincien , ten ware daar in,
tusfchen deze en geene, dit merkelyk verfchil bleef, dat in de
laatstgenoemden het Rechtsgebied zich mede uitflrekt tot de
kriminele, dat is, Lyfs en 1evensfirafbaare taken, daar dat
der Grietsluiden eeniglyk zich bepaalt, tot Civiele- dat is Burgerlyke zaken . Uit elke Gtieteuie worden , jaarlyks, door de
f~rndragende Opgezetenen van alle tot zodanige Grietenie behoorende Dorpen (*), twe Leden tot de Staatsve4-gaderirrg
bc •
terb . P . 154 en 05 , ) leest men van Grietmagnus . De Griet narz .
nen , of, (gelyk men in Friesland gewoon is to zeggen , ) de Griets.
lzriden, die, gelyk ook de Byzitters en Sekretarisfen, hun ampt,

geduureade hun leven, behouden, worden door Z . D . H . in hoeaa.
nig?heid als ERFSTADHOUDER dezer Provincie, verkoren, uit een no.
.rinatie van drie perfoonen, welke door de Eigen Erfden van elke
Grietenie ontworpen, en door de Gedeputeerde Jtaaten aan Z . D. Ei .
overgeleverd word . Dan van de Byzitters heeft de Grietman de
verkiezing, uir drie, door de Stemgerech :ig3en, aan hem voorge .
flagen ; die dan door bet geheel gerecht iii den ecd worden opge .
nomen . Met de verkiezing van can Sekretaris draagt bet zich ter
zelver wyze toe, als ten aanzien der Byzitters : eeniglyk met dit on .
derfcheid, dat de Sclcretarisfm , in handen der Heeren Gedeputeerde Staaten, den eed afleggen . De Grietsluiden hebben, in Dyk en
Vaartfchouwen, en eenige andere zaiten, een hun atleen en byzonderlyk aanvertrouwd gczach : maar in alle gewoonlyke Rechthande .
lingen, betreffende de civiele of borgerlyke zaken , heeft een Griet .
nran niets meer to zPggen , dan een Byzitter, hebbende zo de een
als de ander maar Eenc flew .
(*) Het is meet dan waarfchynlyk, dat bet woord Done oorfprong .
Ivk zy van bet Friefche woord tcrp, dewyl de meeste Dorpen in
de lage Landen op terpen of boogten gellicht zyn . Te meer, dewyl
de Landlieden in Gedrland, doorgaans,gewoon zyn, hunne Dor,
pen, DERUEN to noeIPn . J, Van daar is in 't algemeen gebruikelyk de
bewoonders der Matte L*tnden opcezeTENEN_te noemen ; ter under.
fcheidinge der Ingezetencn ; welken naant, men sari de Inwooneren
der Steden geed ; die, ten einde tegen 4e vlooen befchermd to wor.
den,
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benoemd , ddn voor Edelman en ddn voor Eigen-Erfden ;
't welk men ook zou kunnen zeggen, ddn uit den Ridder-enn
ddn uit den Landlieden- of Boerenftand .
Door STEn1DRAGENDE OPGEZETENEN warden verflaan zodanige , die een Sternrecbt bebbende pleats of Landgoed bezitten ; hoedanig in Friesland genoetnd word een Hornlegger,of
een Scbotfebietend Huis, ook een Stelle, een ploegging enz.
Ecn Ruis alleen kan,naamlyk, geen Stemrecht hebben ; voor
eenigen tyd begon men wel die gewoonte in to voeren, van de
ftemmen to leggen op Huizen, waar van bet Land, dat daar
toe behoord had, door verkoop, was afgefcheurd ; dan dit
misbruik is, in den fare 1748 , toen daar over door de Ingezetenen geklaagd werd, door wylen Z . D . H . vernietigd,ow
de nadeelige gevolgen, die daar uit zouden kunnen ontftaan
en, in net Iilde Artikel van het Reelesnent op de Regeering.
is wel uitdruki\ k bepaald, dat tot elk Sterndragend Huis moet
behooren, zekere hoeveelheid van Lander)yen : en wel, in de
Grietenien der kwartieren Oostergoo en Lhestergoo, (het hley .
land genoetnd,) voor 'tminst, tien Pondenmaaten (*) : en,
in Zevenwolden , ( daar de Landeryen van minder waarde
zyn ,) twintig Pondenrnaaten . Ook werd, to gelyk, daar by
ge~6oegt : „ dat voortaan, op bet Stern Quobier, zal moeten
aangetekend worden , de grootte der Plaatzen , en Landen daar
toe behoorende" . Desgelyks kan ook het Land alleen geen
ftemrecht hebben, zonder een huis daarop geplaatst to zien ;
al ware dit huis nag zo ligt, en ecniglyk van planken opgefl .
; byaldien 't Ilechts een rookenden ichoorfleen heeft ; gelyk
'en 'er gevallen zyn, dat, op een ftetndragend Land, wanneer
eenige noodzakelykheid-was , oin deszelfs ftem to moeten
voeren, binnen ddn etmaal van 24 uuren een Huis ter neer
geden,zodanige hoogten niet zo nodig hadden, als zynde, door haare
muuren, of wail en, daar tegen gedekt . Men zou hier by kunnen
voegen , die manieren van fpreeken : op een Dorp to wsonen, op rest
Dorp to flaan, near een Dosp op to gaan enz . Wy twyfelen niede
niet, of dit zal de reden zyn, waarom men ook een Eunrtfclap,
datis, een minder getal van by elkarder flaande Huizea, zonder
Kerk, een GEHUCHT noemt ; zo veel gezegd , als gehoogt of op eene
boogte gebouwd .
(") Een Pondesnaate is , in I's iesland , eene benaming van een
fh k Lands, 't welk Z5o Konings Roeden in Zytf vierkant heeft . En
dewyl elite MM$gen Lands twee en een halve Pondemaaten in zich
vervat, z6 bedragen de vyf Pondemaaten twee illorgen, en de Lieu
Pondemaaten vier Morgen Lands.
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gezet werd. Zodanige gevallen grypen voornaamlyk plants ,
wanneer een Land, dat wel het recht van ftemmen heeft, wells
hem, vermits het in 't bezit van een' Roosnsgezinden gevallen
was, (gelyk men gewoon is dit in Friesland to benoemen,)
flapende was geworden , daarna weder overgaat in handen ,
't zy van Gereformeerden, 't zy van Mennoniten : want, ten
dien opzigte, tusfchen Lie den dezer tweerley geloofsgezindheld geen onderfcheid gemaakt word . 'Er zyn velen onder de
Ingezetenen, die 2,3,4- en veel meer ftemdragende plaatzen
hebben ; en naar gelang van derzelver meerder aantal is hun
gezach des to grooter, by alle voorvallende femmingen,
Zodanige fterngerechtigde Lieden hebben recht van fternmen, niet alleen ter verkiezing van den Grietnsan, Byzitters,
Sekretaris en andere Beanpten, dezer Grietenie betreffende ;
ampten van Predikant, Koster, hoorzanells der Kerkelyke
ger enz. suet uitgezonderd,) maar, (dat van de grootfte aan •
gelegenheid is,) ook,ter verkiezinge der VOLMACH zN tot de
Staaten vergadering ; waar toe, (gelyk we reeds hebben aangemerkt, ) nit elke Grietenie twee , den voor EDELMAN en
ddn voor EIGEN GEERFDEN, benoemd worden (*) . En, al •
hoewel niet zelden nit elke Grietenie meer dan twee Heeren,
('t zy Edellieden , ' t zy Eigen Erfden,) ter Staaten Vergadering gemachtigd worden ; dit inaakt geen verfchil van fternnren in de Staatsvergaderingen ; vermits die ftemmen , niet
naar 't getal der afgezondenen , hoofd voor hoofd, gelden,
maar, naar her getal der Grietenien, van elk kwartier . Dc
benoeming dezer Volmachten gefchied overal ten platten Lan .
de ten eenen dag en uure, in 't laatst van fanuarie, alle jaa .
ren

t

(*) Ten aanzien van dit laatstgemelde was, federt eenigen tyd,
een tegen de aloude Lands Konftitutie flrydend misbruik ingeflo.
pen : dat,naamlyk,niet zelden voor Edelman gekommitteerd werd,
cdn , die door geboorte geen Edelman was, alhoewel 't ook niet
ontbrak aan floffe der Edellieden . Zelfs was, ingevolge Staats Refolutie van den 3t Dec. 1698, vastgefteld ; „ Dat een Grietman,
of Oud Grietman, (die, naarniyk, zyne Grietenie had afgeflaan,)
fehoon geene Edele zynde, op de Landdagen, als Edele mogt kompareeren " . Dan in het bier voorgenoernd Reglernent, op de Regee
ring dezer Provincie, door wylen Z . D . H . vernieuwd, den 2r Dec.
1743 , is , in 't file drtikel, deze Refalutie geheel vernietigt ; en daar
by in 't Ilde drtikel bepaald ; „ dat vpor Edelen zullen gehouden
worden, alie, die in 's Lands Registers daar, voor bekend flaan : of
die, van buiten komende, bewys vau hunnen ddel geven, en genaturali/eerd zyn ".
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ren : eerst in de kerken der byzondere Dorpen, waar in de
ftemgerechrigden famen kolnen ; en den tweden dag daar na
volgt dc generaale flernminge in bet Weeshuis, dat is het Recbt .
buis van elke Grietenie .
Desgelyks zend elke STAD ook Me Yolrnacl,ten ter Staatert
I7ergadering ; een uit de Magifraten, en then uit de Vroedfcbap . En die uit ddn dier beide Kollegien daar toe gerechtigd
zyn, moeten een zelcer kapitaal van vaste goederen bezitten ;
die van , de Hoofdfl>Id LEEUWARDEN, van i5co gulden, en
der X andere Steden,te weten BOLSWERD, FRANEKER,
SNEEK, DOKKUINI, HARLINGEN, STAVEREN, SLOTEN, WORKUM, YLST en HINLOPEN, Ollderfcheidenlyk, naar gelang van
derzelver grootte . De benoeming der Polmachten der Stedett

gefchied, ten tyde door de Magifiraat zelve goedgevonden .
Alle deze Yolmachten, zo der Steden als der Grietenien
verfchynen alle jaren, op de aanfchrvvrno der Hegren Gede
puteerde Staaten, ten getale van LXXXIi, ten Provinciaalen
Landdage, to LEEUWARDSN, op't LANDSCHAPSHUIS : zynde de
eerfte Illaandag in Febr . gemeenlyk de eerfte dag hunner byeenkomflen ; wanneer de Pi okuratien der jegenswoordig zynde Leden aan Gedeputeerde Staaten overgeleverd , en door
dezelve onderzocht worden . Donderdags daarna volgende
word eels begin gemaakt, met de behandeling der zaken : naa
dat, door den Sekretaris der Gedeputeerden , ten bywezen
van alle de Volrrachten, en meer andere Toehoorderen, eene
ter zake gel3aste aanfpraak gedaan, en de vergadering, door
een gebed van een der Predikanten van Leeuwarden,geopend
is . Deze twee en tachtig Leden, in die vergadering tot ddn
lichaam gebracht, verbeelden 's Lands Hoogheid, of Souveraine
1Petgeverrde 1Vlacht ; beraadflagende en befluitende , zouder
tegenfpraak ; mils, 's Lands grondwetten niet verkeerende of
verbrekende . Zy voeren den titel van EDELE IIIOGENDE HEIRREN STAATEN VAN FIUESLAND . Gemelde Leden vergaderen
ecliter nooyt alle gezaamlyk in &dn en 't zelve vertrek ; maar
vinden zich in VIER byzondere KHMERS verdeeld, naar de vier
deelen of kwartieren , uit welke dit algelneen Staatslichaan
faamgefLeld is ; naamtyk der Kolrnachten der Landen, t . oosTER000,2, WESTERGOO,3. ZEVENWOLDEN ell 4 . der STEDEN
dezer Provincie . Elk dezer veer kamers vergelykt zich , on),
by meerder. of eenpaarigheid van flemmen, met eikandelcn
famen wine fern uit to maken : dewyl elk dezer kamers, in alle
voorkumende takenymaar d6ne Rem voert ; die men eene
kwartierfi`ern zou mogen noemen. Ten cinde uu deze vier
fienlmen, tot Mu algerneen befluit van het geheel Iichaam der
Hoo-
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Hooge Regeering to brengen, worden, nit elk der vier ge .
melde kamers,tzveLeden,dus in 't geheel acht, gedeputeerd,
tot een Vyfde KAMER, die genoemd worden, Edele IlMogende
Heeren Staaten van Friesland, in bet MINDER GETAL, Deze
VIII Heeren vergaderen meermaalen afzonderlyk : orn famen
to overleggen , zo lang dat 'er, 't zy door meerderheid, 't zy
door eenpaarigheid der vier ftemmen , een algemeen Staats.
befluit genomen word : want ingevalle deze vier ftemmen ,
twee en twee, van elkander zyn verfchillende, kan 'er niets
befloten worden . De Heer Prins Erff'adhouder word, door
den Sekretaris van dit Kollegie, in 't minder getal, alle jaren
verzocht, hunne vergadering by to woonen, en die met zyn
road en aanmerkingen to dienen .
„ Zodanig een Landdag, (die binnen zes weeken moet
befloten zyn,) is alreeds, federt den tyd, teen deze Provin .
cie zich der Spaanfche Heesfcbappy onttrokken heeft, inge .
voerd . Dan, in den aanvang, zag men in dit Kollegie door .
gaans veel verwarringe ; dewyl het aantal to groot was, en
men op fommigen van deszelfs Ledeu weinig vertrouwen
mogt, die de Spaanfche Regeering heimelyk begunfligden ; en
allerminst op Geestelyken of Prelaten der Abtdyen en Kloos .
ters ; die toen in die vergadering de eerfte plants bekleedden,
en in dezelve doorgaans het hoogst woord voerden, en groot
gezach hadden. 't Gefchiedde daarom, op den raad yan Prins
WILLEM I, dat, in 1576, met meerderheid van ftemmen befloten werd, een nieuw Kollegie op to rcchten, walks Leden
door de Staaten der Provincie gekoren, en daarom GEDEPUTEERDE STAATEN zouden worden benoemd . Doch, zo dra
men nader begon to beraamen , hoedanigerwyze dit Kollegie
behoorde gevormd to worden, rees een groot verfchil deswe •
ge, tusfchen de Volmachten der Grietenien en der Steden. De
laatften begeerden, in dit Kollegie het halve gezacb to voeren ;
en zo veele Leden daar toe to Kommitteeren, als de Grietenien der drie kwartieren der Landen gezaamenlyk : en de Grie.
tenien daarentegen wilden de Steden gerel end hebben tot bet
Kwartier , in 't welk zy liggen : en aan elke derzelver geen
meer gezach vergunnen, dan aan elke byzondere Orietenie be .
hoorde ; gelykerwyzc als de Steden worden aangemerkt, in
de Vergadering der Staaten ; in welke zy , even gelyk ydere
lei eme niet metr dan twee Leden hadden . Dit verfchil is
n1et oofden jaare 1584 nit den weg geruimd ;en wel, weder,
door bemiddeling van gemejden Prins W ;LLEM I : derwyze
naamlyk, dat de gezaamlyke elf Steden earl dezde deel van 't
ge°
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gezach in die ver`adering zouden voeren , door tot dezelve
3 Leden to Kommitteeren : en uit elk kwartier der Grieteniera
txve ; dus famen 6 . En daarby is 't onveranderlyk gebleven
tot heden : beftaande de Edele Mogende Heeren Gedeputeerde Staaten nu in 't geheel uit IX Leden ; drie uit de'Steden,
en zes uit de Grietenien ; welke , door de vier kamers der
Staateu, (elke door de zyne afzonderlyk,) verkoren worden,
by of even voor her fcheiden van den Landdag. Deze Gedeprrteerde Staaten , ann welke ook een Sekretaris toegevoegt
is , blyven , dric Jren , in lien aanzienlyken post volharden .
Zy vergaderen , alle drie weeken ; en altyd to Leeuwarden .
Hun voornaam werk is , de Staatsbefluitcn , zo ten aanzien
van Borgerlyke als Krygszaken , ter uitvoering to brengen ;
en ze hebben mede her opzicht over de gemeene middelen,
'sLands Finantien betreflende . De Heer PRINS van oRANJs
heeft, in hoedanigheid als Erfftadbouder, in dit Kollegie zitting, benevens eene befluitende item " .

Verzameling van Historifcbe en Politieke Trat7aaten , voorheen door
den Historiefchryver, JAN WAGENAAR, uitgegeven . Te ArnJ'c . by
Yntema en Tieboel 1776 . Behalven let l7oorberigt en de Lyst
der Sttekken 351 b ladz . in gr . octavo .
It eege regtmaatige hoogagting voor onzen Vaderlandfchen His .
toriefchryver is, natuurlyker wyze, (vooral na eene opgave
van 's Mans naamlooze uitgegeevene Schriften , in zyne Leevensbefchryving, ) eene vry algemeene begeerte ontflaan , om alle de losfe
Stukjes, wel eer door hem gemeen gemaakt, byeen to verzamelen .
Zulks bad, daar ze, gelyk't gemeenlyk gaat met die foort van Schrif .
ten , bier en daar verllrooid waren , met fommigen eenige moeite ;
en zo 't al gelukte, had men eene Verzameling van verfchillende
formaaten, dat min of meet ongevallig was. Men heefi ter Bier
oorzaake geoordeeld veelen geen ondienst to doen, met zulke Schriften to herdrukken, en dezelven onder 6en gelyk formaat by een to
gaderen ; waar uic deeze Verzameling van Histerifche en Politieke
Tiactaaten ontlhsan is ; die den Liefhebberen to gereeder gelegenheid geeft om aan hunne zugt to voldoen .
Dezelve behelst,in de eerfle pleats, twee naauwkeurige Verhaaleu
van nrerkwaardige Over flroomingen ; de eene omtrent Dantzig , in de
jaaren 1736 en 1737, en de andere Tier re Lande, byzonder in den
Alblasferwaard in de jaaren 1740 en 174 .1 ; met ecn'nevensgaapd
Berigr van bet beflier e n .d e uitdeeling tier verzatnelde Penningen
aan de Noodlydendemrln die omflandigheden ; waar in de Autheur
met een liefderyken yver behulpzaam was geweest . Men vindt in
dee-
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deeze Papieren niet flegts een aanmoedigend voorbeeld ter Weldaa
digheid ; maar dezelven kunnen ook flrekken tot eene foort van
Voorfchrift van handelwyze, in 't vervullen der behoeften in foortgelyke omflandigheden .
Behalven dit, heeft men bier byeengebragt 's Mars heredeneer.
d e Gedagten omtrent de loflyke Neutraliteit onzer Republiek, in
den Oorlog van 1755 en 1756, rusfchen Engeland en Frankryk ;
met eene Verdediging van onze Vrye Vaart en Handel, door de
Engelfchen, tegen den inhoud van bet TraFtaar van Marine, in
then tyd, zo geweldig benadeeld . Met deeze Schriften heeft de
Beer 1,Vagenaar, fchoon genoegzaam by alien als derzelver Schry.
ver onbekend, (daar 'er alleenlyk eenige weinigen in 't geheim
deelden,) een algemeenen lof behaald, by alle waare Liefhebbers
van 't Vaderland, die 's Lands rust en welvaaren, in 'c handhaaven van deszelfs Voorregten, beoogen ; en 't ontbreekt aan geen
grond, om, tot 's Mans welverdienden roem, to melden, dat deeze Papieren daadlyk medegewerkt hebben, ter afwendinge van onheilen, en ter bevorderinge van 's Lands geluk in die dagen . Jammer, mag men des wet zeggen, zou her geweest zyn, dat
deeze zyne Stukjes, als losfe Papieren, zouden hebben blyven
zwerven ; en men doet ongetwyfeld der Nakomelingfchap dienst,
met dezelven, door ze by een to verzamelen, der vergeetelheid
to ontrukken ; of ze ook ten eenigen tyde weder van nut mog.
ten zyn, om een ieder onder bet oog to brengen, war ons Regt
en Welvaart eischt, ingevalle die benadeeld of ondermynd worden, gelyk voorheenen gefchied is ; waar van wy in deeze Papieren veelvuldige voorbeelden ontmoeten .
Onder anderen is
ten deezen opzigte merkwaardig bet geen da Heer lVagenaar by.
brengt, ter ontvouwinge van 't gedrag van 't Engeifche Hof jegens
den Staat, met betrekking tot hun onderltug Trae7aat van Mari,
ne, zedert deszelfs oprigting .
,, De oorlog, zegt by, die in 't iaar 1672 tusfchen Karel den II
en de Staeten ontfloken was, eindigde, na verloop van twee jaeren, met eene vrede, die den 1g February des jaers 1674 te Westmunfler getekend werdt . De Republicq bleef toen nog in Oorlog
met Vrankryk . Het Engelfche Hof, zig zoekende meester to mae .
ken van de vaert en handel op Vrankryk, was 'er zeer op gefleld
dat 'er een TraFtaet van Marine geflooten werdt met de Staeten , 't
welk, na eenige Maenden handelens, eerst op den elfden December
des jaers 1674 gelukte. By dit Trahlaet werdt Art . I . vasrgefleld ,
dat de wederzydfche Onderdaenen suet alle vrybeid en zekerbeid
zullen mogen vaeren op alle Ryken en Staeten, die met de handelende Mogendheid in vrede, vriendfchap en neurraliteit zyn, of
komen zullen , zonder ter occafie van eenCf' oorlog der andere Mo .
gendheid , door Soldeeten, Oorlogfchepen , of eenige andere Vaertuigen to mogen ontrust worden. Volgens .Art. II. III. IV. ftrek t
v . DEEL. H . Larr. NO . 10.
1111
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deeze vrye handel zig nit, over allerlei waeren die in Vredenstyd
plagten to mogen vervoerd worden, met naeme tot Lakenen en al .
lerlei floffmn tot kleedinge, tot allerlei Metaelen, als Tin, Tier,
Lood, Koper en Koolen , tot allerlei Graenen , tot Tabak, tot
Vleesch, gezouten en gedroogden tiscb, Kaes, Boter,Bier, Tyyn,
Oly, Suiker, Zout en allerlei Levensmiddelen ; tot allerlei Katoen,
Hennip, hlas, Pik, Kabels, Zeilen, fInkers, Hasten, Planken,
Deelen, Balken en allerlei Scbeepshouw/lojjen, alle welke waeren

alomme mogen gevoerd worden, behalve naer plaetfen en fteden,
die belegerd, omringd, of bezet zyn, blacquees ou investies, in 'c
Fransch. Onder contrabande, of verboodewaeren, werden alleen .
lyk verklaerd, begreepen to zyn, allerlei Krygsgereedfchap, mids
gaders Soldaeten en Paerden. Volgens hat VIII . Art . werden vyan.
den goederea bevryd door vrienden fchepen : en Schippers naer
vyandlyke plaetfen gedestineerd, moeten volgens bet VI . Art. alleenlyk met hunne Zeebrieven en Paspoorten, den inhoud hunner
laedinge bewyzen . Zo zy eenige Contrabande goederen in hebben
mogten, en die willen overgeeven, moeten zy terflond ontflaegeu
worden . Anders moet men ze, zonder verder geweld to gebruiken,
opbrengen, ontlosfen, en de contrabande goederen alleen confisqueeren, bet Schip, met de overige goederen, zyne reis vry en ongehinderd Iaeten vervolgen, volgens Art. VII . De wyze van vifr .
teeren, opbrengen, kort en goed regt doen over de genomen pry .
zen, wordt wyders by dit T'raIlaet naeukeuriglyk geregeld, en om
dat, by bet zelve, niet duidelyk bepaeld was, of men ook, met
goederen van de eene vyandelyke baven op de andere, zou mogen
vaeren, werdt zulks, by eene nadere Conventie den 3o December
des jaers 1675 m den Haege geteekend, uitdrukkelyk vastgefleld .
Het Tradaet zeif en de nadere Conventie zyn, van tyd tot tyd,
door alle de volgende Koningen van Groot-Brittanje, en Iaetltelylk
door zyne tcgenwoordige Groot-Britannifche Majefleic op den 27
May 1728, bekragtigd .
„ Hec Tradaet van 1674 was zo dra niec geflooten ofde Engelfchen
fmaekten 'er de vrugten van, en voeren viyelyk op Vrankryk, zo
lang dit Ryk met den Staet in Oorlog blcef, dat is tot den to Au .
gustus des jaers !678 ; wmneer de Niulweegfche Vrede geflooten
werdt . En my is nooit vcorgekoomen , dat de Engelfche Natie,
geduurende deezen tyd van otntrent vier jaeren,door de Oorlogfche .
pen of Commisfievaerders van den Sraet in haere vrye vaert op Vrank .
rylt ontrust geworden is , of dac deswege eenige klagten aen haere
Hocg-Mogende gedaen zyn .
„ Wie zou op zulk een Tradaet, gevoIgd van zulk eene behan .
deling van de zyde der Staeten , niet met gerustheid verwagt hebben, dqt de Engelfahen4 de Republicq op gelyke wyze bejegend,
en bet Trathet helliglyk gehouden zou den hebben? Maer geheel
wat anders ondervond inen ten tyde van George den I, in den qer .
ilen
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lien oorlog, die Groot-Britranje, na't fluiten van her Tr4 ,'Iaet van
Marine, voerde, tegen Spanje, zonder dat 'er de Staet in gemengd
was. Die oorlog onfiondt in 't jaer 1718 , en geduurende denzelven
werden veele Schepen, op Spanje handelende, genomen en opgebragt
door de Engelfchen . Doch hiervan heb ik u in ecuen voorgsenden
reeds onderhouden . In don voorigenoorlog, die, in'tjaers7'9,tusfchen Engeland en Spanje, en in 't jaer 1744, tusfeben Engelanden
Vrankryk ontftondt, heeft men de ingezetenen van den Staet , op
gelyke wyze, mishaudeld . De oorlog tegen Spanje werdt begonnen,
om dat de Engelfehe Schepen in Amerika, door de Spaenfche Kustbewaerders, onderzogt, en, op blyk of vermoeden van verboden
handel in de Spaenfche West -Indie,i, opgebragt en geconfisqueerd
werden . Dit hielden de Engelfchen vocr onredelyk in bun eigen geval,
en ondertusfchen outzagen zy zig niet, op den zelfden tyd, diergelyk of grooter onregc to pleegen aen de Ingezerenen van de Repu.
blicq. Engelfche Keepers niet flegts, mnerEngelfc'neOorlogsfchepen
zelven maekten zig, in 't jaer 1739, reeds, en naderhand dikwyls,
meester van veele Holiandfche Schepen , cenigen van welken verbeurd verklaerd werden, om dat de laeding aan Spanjaerden toebehoorde, of geoordeeld werdt toe to behocren : otaaengezien zuiks,
volgens her VIII. Art . van her TraEcaet van 1674, goederen, in
ten Vrienden- Schip gelaeden, niet confiscabel maekte . Mond - en
Scheepsbehoeften werden ook gcconfisqueerd, fchoon bet vervoeren deer van, by her TraEIaet, duidelyk vrygefleld was . Na 't
ontfieeken van den Oorlog met Viankryk, in 't jaer 1744, ging
her neemen, opbrengen en confisqueeren van Hollandfche Schepen
nog fkrker aen, onder dezelfde frivole voorwendfels . De WestIndifche zeeen waren zo weinig vry als de Europifchen voor de
depredatien der Engelfchen . De Registers van haere Hoog-Mo .
genden zyn opgevuld met klagten van de eerlykfie en voornaemfle
Kooplieden, over zuik ecu ongelyk . Ministers van den Staet aen
bet Engelfehe Hof prefenteerden, van tyd tot tyd, memorien, be .
helzende deeze klagten, en de bewyzen van derzelver gegron dheid .
't Zou uwe aendagt to veel gevergd zyn, zo ik ondernam, uitdeeze Registers en Memorien, flukswyze to toonen, hoe veel nadeels
de Kooph~ndel, jaeren agtereen, van de depredatien der Engelfchen
geleeden heeft ; zonder dat zy zig eenigzins bekreunden met den
inhoud der Tracaaeteu . Lact bet genoeg zyn aen to merken, „ dat
cenige Amflerdamfche Kooplieden, op Ctlracso handelende, in 't
jaer 1745, toonden, dat de fchade, door hen en hunne Vrienden
in Westindien, federt bet begin des oorlogs, van de Engelfchen
geleden , tegen bet Tractaet van 1674, toen reeds zes tonnen gouds
bellep (a)". Zy is, naderhand, nag merkelyk toegenomen, zelfs
tot
(4) R.fil, van bser R604-$log. van 28 Puny 1743 . P . 476. van 16 ,Axrll
1746 . P. 574,
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tot zo verre, dat my verzekerd is, dat men de fchade, door de
bents van Amilerdam alleen , geleeden in den voorigen oorlog,
van de depredatien der Engelfchen, op twintig millioenen guldens
berekent. Men moet zig, ondertuafchen, niet laeten diets mae .
ken, dat de verliezers deeze fchaede zig zelven to wyzen hadden,
om dat zy contrabande goederen gefcheept hadden . 't Gene ik,
met de meeste zekerheid, van de depredatien der Engelfchen
weete, weet ik nit de Registers van haer Hoog-Mogenden, by
welken niemant zou durven klaegen, over verlies aen Contraban .
de goederen geleeden . Ook verzuimen de Klaegers byna nooit,
aen to wyzen , dat zy zig aen her Tractaet van 1674 gehouden
badden ; zy reppen niet van Contrabande goederen, dan om to
klaegen : by voorbeeld, „ dat de Regters in Westindien, om de
minfle Contrabande, fchip eu laediug verbeurd verklaerden" (a),
daer bet Tractaet van 1674 alleen petnitteerde, de Contrabande
goederen to confisqueeren, en verpligtte bet Schip met de overig~
goederen vry to geeven . By dit TraEtaet was ook de wyze van
vifrteeren en opbrengen bepaeld, en alle onredelyk geweld verboo •
den . Maer de Engelfchen, de Kaepers inzonderheid, kreunden
'er zig zo weinig aen, dat zy Schepen met Vrye Goederen aen •
bidden inet geweld ; dat zy galgen opregtten om 't Bootsvolk bevreesd to maeken ; dat zy 't eindelyk aen land jaegden, 't Schip
opbragten, en, order pretext dat bet eeu Fransch Sc-hip was,
confisqueerden ; fchoon wile de eigenaers bleekets it:gezeteuen to
zyn van de Republicq (b) . Doch 't waren de Kaepers alleen
niet, die de Trac'taeten fchonden . Dc Admirael Rowley, die zig,
in 't jaer 1745, in de Middelandfc°ae zee oiuhieldt, nam eenige
fchepen met Graenen en Hour, ergo volkemen geperrnitteerde
goederen, belaeden, en bragt ze op to Gibralter, daar by ze behieldt, zonder forme van Proces ; niet fchroomende to zeggen,
dat by de Deelen, met welken een der fchepen belaedeu was,
behouden zou, om dat by ze nodig hadt (c) . Ik heb ondertusfchen boven doen zien, dat bet vervoeren van Deelen, by bet
Tta&aet van 1674, duidelyk vrygefleld was . Doch men wilde
toen, tegen dit Tra(taet, alle vaert en handel op Vrankryk, Span .
je en Genua beletten . Kapitein Robinfon, die ook in de Middelandfche zee kruiste, ontzag zig met to dreigen, 'dat by alles
wegneemen zou , wat van Smirna op Toulon en Marfeille voer
(d) : ten bewyze dat by zig aen geene Trattaeten kreunde . Met
Et:n woord, her rooven der Engelfche Kaepers, bet onregtvaerdig
neemen en confisqueeren door Oorlogfchepen zelven hiefdt aen,
zo
(a) Rejul . van haer 13oog .Mog. van s8 5nny 1745 . P. 476.
(b) date
van 8 5uny 1746. p . 414 .
(c) did
wan 19 Odtob . 1745 .1) . 745(9) dice
-~
vats 27 A"ov. 1745. p . 832 .
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zo lang de oorlog duurde. Men ondernam eerlang, otn dat 'er
in Engeland fomtyds fpoediger refit gednen, en eenige fchepen
voor kwalyk genomen verldaerd werden (a), de Schepen to Gibralter, en to Port Mahon op to brengen ; daer ailes goede prys
was, wat 'er door Kacpers of Oorlogfchepen binnen gebragt werdt .
1k fpreek niet van Rhodes-Eiland in Arnerika, dat tot een eigenlyk roofnest gemaekt werdt. En fchoon de eigenners der Nederlandfche Schepen en Goederen fomtyds, van de fententien, elders
tegen hen geveld, appelleerden aen de Justitie in Engeland, duurden de proces'en aidaer zo lang, en vielen zo kostbaer, dat zy,
al wonnen ze 't geding, dikwyls nog meer verlooren, dan zy
zouden gedaen hebben , wanes; r zy niet geappelleerd hadden .
• 't Gediag der Engelfchen bleek zo klaer sen to loopen tegen
de Traccaeten , dot bet zclfs by 't Hof riet ontkend' werdt . Men
gaf den Heere Hop goede woorden . Zyne Groot-Brittannifche
Majefteit zelve verklaerde, reeds op den zevenden April des jaers
1743, „ dat bet TraEtaet van 1674 religieufelyk zou naergekomen
worden" ; en op den dertig(ten April des jaers 1744, „ dat men
geene Hollandfche fchepen neemen zon, om dat zy Spaenfche of
Franfche effe&en aen boord hadden (b)". Doch de droevige on.
dervinding leerde, van hoe weinig infleentie deeze declaratien svaren, op Kaepers niet flegts, maer op Oorlogschepen en Regtbanken zelven .
• Rowley, Robinfon en anderen, die vierk2nt tegen deeze declaratien handelden, werden nooit to regt gefteld, veel min ge .
ftraft. De depredatien eindigden eer6t met de Vrede in 't jaer
1748 ; doch de handeldryvende Ingezetenen van den Staet zullen
'er nog lang de fmerrelyke naweeen van fmaeken.
• Zie daer, Myn Heer, hoe de Rpublicq van heere naeuwe
en natuurlyke Geallieerden, gelyk zy genoemd worden, behandeld
is, in een tyd, dat zy zig geheel naer hen voegde, en, nevens
hen, deel nam in den Oorlog : en 't laet zig aet :zien, dat zy
vonral niet beter behandeld zal worden, nu zy niet zo gerred is
als to vooren, om op her wooed en den wenk van cen Engeisch
Minister vaerdig to zyn tot onverpligc fecours . Men begint wear
met bet reclameeren van TraEtaeten, die op de tegenwoordige
conjunttuuren niet applicabel zyn, en men krenkt, op den zelf .
den tyd, Tra ftaeten die ftand behoorden to houden, zo lang de
Republicq navigeert zonder zelve in oorlog to zyn.
• In de Oorlogsverklaering van Groot Iirittanje tegen Vrani :ryk, die
op den 17 May deezes jaer getel:enl is, worden ails Schepeu die
contrabande goedeten naer F,anfche Plaetfen voeren voor goedon
prys
(a) Refel. +ean baare
Zia 160)
P. 344 .

t1TlBgNag.

vryi 13 Q2c. 1745 . p . 973wr0 8 3'ury 1746 . p.169 . *NY* g4rrg,'756 .
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prys verklaerd . Maer dit loopt aen tegen bet Trachet van 1 674 s
waer by beraemd is , dot wel do Cantrabande gre,ieren , die in
Vrienden-of Neutrale fchepen gevonden worden,zullen worden geconfisqueerd ; doch dot do Scbepen en de avenge Laeding zullen
worden vrygegeven . Daerenboven worden de onvrye perfoonen en
goederen in de Oorlogsdeclaratie tnet deeze woorden gefpecificeerd,
Soldaeten, Wapenen, Buspoeder , 1lnanrunitie , of tenige andere
contrabands goederen . Maer Wie 7al oils verzekeren, dot de Engelfchen niet onder contrabande goederen zullen betrekken zuiken ,

die by de TraEtaeten vrygefleld zyn! Immers, by de Parlementaire
Ade, die den 27 May deezes jaers gepasfeerd is en tot 4enmoediging der 111atroozen dient, worded in het XXXVIII of laotfte Art,
de Scheepsbehoeften als eene fcort van Contrabande aengemerkt4 in
zo verre dot 's Konings Orderdaenen regr krygen om Neutrale Schepen,die dezelven naer Vranktyk of Franfche Plaetfen voeren, op to
brengen ; en dot den Ofcieren der Marine vryheid gegeven wordt
om die Scheepsbehoeften voor 's Koriings rekening to koopen . Een
reglement, dot ook aenloopt tegen Let Tredaet van 1674 ; waer by
bet voeren van Jiout, Hemiip, Zeilen, Ankcrs en andere Scheeps.
behoeften, met ronde woorden, vrygefleld wordr . Dat treat deeze
Scheepsbehoeften inkoopt of overneemt, voor 's Konings rckcning ,
vermindert wet de zvwaerheid van do inbrruk op do Tradaeten ; doch
't vernietigt dezelve niet . 't Voercn van Scheepsbehoeften naer
zulke Havens als de ei€ensers l , oedvinOeri, mits zy maer Diet ingeflooten zyn, is vrygetlelJ try de Treeheten . Men krenkt deeze
vryheid, als wen de Schirpes brcngr daer zy ni2r wezen willen, en
dwingt om hunue waeten to verkoopen , daer zy ze nit voorhadden
is veilen .
., Doer dan do Trz&aeten, die tusfchen Groor-Brittanje en den
tact in wezen zyn, reec s by zulke publicque ftukken, als de Oorlogsdeclaratie tegen Vrankryk en deeze Parlementaire Ade, gakrenkt
zyn geworden , was 't geenszins to vermopden , dot 's Konings Oorlogsfchepen, en vooral de Engelfche Kaepcrs, een ras van Zeeroovers, eenige behoorlyke agting voor de Traktaeten zouden toonen .
De Oorlog was zo dra niet gedeclsreerd, of menigte van Koopvaerders, die naer of nit Vrankryh kwamen, en Franfche Effecten, of
Schcepsbouwftoflen , aen boord hadden , werden genomen en opgebragt, tot merkelyke fchade van Reders en Inlaeders : eenigen, die
v66r do Oorlogsdeclaratie gelaeden geweest waxen, en geene Scheepsbehoeften inhadden , we,•d en , op fterke inflawden van den Heere
Hop, wederom onrflaegen ; de Heer Yorke hadt eerst verklaerd ;
„ dot al de fchepen zouden vry gegeven worden ; en dot do Koning,
zyh Meester, op bet regoureuste veroaden hadt, eenige Schepen
seer to neemen, under wazpzetexj eroytt-inpgt (a)" ; doer
,men
(a) Zie Rofolatis -ran van 13 July

17;6 .

P . 294 ,
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men pretendeerde naderhand de Scheepsbehoefcen vocr 's Konings

rekening over to neemen ; waerin , zoikvernm,fgie
aaers,voor grooter fchade bedugt,bewilligd hebben, en andere nog
weigeren to bewilligen . Ik prys de wakkerheid van deeze laetfien.
Zo zy zig aen de teneur der Tra5taeten gehouden hebben ; waerom
zullen zy niec volgens de Tractaeten gehandeld worden? En waerin
toch hebben de Koopvaerders, die tot hiertoe opgebragt zyn , de
TraStaeten gekrenkt? Hebben zy van de eene Franfche haven ge .
vaeren op de andere ; dat ftondc bun immers vry, volgens de Conventie van 1675. flebben zy Franfche Goederen in gehad ; die
mogen immers, volgens bet VIII . Art. van bet Tra(ftaet van t674,
in vrye fchepen vervoerd worden . Heeft l;unne Laeding nit Masten, Hennip, Lood of diergclyke waeren beltaen ; die zyn immers,
by bet zelfde TraFtaer, uitdrukl:elyk onder de gepermitteerde Goe.
deren gerekend. Maer, zegt men, zy 1 cbSen ook eigentlyke Contrabande Goederen willen voeren ncer Vrankryk . Doch hoe veel
gefchr.eeuw fommigen, en zulken zelfs die 't minst voegt, bier van
ook mogen gemaekt hebben ; ik heb 'er tot nag toe geen bewys
van gpzien : en al waer bet fchoon beweezen, zo zouden, volgens
bet Tradaet van 1674, die Contrabande Goederen alleen prys zyn,
en 't Schip en de overige Laeding moeten vry gegeven worden ,
gelyk ik reeds heb aengemerlcr.
„ Op zulk een onbehoorlyke cvyze , beginnen de Engelfchen
hunne natuurlyke Geallieerden to handelen , in den aenvang van den
Oorlog. 't Neemen, 't opbrengen, 'c ophouden, 't ontlaeden van
de fchepen, 't afdringen der inge'aeden Goederen, user van ik tot
nog toe gehoord heb , loopy alles vierkant aen tegen de Trac`taeten .
In 't vificeeren zeif houdt men een' voet, die niet minder met de
Tra&aeten ltrydt. En dit alles gefehiedt door 's Konings Oorlogs.
fchepen : de Kaepers maeken 't nog Frover, en herooven byna al
de fchepen, die zy aentreffen, zelfs zulken , die noch =-r Vrankryk, noch van daer naer elders g'edestineerd zya . Uwe Nabuuren
en Geallieerden fchynen uwen h andel t'eenemael to willen lremmen .
De Jaloezy, die zy, al voor omtrent twee Eenwon, over de Ne .
deriand the Scheepvaert hebben opgevac, gedoogt niet, dat zy onze
Landsluiden vry laeten vaeren, op een tyd als hunne Vaert door din
opgekomen Oorlog belet words " .
Brieven , benevens eene herbandel n over den
goeden Smaak in bet fcbryven van Brieven . Te Uaec: t , by
J . v. Schounhoven en Comp . 1, 776 . Bebalven bet Voorwerk s87
bWz ..-in ocIavo.
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Lieden op to wekken tot een natuurlyken Briefflyl, en hen to wa .
penen, tegen een valfchen fmaak, welken by in veele Brieven, en
zelfs in veele onderrigtingen wegens den Briefflyl , zag heerfchen .
Ten dien einde fchreef by eene Verhandeling over dit onderwerp,
om hen to leeren, wat men in agt hebbe to neemen, en waar tegen
men op zyne hoede behoore to zyn : by verllerkte dear benevens
zyne Lesfen, met hun een good aantal van gemeenzaame Brieven
mede to deelen, die hun en in 't ernilige en in 't boertige ten voorbeelde kunnen flrekken . Zyne Verhandeling is zeer wel ingerigt om
den goeden fmaak to bevorderen ; en men kan nit zyne Brieven zien,
dat by zyne Lesfen san anderen gegeeven , op eene gevallige wyze,
in 't werk kon flellen ; des bet doorbladeren van dit Gefchrift zyne
nuttigheid hebbe . Men leert bier, en door lesfen en door voorbeelden, zig een aangenaamen Brievenflyl eigen maaken ; waar in bet
natuurlyke bewaard wordt, zonder tot een laagen flyl to vervallen ;
en waar in men , zonder getnaaktheid of devang , nadruklyk leert
fchryven ; terwyl de Brieven , by de Verhandchng gevoegd , meerendeels van dien aart zyn, dat ze zig in een uur van uitfpanning met
Zy die 'or 't rechte gebruik van w!!vermaak laaten leezen .
len maaken, naar't hoofdbedoelde des Autheurs, ow jonge Lieden
in den Brieventlyl to oefenen , zullen 'er zig met vrugt van kunnen
bedienen , wanneer zy des Schryvers volgende handelwyze in agt
neemen .
„ Goede voorbeelden, zegt by, gelden bier meer dan a!le regeen Jongelingen zullen''or duizendmaal beret aan wezen,
len :
wanneer men hun goede brieven to lezen geeft , en dezelven met
hun, op eene bruikbaare wyze, doorgaat, dan met alle regelen . Zy
zullen nit goode voorbeelden ras zien, hoe men eenen brief inrichten,hoe men hem met gedachten , die zich best naar de zaak fchikken, aanvuilen zal . Men make hen op de natuurlike, en dikwils
alleen om hare eenvouuigheid fchoone plaatfen, en op de geheele
wending van eenen brief opmerkzaam . Men late hen dikwils nit wel
gefchreven brieven eenen droogen en korcen inhoud , in weinig .flel .
lingen, uittrekken,en toone bun, hoe de fchrijver den inhoud verlevendigt en uicvoerc ; hoe hij van de eene gedachte tot de andere
overgaat ; hoe hij dit of dat bedorven zou hebben, zoo hij deze of
gene gedachte meer ontwikkeld radde. Men make zelfdikwils eenen
hoofdinhoud, uit zulk eenen goeden brief, en legge dien voor aan
jonge Luiden . Men vre e hen, hoe zij daar van zouden fpreken ;
Iren helpe hen, door vragen, de tusfchengedachten uitvinden. Men
late ben den brief opflcilen , en als dan toone men hun bet oorfpronghjk zelve. Dic zal de vaardigheid van denken, in den Leerling, niet flechts vermeerderen , waar ht } teffens eenen goeden
fdlaak, in het fchojven van brieven, -van
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LIEVE VRIEND .
Neem
van daag met mij een fpeelreisje. Met is zulk mooi weder . Onder„
zoek niet, hoe veel vermaak Gij op deze reis hebben zult , denk hover da - A ,
buiten uw gezelfchap, in 't geheel geen vermaak hebben ial . Zoo gil mil c`t
betuigde , zoo zou ik zeker komcn. Het riituig is reeds befleld. Zult gij
komen? Ja.
„ Wanneer ik een Jongeling, naar dit voorbeeld, zou oefenen,
zoo zou ik hem zeggen, dot hij aan eenen goeden Vriend fcbrijven
moest, en hem verzoeken, om met hem een fpeelreisje to doen.
Doe, zou ik voortvaaren , als of gil werklijk lust had, om cen tochtje
to doen. Wat zoudt gij uwen Vriend, bij die gelegenheid, mondling
zeggen ? „ Dot ik lust had tot een fpeeireisje, dot bet fchoon Weer
zip ; dot hij mij groot pleizier doen zou, zoo by medeging" . Moor
is dat niet to veel gevergd, dot hij atleen rot uw vermaak zou mede
gsan? „ neen . Hij kan immers bet zelfde vermaak hebben in mijn
gezelfchap, dot ik heb in her zijne" . Zoudt gij hem dot zeggen?
Voelt gij Diet dot dit to flout gefproken zij 2 Blijf dear bij , dot hij tot
uw genoegen medega , moor geef de gedachten zoo eenen draai, dot
zij uwen Vriend tot eere flrekt. Laac hem zien , hoe zeer gij hem
lief hebt . „ lk zal hem derhalven zeggen, dot ik in 't algemeen geen
vermaak heb , buiten zijn gezelfchap ". Mij dunkt gij moest dot in 't
algemeen weg laren . De gedachten is to algemeen , zij luidt re
vleiend . Mask hear meet waar. Bepaal haar tot de tegenwoordige
reis. Neem bet fchoone weder to hulp , en zeg mij nu, hoe gij
fchrijven zult .
Ik zal fchrijven .
„ Heb toch de goedheid voor mij , dot gij heden met mij een
pleiziertoch'je doet . Het is een mooie dag, en ik zegge u, dot ik,
zonder uw gezelfchap , geen vermaak op deze reis hebben zal ".
Volt u niets sneer in , waar door gij hem bewegen kunt, dot hij tc
eenen dienst doe ? „Ik zal hem zeggen, dot ik hem wederom dezen
zellden , of eenigen enderen dienst , bewijzen zal ". Ik zal dus
voortvaren : „ Gij kunt verzekerd wezen,dot ik u bet ze'fde genoegen, by eene andere gelegenheid, geven zal ". Deze plaats komt
mij lam voor . Uw gij kunt verzekerd wezen is de vertroulijke taal
van eenen vriend niet . Smijt ze weg . De beweegreden , dot gij hem
dit zelfde genoegen weder!geven wilt, is al to net evenredig . Zeg
hem meet, Spreek liever in de teal van den omgang . „ Ik wil alles
wederom doen, tot uw genoegen, zoo gij mij tit vermaak verleenen
wilt" . Wilt gij nag lets meet zeggen? Wanneer gij in de verkeering
lets verzoekt,wat doet gij in 't floc? „ 1k verzoek nog eens". Hoe
zult gij derhalven fluiten? „ Doe bet toch en kom, ik bid bet u, ik
bid bet u hartlijk".
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op deze reis hebben zult, denk liever dot ik , buiten uw gezeifchap,
in 't geheel geen vermaak hebben zal ". Veal beter zij dan de zijne .
„ Ik zegge u, dot ik, zonder uw gezelfchap geen vermaak op deze
reis hebben zal" . De eerfte is natuurlijker . Zij herinnert hem aan
zijn eigen vermaak, en hehelst't gene in ons omgaat, wanneer wij
tot gen klein reisje befluiten zullen . Zij benceint den anderen , op
eene wellevende wijze, de tegenwerping door de daarop volgende
loffpraak. De loffpraak zelve words b .fchei iener en noodzaaklijker,
door den draai, lien men de geheele gedachte gegeven heeft . Op
doze wijze kan men jongen Lieden zeggen, hoe zij eene bekende
gedachte, door de wending die zij krijgt, op zekere wijze nieuw
kunnen makzn ; hoe zij met eenen inval leven, en denzefven dikwils
maar half toonen moeten , zoo hij bebaagen zal . 11t zou hem tindelijk zeg,,, ;n,waarom bet Plot in den eerften brief, voor bet flot van
den zij ; en, to vetkiezen zij . Zoo ik een gedwongen brief keude,
van denzelfden inhoud ; zoo zou ik hem dien laaten ICzen, en verzoeken om mij zjn oordeel to z<'ggen . In Jur`KEtcs Brieffchrijver
float 'er een, die denzelfden iiihoud heeft .
MIJN HEER, ZEER WAARDE VRIEND .
• Gil ziit reeds voor langen tijd overtuigd geweest, dat ik geen vermaak
genieten kan, wanneer gil , door uw waard gezclfchap, mtl 't zelve flirt Bert
recht aangenaam maakt . Dewijl het nu van daag uitftekend rnooi weer is, 't
welk mij uitlokt tot eene pleizierreis , zoo bidde ik om de eer van uw gezelfchap. 1k wagt u, binnen een nut, op mt ;n kamer, gij zult als dan het ri;.
twig reeds voor de dear vinden .

• Hij zou mij bet gedwongene, in den famenhane en in de vol .
zinnen, bet lamme, her vreemde in de woorden en fpreekwijzen op .
zoeken , en de reden door van zeggen moeten . Dit verfferkt de
kundigheid en vermeerdert den goeden fiiaak, of do vaardige on
aangenaame gevoeligheid, om bet fchoone of leelijke , in eene ge .
dachte of uitdrukking, waar to nemen . Eindelijk zullen vele goede
voorbeelden, eene afbeelding, van bet gene eenen brief over hot
geheel fchoon mnakt, in zijn verfland indrukken . Daar zijn dikwils
geen redenen voor hander, waarom wij, in 'c denken en fchrijven,
eenen flecl:ten fmaak hebben, dan dot wij Been gelegenheid gehad
hebben, om den goeden fmaak, in fchoone voorbeelden, to leeren
kennen , of dot wij ons eerst tot kwaade voorbeelden gewend hebben .
.De EREMIET . Bebelzende aangenaame Godsd:enst-Zeede . Steatkzin
dige `en aridere Vertoogen. Uit bet Hoogdudtscb vertaald. C
4ml7.M 1g . .`.3" ekamp i7g, : In o4gvo 42o blada .
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derwerpen gaan , toch genoegzaam altoos op de beboorelyke regeling
onzer handelingcn uitkomen, Do naam van Ererniet geeft veelligt
een ongunflig vocroordeel ; men denkt, op 't hooren van dien
naam, gereedlyk op een lug mensch, een menfchenhaater, of ten
minfle iemand, die, afgefcheiden van de Waereld leevende, geen
genoegzaame kennis van de WTaereid heeft, om e n Papier van die
natuur gemeen to maaken . Wy kunnen ook Diet ontveinzen, dat
de verkiezinrg der bena9minge ons wat vreemd voorkomt ; maar tevens moeten wy egrer zeggen , dat men zig ecu ander denkbeeld van
deezen Eremiet heeft to vormen . Hy is aan to merken als een Man,
die de Waereld gezien heefr, en zig een Eremiet noemt, rer oorzaake zycer verkiezinge tot een fill eenzaam Landleeven ; waar too
lijr zig nogtans zo Diet bepaalt, dat by niet Du en dan Dog onder de
Menfchen verkeere . In dien finaak zyn deeze Vertoogen gefchree .
vefr,~ meerendeels crnflig, doch ook zomtyds boertig ; en fchoon
metIVezelven Diet onder he*_ geestigfle flag moge brengen, zyn ze
egret meerendeels van die natuur dat ze met vrugt geleezen kunnen
worden, ter beflieringe van bet zedelyke gedrag ; gemerkt ze alien
dienen, om de Ondeugd befpotlyk ten roan to flellen, of ernflig to
berispen, mitsgaders Godsdienflige denkbeelden in teboezemen, of
de Deugd aan to pryzen .
I-Iier toe firekkeR, onder veele anderen , byzonder vier Vertoogen , over de drie voornaame dryfveeren der menschlyke deaden, de Eiggenlaat, de Eerzugt, en de
Neiging voor de fcboone Kunne, die Diet nit re rooijen, maar vet .
flandig to regelen zyn .
Lant ons her hoofdzaaklyke van 'tgeen
by, wegens de loathe, voorfleft eens nagaan .
Her onderwerp, dat by overweegt, is „ die gevoelige drift, wel.
lie de Naruur de beiderlei Gefiechten tot elkander ingeplant heeft,
waar toe bet geheele famenflel des ligehaams en de geheele Zielsgefleldheid der beiderlei Geflac'aren, door den alwyzen Schepper, die
Diets nutloos fchept, ingericht is . 't Is die drift, die de band der
geheele Schepping ukmaakt,, en de aanwezenheid aller fchepfelen,
door haare voortplanting, onder do Goddelyke befliering behoudt .'
Hier is dcrhalven eene neiging, gelyk onzc Schryver verder opmerltt,
die men Diet heeft to houden voor eene zwakheid of onvolmaaktheid, maar voor eene verflandige, edele en Godebehaaglyke hartstogt ; die men ook gevolglyk niet heeft nit to dooven, maar zo to
beflieren, dat dezelve de paalen der Rede en Deugd Diet to buiten
gaa ; waar tegen zyne volgende voor!leliing flrekt .
„ De wegen, welke near den Tempel der Liefde leiden , zyn met
zulltefchoonebloeiwnbeflrooid, dat men, buiten zyn weeten, daar .
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lien d
nden op , deezen *e bi nail, dtn inong de
liggeud Oord
n
Ctrgno D4y thew r al
plant ; een gefl ige -Leng
+ scht 'er
achte
&at onophoudelyk Liefde . Daizend yet
jui4*n

$far

464

DE EREMIET.

haar met vrolyke itemmen haaren triumph toe ; de halfnaakte Gratietr
danfen voor den Tempel , en maaken door haare toonen een lieflyke
overeenilemming ; de zoete Wellust, op een bed van Roozen air .
geflrekt liggende, luistert aandachtig . De ililzwygendheld, de be .
rooverende Lachjes, de teedere Beweegingen, de Bekoorlykheid,
bet beminnelyklte Genoegen en bet blykbaar Verlangen, 't welk dikwils nog aaugenaamer is, dan de genie!ing zelve, verjokken bier
de oogen en dringen in alle harten . Waar is de nicuwe Cato, die
zoo veel geweld, zoo veele verruk, ing.n kan tegenftaan ?
„ Maar wie zou ru gelooven, dat zulke fchoone paden tot zelk
eenen vreeslyken Tempel kunnen leiden? de deuren van denzelvea
worden geopend en men ziet in bet binnenlle des fdeiligdoms . Eeu
kleine omtrek in denzelven bevat de Deugd, de Ve :genoeging, de
Rust en bet Vermaak ; doch bet geheele overige gedeelte is met
Furien vervuld . Hierwoonenl(lagten, Afkeer, Dwaasheid, Vrees,
Winyver, Wanboop, Toorn, Haa„ Berouw enz . Ach Godt! ik
wende myne oogen bier af . Doch Binds zie ik de Schande, fehandelyke Ziektens, Tweegeveeten, &n Diod . Welk een verfchrik.
lyk gezicht ! redelyke Wezens! befchonwt me, my bet binnentte des
Tempels, en bepiegelt de Wooning dcr onreine en van de deugd
verlaate Liefde . Kan men zich we] lets affchuwelyl :Prs voottlellen. Verliefden! ontleedt deeze Afbeelding, legtze nit, en past
dezelve toe op uwen toefland . Zoo dra bet deugdzaam oogmerk
by uwe hartstogr ontbreekt, dan words gy een gewisfen roof van
alle de Razernyen, die, in deezen Tempel, de Liefde omringeu .
Verliefden zyn Dronkenen ; hunne zielen en zinnen zyn inwen .
dig beneveld ; zy gevoelen n .auwlyks bun ongelukkigen flaat en
kunnen'nog minder gelooven, dat anderen then ontdekken kunnen ;
maar hoe gemaklyk valt dir voor bet doorzigtig oog van een verftandig mensch 1 Hoe belachiyk, ja hoe walglyk vertoont die zich
Diet dikwils aan de vertand ; ge waereld? Befpottelyk to zyn is in
zichzelven eene groote ftraffe ; loch bet is de eenige riet, wellce
eene dwaaze Liefde verzelt ; haare zorgen, ongemakken, kwellin .
gen en onrust zyn eindeloos . Niets houdt hen onledig dan bet
voorwerp der Liefde : bet is of'er nog een andere ziel in bun lig .
baam huisvest ; zy vinden geen vermank meer in de redelyke Voor.
werpen, welke bun to vooreu tot genoegen ftrekten . Zy gaan,
als 't ware, droomende door de waereld, en verzuimen hunne gewoone bezigheden . 1-Iunne °Harrstogt flort hen in allerleie ongele .
genheden en elenden . De Liefde overwint apes met edn cenigen
Lach . De Held voelt zyn moed verzwakt, en hangt zyn zwaard
aan a wit ; daar in tegendeel de verfirooidewDichter ate Lier
LoL ed ter ere van zyne $J,tj4is aahheft .
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wel geheel in buitenfpoorigheden verflycl Mogt toch alles, wat u
omrtizgt, een fpiegcl zyn, waarin gy U en uwe dwaasheden recht
befchouwen kordet! lit weet gy zoudt afkeerig van uzelven zyn,
en in uwe Liefde hat veraand plaats geeven.
,, Wa: zal rk eiodelyk zeggen tot de fehoone en teedere Kunne?
Heeft oeeze gcn vermogen genoeg om bet Vertand ter Leidsvrouwe haarer iiefde to kiezen? Ik raade elke Coquette, eke verliefde
Schoone, de levensloop eener deugdzaame en teedere Vrouw tegen
de baare to vergelyken, en, dienvolgens, eene keuze to doen . Zy
zal by geenen deu wellust van een gerust gemoed, bet vermaak eener kuitcae Huwlyltsmin, de tederheid eaus oprechten Mans, de
1~efde, hat vertrouwen en de eerbied van welopgebragte Kinderen,
dt geboorzaamhetd en de achting van bet Huisgezin, de Vriendfchap
der deugdzamen, en boven dit alles den zegen des Allerhoog(len
cntdekken ; daar integendeel in den geheelen famenhang van haar
eigcik leven zich eene altoosduurende aaneenfchakeling van begeer .
ten, van onrust des gemoeds, van ongemakkoiyken liefdehandel,
van dwaaze moeite om bevalhg to zyn, om veroveringen to maaken,
van Jatoezy, Nyd, Veinzery, knaaging des gemoeds, verachting
der vcrftandige waereld, overleggingen om haare daaden voor der .
zelver oogen to verdonkeren, door berouw en onheit vertoont . Ik
laate aan alle bevallige Schooner, welke zich op haare magt en geweld over bet manrelyk geflacht zoo flerk beroemen, en 'er zich
zoo veel op belooven, de moeite over om beide deeze afbeeldin .
gen tegen eikander to vergely ken, en to onderzoeken, of haare vreug .
de niet hemelsbreed verfchilt van die , welke eeae deuwdzaame Vrouw
ondervindt, en of de Regal, naar welken bet vet (land de hartscogt
der liefde richt, de veritandig minnende niet bet hoogfle genoegen
to wege brengr, daar zy in tegendeel de dwaaslyk minnende ten
hoogfte ougelukkig doer worden.
„ Maar, in hat algemeen, hoe fehoon ook de hartstogt der
Liefde in zichzelve is, zoo moet de Verliandige zich echter niec
geheel aan dezelve overgeeven , om dat haare bevalligheid hem
maar 21 to ligt van groote onderneemingen afhouden kan ; gelyk
ons de gefchiedenisfen door veele voorbeelden leeren, De Verjiefden neemen altoos liever Lesfen uit Romans, dan uit de Gefchiedenisfen over ; en wanneer eens deeze geweldige Harcstogt
by bun de overhand genomen heeft, verliest zelfs de fchoonfte
Zedeleer al haare kracht op hun hart . Daarom zegt to recht de
Franiche Dichter Boileau, zoo fchoon en onverbeterlyk :
Contemplez de quel air un Pere dans Tdrence
Vient d'un fils amoureux gourmander 1'imprudence ;
De quel air cat Arrant ecoute fes tecons ;
Et court chez fa Maitresfe otiblier ces chamfo4s,
„ Dec.
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;, Deeze Po i e is ottui ;purly1r . Ik zal ze daarom met LO enkele
ber:achting bef uiten. De Lie is niet aan all ;: tydpcrken des le .
vers even bevallig, even good. Zy gelyltr de Pokl.en, die by
jonge lieden op verre na zoo gevaadyk niec zyn als by ouden, eux
voor cenen Grysaard dooJelyk worden "

De Brachia, of de Huishoud'stg des Menfcbelyken Leevens , is
Digtntaat osergebracht, door WILLEii7 VAN PI00GENIIUIZE NIGoLAAS ZOOM. In 's Gravenhage gedrukt voor rerkenlag van den
Eh.tevr. Ter Drukkcrye v,z ;t . de Groot Antliz . 1,-76. Behali
ven bet Voorwerk 2$r bIadd . in gr . aulavo.
~~j MEn heeft dit Zedenkundige Gefchrift, voor eenige jaaren, in
Onryin met een vry algetneen genoegen ontvangen ; en 't
wordt thans nog met graagte geleezen, ter oorzaake van de" gegrondheid, de kortbondigheid en den nadrul ; der dear in voorgeftelde Zedenfpreuken, met betrekking rot da vooruaamtle omftandigheden des Menfchelyken Leevens . Thans komt het, op Malt.
klank gebragt, to voorfchyn, of bet daarin nag meerder zal behaagen ftaat to bezien . Het Rym, als 't ongedwongen is, heft zeker zyne bevalligheid, en is nanturlyk bet geheugen, in 't bewaaren van Zedenlesfen, behuipzaam ; dit kan ten voordeele f}rekke,i .
Maar intusfchen is 't egret col> waar, dat her Rym niec airoos gun .
Rig is, voor de kortbondigheid en den nadruk van zodanige spreu .
ken ; nadien bet wel eens eene tusfchenvoeg :ng, oatzett 1 :g, agteriaating enz . vereischt, die of de kortbondigheid of den nadruk be .
lemmert of verzwakt . Zy die de moeite neemen, om dir Rym met
bet Onrym to vergelyken , zullen 'er her cene en't andere meermaals
in befpeuren : midlerwyl behoudt de beryming haare nuttigheidvoor
dezulken, die lever Zedefpreuken op Rym dan in Onrym leezcn .
De Optteller heefc 'er vermoedelyk een leerzaam tydverdryf aan
gehad ; doch 't was to wenfchen, dat by wat meer moeite gedaan
had, om zyne taal en fchryfwyze to befchaaven ; dan zou by veelligt, onder'r berymen van zulke Spreuken, meerder Bordering geznaakt hebben , om ten eenigen tyde een weezealyk Richter re kunnen warden . 't Is waar, by zegt in zyne Voorrenen, „ dathyzich
bond by bet gevoclen van verfcheiden Digteren, die zeg a en, dat
men om de netheid der Poezy de faamenhang van een Vers niet be ,
hoord to fchenden ; en dat by dan liever verkiest voor eon flegt
Taatkkndige door re gaan, als zyne Verzen van cene kragc to be ,
die .,tie netheid der Teal dear aan niet kan wedergeeven ."
zalmWyk dat eenigzins met regr roegeevende gevoelen van
'den Dithrers to verre, als by dear door pleicen wit your on,
ndheiid ; *n zo by aplettend geweesc ware, zou by bier en
a we] ee4s goen hebben, dat zyne Verzen niets van haare kragc
ver-
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verlooren zouden hebben, indien by war meer netheid aangewend
Men oordeele bier van uit de volgende befchryving
had.
eener voortreffelyke Vrouwe, waar in de minst oplettende Leezers
dit wel zullen ontdekken .
Leent leent uw oor en wilt naar d' onderwyzing hooren,
( 6 Schoone dogters van de deuglyke min! )
Van de voorzichtigheid, last waatheid u bekooren
Druk haaren les in uw' bekoorelyken zin :
Zo zal uw geest den glans van uw gelaat vermeeren,
En at uw fchoon dat deeds gelyk is met de roos
Zal yank, al fchoon de jeugt zich van u of wit keeren
At haar bevalligheid behouden voor altoos .
via uwen lentetyd , in d' ugtend uwer daagen,
A's 't oog des mans met lust op uwe fchoonheid ziet,
Wanneer u de natuur hair meening op komt draagen,
Hoor haar omzichtig en vertrouw haar reeden niet .
God fchiep u voor den man rot zyne gezellinne,
Niet oni onredelyk zyn wellust to voldoen
Alleen tot zyne hulp en niet, tot een flavinne,
Orn zyne drift en om zyn neigingen to voen .
Mair om hem by to flaan in al de zorg van 't leeven,
Hem to verkwikken door uw minzaamheit en deugt,
Door uwe vriendlykheii zal by zyn min u geeven,
Gy heerst in zyn gemoed, en maakt zyn ziel verheugr,
Wie is zy die bet hart van haaren man kan winnen?
Zy wandelt ginter, door bevalligheid verzelt :
Eenvoudigheid en deugt beflieren haare zinnen,
Haar hand zoekt beezigheid, daar zy vermaak in ilelr .
Zy mind de maatigheid, ze is net ie haare keeeren,
De glans van haare deugd word nimmer uitgedooft,
Zagtmoedigheid en trouw bevalligheid van zeeden
Verfieren als een kroon deeds haar beminlyk hooft .
Haar lippen druipen van des hoonigs zoetigheeden,
Haar tong is lieffelyk, zy oefent her gedult,
Zy is betaammelyk in alle haare reeden ,
Terwyl de vriendlykheid fleeds haar gefprek vervuk .
Haar leevenslesfen, die zy houd in haare woof,
Zyn onderwerpingen, gehdorzaamheid en mIUs
De gelukzaalligheid krygt 7p voor tear beloogieg,
Wanneer de deugt bait zlel leid bly tees heed4 ft
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Haar zeen verflaawen noolt door haar voorzichtig poogen,
Haar mond fpreekt vaak de taal der goedheid en der deugr ;
Maar de befcheidentheid regeerc fleeds in lraare oogen
Met haaren fepter en beftiert al haare vreugt .
De ongebondene zwygt fill op haare weaken,
'c Onrzach van haar gelaat maakt dat zyn tong verfloint,
Als lastertaal den lof haar's evemnensch durft krenken
Verweert zy 's naastens eer en fnoert den boozen mood .
De zagtheid woont in haar, zy wil elk deugdzaam houwen :
Zy wantrouwt niemand, noch bewerkt eens antlers val :
Gelukkig is den man, die haare hand mogt crouwen,
Gelukkig 't kind dat haar zyn moeder noernen zal.
Zy houd haar buisgezin in vreede door haar zorgen,
Al haar beveelen zyn vol oordeel en beleid
Zy geeft een yder went, zy flaapt pier in den morgen ;
Zy fiert haar wooning op door haare fpaarzaamheid .
't Voorzichtig huisbeflier doer haaren egade eeren
Hy hoord haar Wen roem met innerlyke vreugt :
flair wysheid zal ze altyd aan haare kinders leeren :
Zy vormr hun zeden naar haar voorbeeld en haar deugr.
Her woord van haaren mond geeft aan hun jeugt de wetren,
En bun gehoorzaamheid flierc zy met haar gezichr :
Zy fpreekt, en al haar yolk zal op haar dienlten letten,
Om dat haar minzaamheid en liefde hen verplichr .
In voorfpoed heeft zy nooit een opgeblaazen harre,
In tegenfpoed heelt zy den wond van 't ongeluk :
Door haare leidzaamheid troost zy haar egaas fmarre,
En door haar trouwen raad verzacht zy zynen druk :
Door hair aanminnigheid durfc by Reeds op haar bouweu ,
En haare boezem is de fpringbron van zyn troost,
Gelukkig is de man, die haar nam tot zyn vrouwe,
En dat haar moeder noemc is een geluhkig kroosr .

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE
LETTER - O EFENINGEN.
J. D . MICHAeLIS Nieuwe Overzetting des O . Testaments, met
aanmerkingen voor ongeleerden . In bet Nederduitscb over
ebragt , door den Meer D E P E R P O N C H E it, Raed in de
yroedfcbap der Stad Utrecht . I. Deel. Te Utrecht by J.
v. Schoonhoven en Comp . 1776 . Bebalven het Ioor :nerk,
in groot octavo 198 bladz .
En heeft, als nit de Voorreden voor ditGefchriftblykt,
M den Hoogleeraer Michaelis, na ten herhaeld aenzoeken, eindelyk bewoogen, om de hand to flaen aen ene nieuwe overzetting der Schriften des Ouden Testaments ; en de
Heer Perponcher heeft zich verledigd, om dezelve in het Nederduitsch over to brengen ; waer van thans het eerfl :e Deel,
bet Boek van lob behelzende, het licht ziet. Zy, die den
Hoogleeraer Michaelis, nit zyne bekende Schriften, hebbeii
leeren kennen, als iemand, die met oordeel gebruik weet to
maken van zyne Tael- en Oudheidkunde, vleien zich natuurlyk met een goed vooruitzicht van den arbeid des beroemdert
Mans. En zy, die den Heer Perponcber in zyne bekwaemheid als Schryver hebben leeren kennen, nit zyne geachte
Schriften, meerendeels afgegeven, order hetbyfchrift, Ten .
dimus ad ccelestem Patriam, hebben een goeden grond om to
vertrouwen, dat de Nederduitfche vertolking naer eisch verricht zal worden . Het nu uitgegeven eerfl :e Deel ftrekt hier
van reeds ten getuige, en is zeer gefchikt om de Lezers naer
den verderen fpoedigen voortgang van dit Werk to doen wen .
fchen .
In de Voorreden verleent men ons een uitvoerig verfagvan
't Been de Hoogleeraer in deze zyne Overzetting in acht heft
genomen ; mitsgaders van de fchikking naer welke by zynen
arbeid inpricht heeft ; als mede van 't geen de Heer Vertaler
p*degeflagen heeft, om deze zyne Vertolking getrouw en tevens ten nuttigfte aen den dag to brengen ; waer tusfchen to
gelyk ook enige aenmerkingen over dit Boek van Yob ingevloekten zyn ; en waer nevens met eindelyk* ttog gevoegd
heeft ene ontvouwing van den inhond, die ones het beloop
van dat Bock ten klaerf'e on~er 't oog bretlgt. Wy 2oudbn
V . DEEL . x . LuTT. No . i 1 .
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breeder uitweiden, dan ons beflek toelaet, indien wy op deze
byzonderheden flaen bieven ; ook Verdienen ze wel in 't
Werk zelve, in den zamenhang, gelezen to worden . Genoeg zy bet to zeggen , -- Dat de Hoogleeraer zich benaerfligd heeft, om met ene uitbreiding, maer ene eigenly.
ke en getrouwe overzetting van den cekst to geven , doch
tevens zulk ene overzetting, die in haere tael verflaen- en
leesbaer zy , --- Dat by dezelve vergezeld doet gaen,
met ophelderende aenmerkingen, niet zo zeer voor Geleerden, die elders to recht kunnen geraken, als wel voor Ongeleerden, die zulk ene onderrichting behoeven , -- Da&
de Vertaeler 't 'er op toegeleid heeft, om bet voetfpoor des
Hoogleeraers, in 't vertolken, ten naeuwkeurigfle to volgen ; en de aenmerkingen, 't zy met achterlating van fommigen, met inkorting van anderen, en met byvoeging van
enigen zyner bedenkingen, indiervoege to behandelen, als
by ten meesten dienfle voor ongeoeffenden gefchikt oordeeld , -- Dat wyders de Hoogleeraer zyne nieuwe overzetting met het Boek van , ob begonnen heeft, om dat by
't voor 't oudile Boek van den Bybel houd, als waerfchynlyk ge1'chreven door Mozes, geduurende zyne vlugt naer
I11adian in Arabie woonachtig, om zyn Volk to vertroosten, en deszelfs hoop in een blymoedig uitzicht to doers
herleven . --- Ow by dit algemene bericht nog een byzonder voorbeeld, van de wyze der Overzettinge, en den
aert der aenmerkingen to voegen, zullen wy ons, ten aenzien van het Profa, maer bepalen tot den aenvang van 't
Boek, welke aldus luid .
,, In de fchoone valeie van Gutz (a), leefde eertyds a
ten man, job genaemd . Hy was eenvoudig van harte (b), opregt, godvrugtig, en wykende van alie kwaed .
Zeven zoonen en drie dogteren waren hem gebooren, z
en
(a) By de Arabieren Gutta genaetnd. Her tegenwoordige DawasBus Iigt in deeze valei, deweike door twee kleine riviertjes
bewaterd word, en van de omringende bergen zo veel fchoonheid
on1e t ; dst zy by de Oosterlingen, niet alleen onder hunnevip
alerdfche pamdyfen geteld, maer ook voor 't fchoontle onder dezelaw gehoudep word .
(4) Woordslyk, van onver•deelden barte . I? us noemde men ,
in 't Oosten, glen geenen, u, maer ec3n God aenbiddende, zyn
bari niet unfc9en v,grfcheide Afgoden verdeeld hield . Men weet
Iioe algemc u de afgodery in jobs tydpp was .
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en by telde onder zyne kudden, zevenduizend fchaepen, 3
drieduizend kemelen, zevenhonderd jukosfen, en vyfhon •
derd ezelinnen .Ookwaszynerbou itgIlrek
; en by zelf de rykfte onder alle de inwoonderen
van bet oosten . Zyne zoonen waren gewoon, een yge- 4
lyk op zynen geboortedag, een gastmaal aaii to regten,
tot bet welke zy ook hunne drie zusters nodigden, om
met hen aen to zitten . En wanneer deeze rei van gast- S
maelen ten einde was, zond job tot hen, bereidde ze
of de aenftaende offerhande ; en in den morgenftond van
n volgenden dag, offerde by zo veele brandofferen als
zoonen had. Want, dagt by by hem zelven, moogly'k mogten myne zoonen gezondigt, en Gode, ten minfte in hunne harten, vaerwel gezegd hebben (c) . Op
dee* wys voer job beftendig voort "
De Autheur vervolgt deze verhalende fchryfwyze, tot
op bet begin van bet derde Hoofdftuk, daer bet dichtmatige van dit Boek een aenvang neemt ; 't welk by, ter
aenduidinge van bet dichtmatige, indezervoege voorftelt .
,, Eindelyk opende Job zynen mond, vervloekte de dag i
a
zyner geboorte en zeide :
De dag vergae, in denwelken ik gebooren ben .
3
En de nagt, die uitriep, een knegtke is ontfaugen (a)!
Deze dag zy enkele duisternis!
6! Dat God tog op denzelven, uit de hoogte, geen, 4
agt geflaegen hadde
En geen licht denzelven beftraeld (b)!
Duisternis en de oude nagt (c) eifchen hem to rug (d)! 5
En
(c) Woordelyk, affcheid gegeeven, d. 1 . verlaeten of verzaekc
hebben .
(,a) Men moet wel opmerken, dat, in dir en de volgende veerZen, van twee onderfcheidene tydftippen gefprooken word ; de
dag, naemlyk, wanneer job gebooren, en de nagt, wanneer by
ontfangen werd.
(b) (d) (g) (b) Alle deze uitdrukltingen gaen in bet voorleedene ce rug, en loopen nit op den wensch, dat die dag en nagt nimmer geweest, en by niet gebooren ware. Dat Been, waer op de alWtende geen agt flaet, kan ook niet aenweezig zyn, nosh ergens
bef}aen .
(c) Door de oude nagt word bier de duisternis Os bayerts bedoeld, die de fcbepping der waereld voorging . I9reeze moest de
dag.van jobs geboorte to rug hebben goeischt, o dat dezelvenintmer geweest ware, onder de dagen, die feedete de ftheppierg ver.
loopen zyn.
Ii
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En eene wolke bedekke hem!
6! Dat tog zyn ongeluk (e) hem van fchrik to rug ge .
dreeven hadde, toen by komen wilde!
De donkerheid neeme ook die nagt weg (f) !
6
Zy worde aen geene der dagen van het jaer gehegt (g)!
Noch onder de nagten der maenden geteld (b)!
Deeze nagt moest onvrugtbaer zyn geweest!
7
Geen geboortegejuich moest in dezelve gehoord zyn (i)!
6! Dat zy ware to rug gedreeven door den vloek van 8
de bezweerders der dagen,
Die den Crocodil kunnen to voorfchyn roepen (k)!
Dat de fierren haerer fchemering waeren verduisterd 9
geworden (1)!
Dat zy vergeefsch op het daglicht gewagt,
En nimmer de oogleden des dageraeds aenfchouwd hadde !
Want zy heeft my de deuren der baermoeder niet Io
toegetlooten,
Noch bet ongeluk voor my verborgen dat ik zien
zou (rn)." enz .
(e) Job wenscht, dat deeze dog had kuntfen vooruitzien, wit at
ongelulken hem dezelve bereidde, en wat by al zou moeten nit.
faan indien by in de waereld kwam ; op dat dit gezigt diendagdermaeten had verfchrikt, dat by in de oude nagt ware to rug gevlo .
den, om nimmer to verfchynen, en dus ook job niet in de waereld
to brengen .
(f) Dit en de volgende vaerzen zien nu op de nagt, waer in job
ontlangen werd .
(i) Job wenscht dat deeze nagt eene byzondere eigenfchap van
onvrugtbaarheid gehad hadde, en in 't geheel geen mensch in de.
zelve ware gebooren .
(k) D°eze woorden fchynen to zinfpeelen op 't voorgeeven van
zeekere Egyptifche tovenaers, die bun werk maekten van de dae .
gen re vervloeken, en ook voorgaven den Crocodil door hunne
bezweeringen, naer kunnen zin, to kunnen temmen, of ook uit
den NO to voorfchyn to roepen , om andere menfcben aen to val .
len . Een dichter kan zyne zinnebeelden wel ontleenen, uit eene
fanel, are onder zyne tydgenooten in zwang gaat, zonder dat by
daerom aen dezelve in 't minst geloof flaet, of ze voor eene historilche waerheid uitgeeven wit .
(d ; Job wit zeggen, zy moest nitumer zyn geweest, maer een
gedeelte gebleeven dier oude nagt, in dewelke Been fterren fcheenen, en die . door pen aenbreeken des dageraeds opgevolgd werd .
(m) Te weeten, alle .d e ongelukken, die hEm befchooren waten, indien bq eens in de waereld kwam, eu die hem au werklyk
Waren overgekomen,
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be wezenlyke Leer van bet Euangelie, de Geregtigl eid door
bet Geloof in 7ezus Cbristus . In Zes Leerredenen over Hand.
X. 43 . Uitgegeven door een Godgeleerden in Zwitzerland,
en uit bet Hoogduitseb vertaald . Te Utrecbt,by H . v . Eme.
Des 1776 . Bebalven bet Poorbericbt, 103 bladzyden in groot
oaavo.

NAer alle waerfchynlykheid is men dit Gefchrift,aen den
beroemden Lavater, verfchuldigd. Het zelve behelst
een aental van zes Leerredenen, of liever Verhandelingen ,
Voor zo veel men van dezelven afgelaten heeft, bet geen byzonder voor den Predikftoel gefchikt was . De Leer der Regtvaerdiginge des Zondaers, door het Geloof in Jefus Christus,
word hier op ene overtuigende wyze voorgedragen , en ten
ernfligfte ter betrachtinge aer.gedrongen . Zyn Eerwaerde behandelt dit onderwerp, Diet als een Theolog :sch gelchidftulc
met fchoolfche fpreekwyzen ; maer als een Leeraer, die eenvoudig raedpleegt met bet Euangelie, deszelfs geleide volgt,
de gegrondheid zyner denkbeelden in 't klaerfte daglicht Belt,
van alle tegenbedenking zuivert, en het troostryke, rnitsgaders
bet opwekkende en verbindende, dier Leere levendig doet gevoelen. - 't Is to w2nfchen, dat dit Gefchrift in veler handen moge komen, en door Gods genade den rechten iuvlued
op het hart der Lezerrs hebbe! Wy zullen, ter meerdere opmerkzaemheid , bet algemene beloop dezer Verhandelingen
maer kortlyk fchetfen .
De hoofdzaken, welken bier in overweging komen , zyn de
vyf volgende . (r .) Wat zonde zy, en welke de gevolgen der
zonden zyn? (2 .) Wat vergeving van zonden zy? ( ; .) Door
wien de zonden vergeven worden ? (4 •) Hoe , en up wat
voorwaarde dezelven vergeven worden ? (5.) Waerop de
hoop dezer vergeving van onze zonden gegrond zy? of, de
.gegrondheid en vastigheid der leere van de vergeving der
zonden door JESUS CHRISTUS. - In de twee eerftc Ver.
handelingen ontvouwt ons de Leeraer de viereerstopgenoernde Stukken ; en vervolgens fchikt by zyne derde Verhande .
ling, ten betooge van de Godlyke bVyshcid in bet vordcren
van 't geloof in jEsus CFIRISTUS , alb de enige voorwaerde om
vergeving van zonden door hem to verhrygen . Hier op verledigt by zich, in de vierde Verliandeling, ter beautvvoordinge van enige tegenwcrpitugen, welken tegendeze leer zoudin kunnen gemaelct worden ; die, gelylt by aenmerktvoo'rtvloeijen uit verkecrdc, of ten minllt nct genoegzaem dulde1i 3
l y.
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lyke begrippen van 't geloof in JESUS ; des dezelven, zo als
by toont, vervallen, wanneer men zich een recht begrip maekt
van bet geloof ; als wanneer het duidelyk blykt, dat al het
overige wat het Euangelie van den mensch vordert, als ene
vrucht nit den Dam voortkomt . De Leer der Genade en des
Geloofs dus ontvouwd en verdeedigd hebbende, komt by in
zyne vyfde Verhandeling tot de laetst opgetelde hoofdzaek,
of de gegrondheid en vastigheid der leere van de vergeeving
der zonden door jrsus CHRISTUS . Hier beroept by zich op
de getuigenisfen der Schriften des 0 . Testamentes, aengaende den Mesfias, als vervuld in JESUS van Nazareth ; en be.
vestigt zulks uit de bladeren des N . Testamentes, die onder .
ling to famen loopen om ons van deze groote waerheid to
verzekeren, en elkander toe to roepen : dit is een getrouw,
zeker en aller aenneming waerdig woord, dat jEzus cxRrsTuS in de waereld gekomen is, om de zondaers zalig to maken. Eindelyk hefluit by dit alles, in zyne zesde of laetfle
Verhandeling, met een ernftigen aendrang van ieders verplichting, om het gewigt dezer Leere recht ter harte to nemen, en ter overtuiginge to geraken ; met ene aenmoedigende opwekking van overtuigden, en troostryke opbeuring van
zulken, die min of meet tot wanhoopige gedachten overflaen ;
by welke gelegenheid zyne flotreden aldus luid .
„ Zo zeker 'er een JESUS is, ZO zeker kunnen alle zonden den boetvaerdigen en gelovigen Zondaer vergeven worden . Zo zeker zijn zij hem reeds vergeven, --- wanneer
hij 'er eenen afl leer van heeft bij het geloof aan JESUS . Alleen
then ziju zij niet vergeven, die van dezelven niet los worden
wil ; die een zondaar wil blijven, die niet in JESUS geloven,
en ziju euangelie niet aannemen wil . Maar wiedat aanneemt,
en JESUS met een openhartig vertrouwen omhelst, word van
de zonde vrijgefproken, begcnadigd, geheiligd, verlost . Beiden vind gij in die beflisfende plants, i Kor. VI . io, a i . Laat
u Diet verleiden, geen hoereerders, noch afgodendienaars,
noch egtbrekers, noch ontugtigen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, noch lasteraars, nochrovers , in
zo verre zij daar in blijven willen , zullen het rijk GODS
beerven, En zulken waart gij zommigen ; maar gij zijt afge .
was£chen, maar gij zijt geheiligd, gij zijt geregtvaerdigd door
den naam des t3EEREN JESUS CHRLSTUS en door den GEEsT
ones GODS, Dezen jesus geverra11e de Paopheren getuigenis, dat een iegelijk•, die in hem_gelooft, vt:rgeving der Zondon zal ontvsngen door zijnen naym ."
A-
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De lydende Emmanuel, door J . A . CRAMER, eertyds Koninglyke Deenrche Hofprediker enz. Naar den tweeden Druk .
Uit bet Hoogduitscb vertaalt, door j . H. HERING . Vyfde
en laatfle Deel. To Dordrecbt by 11 , . Blusfd en Zoon . 11;
groot octavo 330 bladz.

DIt laetfte gedeelte der overwegingen van 's Heillands lyden gait over de volgende gefchiedenisfen . 's Heron
voorzorg omtrent Petrus, na deszelfs verloochening . Hot
boetvaerdig gedrag van then Apostel . Hot wegleiden van 3leus tot den waereldlyken Rechter . De wanhoop van Yudas.
De befchuldiging tegen 7ezus voor den Romeinfchen Stadhouder. Hot lyden van Jezus voor 't Gerecht van honing
Ilerodes, als mode in het Rechthuis van Pilatus. Do eer(te
Samenlpraak van Pilatus m ,--t "czus . De gevolgen der verklaringe van Pilatus, wegens do onfchuld van .7ezus, en 't
voornemen van Pilatus, orn 7ezus to goesfelen en los to laten . By doze befchouwing dier gefchiedenisfen komen wy
ders nog drie Leerredenen gefchikt ter overweginge van byzonderheden , welken daer toe betrekking hebben . De eerfte
gaet over de gewigtige vragen van den Heiland, zo aen zyne
Discipeien als aen zyne Vyanden : Kunt gy dan niet een Uur

D

met My waken ? Petrus flaept gy ? ---- Wien zoekt gy ? -T7riend, weer toe zyt gy bier? 7adas verraed gy den Zoo ;z
des Menfcben met even kuscb? Hy leid ons in de overwegng

hier van op, oin na to gaen, 's Heillands gemoedsgefltilteuts
onder dat vragen, en die vragen van Jezus ook op ouszeivelt
over to brenen
g . Ene volgende Leerreden i'rekt, ow ons
de voorbereiding van Jezus tot zyn lyden, in Gethfemane,
to leeren opmerken, als een vooibeeld van n avolging . O M
P er uit to leeren, dat by zich hot best tot een aenftaend lyden
voorbereid, die (I .) zich gewent, God fteeds to verheerlyken
en to !oven ; die (2 .) ene levendige overtuiginggewaerword,
dat alle de tegenheden der vromen bet tuuringen van een wys
en genadig God zyn ; en die, (3 .) in den gebede geoefend,
gewoon is Gode alle zyne we-en aen to beveclcn . Ten la et .
fte neemt de Lceraer, uit hot zeggen van den bekeerden 1i1oordenaer, Ileer, gedenk mynerr, ads gy in Uw Koningryk go .
koii zuit zyiz, aenleiding, om ooze gedachten to vesti .;eu,
op 'Gods .'gedenken aett ons;`,ten onzen beste, en 't gewigt
d*& van ; mitsgsders -op- onze verplichting, ont t :n God,
o~ ene Hem welbehagelyke wyze to denken .
Zyn
~erwaerde voert de
onderwerpeu, even ge1yk •de v-oorgaen .
1il
den,
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den, ftichtelyk en opwekkend uit ; zo dat men 'er alleszins
door aengefpoord worde , ter beantwoordinge der Liefde
van God en Jezus Christus, door, verlost zynde van alle
ongerechtigheden, zich to gedragen als zyn eigen yolk,
yverig in goede werken . -- In dat licht heeft men deze
verzameling der Leerredenen van den Eerwaerden Cramer
alleszins to befchouwen . Ze zyn Diet zo zeer gefchikt tot
ene Letter- of Oudheidkundige opheldering der gefchiedenisfe, of ingericht ter ontvouwinge van 't Euangelifche verhael, (waer toe men andere Schriften, des begerig zynde,
heeft to raedplegen ;) als wel om de aendacht to vestigen
op 't geen Jezus Christus, geduurende zyne omwandeling
op Aerde, geleden , en 't gedrag dat by onder dit lyden gehouden heeft ; om daer door to ernfliger opgewekt to worden, tot een indrukbaer bezef van de grootheid der God .
lyke Liefde, en onze daer nit volgende verplichting . En
zyn Eerwaerde ftelt dit alles Reeds leerzaem en gemoedlyk
voor, ten chide een ieder to noopen tot enen Godzaligen
wandel, door ene gelovige gehoorzaemheid aen de Euangelieleer.
De voordeelen van den Godsdienst aangedrongen, door J , v.
1. L. M. Pb . Dr. e n Predikant to
NUYS K LINKENBERG.
Deve..~ter. Tweede Deels, tweede Stuk . Te Utrecht by H .
van Otterloo 1776 . Bebalven bet Voorbericht en de Blad .
-Uzers 337 bladz . in groot oeiavo.

N dit Stuk, waer mede dit weluitgewerkte Gefchrift be .

flooten word, ontvouwt de geacllte Autheur het laettte
Igedeelte
van zyne voorgerornen tack, ter vollediger opgave

der voordeelen van den Godsdienst ; to weten, de voorregten, weiken de Burgeifaet, nit de belydenis, het geloof en
de betrachting van den Christelyken Godsdienst erlangen kan ;
met wederlegginge der tegenbedenkingen van het Ongeloof .
Ter betere behandelinge hier van bepaelt by zich in de eerlie plaetle, om to toonen, dot de Euangelifche Zedenieerzeer
ver verheven is, boven atles wat de bloote rede inmler ten
dozen opzichte uitgevoerd hceft . Hier toe brengt by ons
onder 't oog, hoe do vourheen bewezen onkunde der Ittde,
nopens de gewigtigfte leerfluRken vats den Godsdienst (0),
natuurlyk moeste Iuedewerken tot hot voortbrengenenerfletkne

(*) Zit Hedend. Val. Letter- Oef. 111 I7. bl . -q3 .
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to Zedekunde ; en hoe meer fnen dit gevoig ook ten duidelyk .
fte befpeure, niet alleen in de Zedenleer der Heidenfehe Dichteren, Priesteren en Overheden, maer zelfs ook in die hunter Wysgeren . Die der laetflen, welken zekerlyk bovenal
in aenmerking komt, was, gelyk by vervolgens doet zien,
'er geenzins toe gefchikt, om bet gedrag des Volks to regelen, en had gebrek aen genoegzaem vermogende drangreden,
en hulpmiddelen ; van waer zy ook, naer uitwyzen der ondervindinge, geen of weinig invloeds had op hetMenschdom .
flier tegen over ftelt zyn Eerwaerde, verder, de voortreflykheid der Euanaelifche Zedenleere, zo ten aenzien van derzelver inhoud in 't algemeen , als wel byzonder ten opz ichte van
derzelver gefchiktheid, drangredenen en hulpmiddelen ; waer
door zy ook, gelyk by duet zien, met de eerfte verkondiging, terflond ene gezegerde verandering in de zec'en to wege gebragt heeft. -- Het Iretlle, zo zichtbaer in de hervorming der Heidenfche Waereld, met de eerfleverkondiging
der Euangelieleere, kid den Autheur tot de tweede Afdeeling
van dit Stuk, om nog wat nader open to leggen, de voordeelen , welken de Burgerftaet , uit bet geloof aen , en de
betrachting van de Christelyke Openbaring, trekkenken . Otn
dezen ten duidelykfle voor to dragen, wyst by eerst kortlyk
aen, hoe de Godsdienst der Christenen, voor den Burgerflaet in 't algemeen, by uitftek heilzaam zy ; en vervolgens
betoogt by wet meer in 't byzonder, hoe 't Christendom een
alleszins gezegenden invloed hebbe, op de verichillende oa.
ten , en onderfcheiden betrekkingen der Burgerlyke Maetfchappye . - Zyn Eerwaerde ontvouwt alle de hier toe
behoorende byzonderheden met zeer veel nauwkeurigheid en
oordeel, teronwraekbare overtuigirge, „ dat'ergeenemaetfchappy van menichen kunne gedacht of genaemd worden ,
welke gelukkiger zyn zou, dan die van waere Christenen :"
't welk, gelyk by ten befluite aeninerkt, ook Razssfeatz heeft
doen zeggen (*) : „ De Christelyke Godsdienst, die niets
anders fchynt to bedoelen, dan de gelukzaiigheid van bet volgend ]even, maekt ons ook daerenboven in dit levee gelukkig." --- Aen dit alles hecht onze Leeraer wyders nog
ene beantwoording van de tegenwerpingen der Deisten, tegen bet seen by, wegens de voordeelen van den Christelyken
Godsdienst, aengevoerd heft ; die ten deele de Leer, ten
dtele de Zedenkunde van bet Christendom, en ten deelederselver invloed op den, Burgerftaet betrelhn . Zy hebben 't
naem(*) Emile T . III.
n 5
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naemlyk zeer geladen op de duisterheid der Openbaringe, da
verdeeldheden der Christenen, de eifchen der Zedenleere,
en bet flechte gedrag der Christenen ; terwyl zy aen den anderen kant veel op hebben, met de deugden der Heidenen,
en inzonderheid met de wetten en deugdzaemheid der Chinezen ; tevens ten laetfte bewerende, dat de Gefchiedenisfen
ten overvloede getuigen, dat het Christendom de Burgerlyke
Maetichappy zeer dikwils en grootlyks benadeeld heeft .
Zyn Eerwaerde gaet deze bedenkingen van 't Ongeloof man •
lyk en to gelyk befcheiden tegen, older 't vooiftellen van
zodanige aenmerkingen, die, terwyl ze de kracht der rode .
neringe van 't Ongeloof verbreken, ten zelfden tyde dienen,
bm de Christenen aen to fpooren , tot het leiden van een gedrag , overeenkomftig met den aert vau den Chrisrelyken
Godsdienst, dat der Maatfchappye heilzaem zou wezen, den
Godsdienst ter eere zou ftrekken, en her Ongeloof, in vee •
lerleie opzichten, de wapens, om zo to fpreken, uit de han •
den zou nemen .
Reeds een en anderwerf hebben wy dit Gefchrift, zo van
wegens het onderwerp als de uitvoering, ten eraffigfte aen .
geprezen, en 't laetfte gedeelte veriterkt onze goede gedach •
ten van dit Werk indiervoege, dat wy niet fchroomen van
bet zelve, onder de nuttigfte Gefchriften van die foort, to
plaetfen ; als ten krachtigfte dienende, om bet onnadenkely .
ke voordeel van den Godsdienst in 't algemeen , en der Chris telyke Openbaringe in 't byzonder, ten nadruklykfte in to
boezemen, en een ieder op to wekken, om die kundigheden
invloed to doen hebben op zyne betrachting . Uit een en ander ftael, by de melding der voorige Stukken to berde ge .
bragt, heeft men des Autheurs fchryfwyze ook al zo wel
leeren kennen, dat bet niet noodig zoude zyn , pier van nog
een byzonder voorbeeld to geven ; echter kunnen wy niet
wel nalaten in dezen nog mede to deelen, des Autheurs beantwoording van de tegenwerping, ontleend uit de twisten
en verdeeldheden der Christenen . Voorhenen zagen wy, hoe
zyn Eerwaerde de bedenkingen van 't Ongeloof, nopens de
verfchillende verklaringe derOpenbaringe, oploste ; we gaven
diestyds met des Autheurs woorden to kennen, hoe by vcr .
volgens de zwarigheid, nit de verdeeldheden der Christenen,
ontleend, afzonderlyk zou oveibregen (*) ; en 't zal'derhalve
niet oneigeu ; zyn, zyne aenmerkingea` deswegens .thans nug
to plaetfen .*- Hy"erkent, 4at .'tlie' twisten oil verdeeld' .
hp
(+) Zie Letter.0ef. ads b®ven, bladz . 297 .
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bet Christendom geenszins ter eere flrekken ; maer by
oordeelt evenwel in tlaet to zyn, om to kunnen toonen, dat
de daeruit ontleende tegenwerping van zo veel belang niet is,
als dezelve wel in den eerflen opflag fchynt . „ Myne aenmerkingen hieromtrent, zegt by, zyn deeze .
,, I . Dat deeze verdeeldheden geenszins uyt den aart van bet
Christendom voortvloejen , maar uyt pntsch onchristelyke beginfelen haeren oorfprong hebben . De oneenigheid der Chris .
tenen is wel voorfpeld
o : 29, ;0 . i Cor. it : t9 feqq .
en zeivs noodzaekelyk om wyze redenen , welke ih voor tegenwoordig niet kan opgecven ; maer hot is 'er wet zo ver
van daen, dat de leer van bet Christendom deeze verdeeldheden begunfligen of bevorderen zou, dat bet Euangelimn ons
overal tot vreede, lievde en eensgezindheid, op bet allernadruklykst aenmaene . „ Ri en 'er daa eenige vertroosting in
CHRISTUS is, zegt PAULUS ; indien 'er eenige troost d'r Ilevde
heden

A6

. ^_

is, indien 'er eenige gerneenfchap des geestes is, i,zdien 'or eenige innerlyke beweegingen en ontfermii'Pcu zyn, zt) vervult
myne blydfcbap, dat gy moogt eens, .°oind :-vi, dezelvdc liefle
bebbende, van den gelnoedl, en vaa e . .a gero'' , nzynde, cu doet
geen ding door twisting o0e ie •.e,'e eer, rnaer door oot noe'igbeid acbte de een den andere a eriinee~~ .ey drr e7i: ;z oicb zelveu .
PHIL . e : 1-- -~ . Zyn 'er nu twistgierine menichen, onder de

Christenen, die zich in deezen opzichte niet naer de voorfchrivten van bet Enangelie gedraegen, zo kan men dit aen
de leer van bet Christendom alzoo min to Taste leggen, als
men bet aen de allerbeste wetten van een flaet kan toefchryven, dat de onderdaenen zich naer dezelve niet gedraegen
willen .
„ II. De allerbeste zaekcn kunnen misbruykt worden, even
zp kunnen ook do allerduydelykfle leeringen kwaelyk vexflaen
en misbruykt warden . Dc oorzaeken deezer twisten en oneenigheden zyn onder anderen geleegen in de onkunde, in
eens opgevatte vooroordeelen, en in de boosaertigheid der
menfchen . Men meent in bet Euangtlium to vinden bet Been
men 'er in wilde vinden, en men wiingt deeze of geene uit •
drukkingen , one dat geen to betoogen, dat men wilde betoogen . In do daegen van Apostel PETRUS wacren 'er reeds on .
geleerde en onvaw mcnf ben, die de fcbrivten verdraeiden tot
bun eigen verderv . 2 PIT . IIi, 0 . en is bet dan to bewoa-

d+eren, dat zy "er nta' ^ zyii? Hoc veele en hooggaende
twisten zyn 'er niet, 'oil oyn 'er niet sltoos gewuest, ouderde
'Vysgeer& ? En waetriir Is' de onr k deVr`ver hiflende
begrippen gelegen? Inimers niet,in bet begiffel de
y~b egeer
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geerte, de reden , maer in de verkeerde wys, waarop men
zich van dit beginlel meestal bedient . Her beginfel derhalven
van den Christelyken Godsdienst, de Openbaering, is geenszins de oorzaek van de verdeeldheden der Christenen ; maer,
„ de natuuriyke gelteldheid van den mensch, de begrippen,
welke men door opvoeding heeft verkreegen, de verfcheiden .
held der vooroordeien, welke men op gezach van anderen aenneemt, en de zeer ondcrfcheiden geneigdheeden van her menfchelyk hart kunnen geen andere gevolgen hebben (a)."
„ III . Laet ik 'er byvoegen, dat her, uyt hoolde van onze
tegenwoordige gelteldheid, onze onvolmaekte kennis, en zeer
bekrompene bevattingen onmooglyk auders wcezen kunne,
of 'er moeten onder de Christenen, over Itukken van den Godsdiensr, verfchillen weezen . De denkwys der menfchen is in
alle zaeken zeer verlchillende, en zoude dan de Godsdienst
alleen uytgezonderd weezen ? „ Men vindt in de waereld gees
twee menfchen, die volkoomen overeenftemmig zullen denken, en zclvs, onder de gedachten van meerdere perfoonen
over Eene en dezelvde zaek, ontdekt men eeue zeer meenigvuldige verfcheidenheid, die zo min, als her onderfcheid tusfchen enkele menfchen zelve, kan weggenoomen worden (b) ."
En zoude her dan niet de buitenfpooriglte ongerymdheid zelve
weezen, onder de Christenen, zodaenig eene volkoomene
overeenfiemming in alle ftukken van den Codsdienst to eisfchen, of to verwachten ?
„ IV. En eindelyk voegt bet aen niemand minder dan den on .
geloovigen, om to vallen over de verdeeldheden der Cl .riste .
nen, daer zy bet zelve zo geweidig oneers zyn . Hebben zy
een aaneenhangend zaemenftel van leerfl ;ukken, waer in zy alle
volkoomen overeenitemmen ? neen waarlyk, niets minder dan
dit. Zy zyn groote meesters in her of breeken en verwoesten,
maer van opbouwen weeten zy in her geheel niet . „ De een
hetuygt my dit -- de ander dat -- de derde wederona
war antlers. - War is dit anders dan verdeeldheid, twist
en regeeringloosheid van gevoelens? dermaete, dat ik my,
na her leezen van werken, die met zuiken weidfchen toeitel
zyn aengekondigd, wederom bevinde in de duisternisfe van
bet Heidendom ; en niet weet, noch van waarik koom, noch
waz
(a)

NoESSEL1 de waerbeid en C*AI

P . 57, 59 .
(bi BONNET

a

der Open¢ p . G9 .

an den Ch. Godsd. I. D .

orr. v1 LCLAxnsAiutt:gbeid eq noodaweklyk'eid
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wat ik moet doen, noch wat ik to vreezen of to hoopen hebbe
na den dood (a) ." De Heeren Deisten pryzen over het algemeen
zeer ernitig aen , dat men zich houden moete aen de eezswige en
onbedrieglyke rede, en betuygen zeer fterk hunne hoogachting
voor het Been zy noemen den onvervalscbten Godsdienst der
rede, die onverandeiyyk en altoos dezelvde is . Maar, wanneer
zy tot byzonderheden koomen , verfchillen zy hemelsbreedte .
Zommige erttennen de volgende ftellingen voor de grondbe.
ginfelen van den Natuurlyken Godsdienst : het geloov aen
Gods voorzienigheid, aen zyn zedelyk beftier over de menfchen, de verplichting om hem to bidden en to dienen, het
natuurlyk en weezenlyk onderfcheid van zedelyk goed en
kwaed, de onftervelykheid van de ziel, eneenentoekoomenn
den flaet van vergelding . Anderen wederom ontkennenzommige deezer grondbeginfelen, of rekenen dezelve ten minfte
order de twyffelachtige onzekerheden . Nog anderen macken
eene fchoonichynende vertooning van deeze grondbeginfelen
to erkennen, terwyl ondertusfchen het gantiche beloop van
hunne redenering derwyze is ingericht, . dat het integendeel
gefchikt zy, om deeze grondbegmfelen ten eenenmael to verwoesten, en eene algemeene twyffelaery of onverfchilligheid
in to voeren (b) .
'
„ Om alles of to doen, zal ik my beroepen op eenen getuyge, then men, in ons geval, niet ligtelyk van partydigheid
befchuldigen zal, ik meen den beruchten ROUSSEAU (c), die
zich dus laer hooren : „ Ik onderzocht de Philofophen, ik
doorbladerde hunne boeken, ik ging hunne gevoelens na ;
ik vond ze alle trotsch, {tout in hunne uytfpraeken, mees .
terachtig- in hun onderwys , zelvs in hunne zogenaamde
twyftfelleer, van niets onkundig zynde, niets bewyzende,
de een met den anderen fpottende, en dit ftuk, aen alien
gemeen, fcheen my bet eenigfte to zyn, waar omtrent zy
alle gclyk hebben . Zeegenpraelende zyn zy, wanneer zy
aenvallen, en zonder dapperheid, wanneer zy zich verweeren . Indien gy hunne redenen wikt, dan hebben zy 'er
geene, dan om to verftrooijen ; neemt men de ftemmen op,
elk is by zyne eigene item bepaeld ; zy ftemmen niet over.
een, dan om to twisten. Naer lien to luisteren was geens .
zinc
(a) Wysgeerfge leerf1O

en van eenen bedendagfcben Deist .

p . 236 .

v (b) LawNnsT .B1ieven ewii `de DeiateJ. D . $ 497 , 488(c) Emile .,tia 4 .

4

3.•r. N. RLINIKENPERG VOOItDERLEN VAN DEN Cob Da

zins het middel, om uyt myne onzekerheid getrokken to
worden ."
,, Arles wat de Deisten opgeeven zyn bloote ontkenningen,
welke geen verband in het geheel hebben, en, ten aenzien
van deeze ontkenningen, verfchillen zy wederom zelve ge •
weldig . Een hunner heeft het jongstleeden ondernomen een
zaemenflel van ongeloov op to flellen, in een eeuwigdoemwaerdig boek, dat by den naem gegeeven heeft van Systeme
de la 1Vature, Zaenrenftel der natuur. Maer, goede God!
wat zou 'er van de zaemenleeving worden , indien deeze
vermetele , Godslasterlyke , rede en deugd verwoestende
leerftellingen algemeen wierden aengenoomen (a) !
„ Deeze aenmerkingen, meen ik, znlien genoegzyn, otn
deeze tegenwerping, welke als een laces comvnamis der Deisten geworden is, to bearitwooiden ."
(a) De geleerde at, J . DE PINTO heeft dit rampzaelig zaemen.
ftel voor cen goed gedeelte wederlegr, welke wederlegging, naer
den tweeden Franfchen druk vertaeld, en onlangs by T. Tjallin .
gius to Hoorn is uitgegeeven . [Zie Hedeud. Fad. Letter-0ef.
lV. D, bi. 537.1
Net regte gebruik van den Heidelbergfcben C'rtecbisznusr, aangeweezen en aangepreezen, door JAN NUPOORT, Lidmaat
der Jlervorande Gemeinte to Scboonboven . Te Utrecht by G.
T. v. Paddenburg en G. v. d. Brink Jansz . 1776. In groot
ei tavo 206 bladz.
[; En voorgaend Stukje, door den Opfteller van dit Gefchrift

~, uitgegeven , behelsde, zo als we diestyds gemeld hebben {*), cue Voorbereidende Oefening ter verklaringe van
den Catecdisrraus ; en bet tegenwoordige behelst ene tweede
Oefening, welke by gehouden heeft, na dat by, in enige
achtervolgende weeklykfche Oefeningen, den Catechisnausbehandeld heeft . Dezelve ftrekt om den inhoud der Leere ,
daer in voorgedragen, in deszelfs zamenhang to ontvouwen,
geleidlyk order 't oog to brengen, en elkander op to wekken,
otn 'er het rechte gebruik van to maker . Hy had, om zyne
eigen tael over to nemen, in de eerfte Oefenin,, ~°, hethoorporteaal van bre ~eboaw des- Palizl)clMdgelee

beid geopend,

en nu in deke tweede Celt by zi jt voor, ., 4it Gebotrw to
door
,spa 8 .
D.
$ti:
Ijmnll,
Yaderi
.
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doorwandelen, en alzoo door een korte naleezing van alie die
Waarheeden , to vooren van flak tot fluk behandelt, de Troost .
volle Leere van het waarachtig Christendom to herdenken,
ten einde, daer door, elkander op to wekken, tot het zoe .
ken, of tot het bewaaren van den volkomenen en beftendigen
Troost, welke in bet Catechetisch Onderwys word voorgedraegen ." Men ziet in de uitvoering ten klaerfte, dat deze
Oefeninghouder niet behoort onder die genen, welken met
ongeoefende zinnen ene blinde menigte leaden, (datmaeralte
dikwils in dit flag van Oefeninghouden plaets heeft ;) dat by
integendeel voorkomt , als iemand, die zich bevlytigt om de
Leer onzer Kerke to verftaen, anderen daer in behulpzaem to
%yn, en 'er tevens zyn werk van maekt, om die Leer ter betrachtinge aen to dringen . Dit alles maekt deze zyne aeneengefchakelde ontvouwing van den Catecbismus, benevens
andere Schriften over die Onderwyzing in de CbristelykeLeer s
die in de Nederlandfcbe Gereformeerde Kerken en Scboolen geleerd word, nuttig voor alle de genen, die lust hebben, ter

onderzoekinge dezer Leere .
Predikatie op den Diefflal, gepleegt aan de Roomfebe Kerk
van Aarlanderveen , in den nagt tusfcben den eerflen en
tweeden frusy 1776- Uit den rnortd des Predikers uitge5 dem 7uny . Te Amfleldar by F.
fcbreeven, gepredikt den
Sundorif. In groot octavo 3z bladz .

Y gelegenheid, van den opgenoemden Dieffial ,

uit de
Nieuwspapieren van die dagen ten overvloede bekend,
B
is deze Predikatie , na een plegtigen omgang, volgens het
gebruik der Roomfche Kerke, aldaer uitgef'proken . D, Eerwaerde Prediker gebruikt de woorden nit de Klaagliederen
van Jeremia H . L io . ter aenleidinge, en verdeeltzyne Reden,
voering aldus . „ Ik zal, voor eerst, alle ergernis, die welligt uit deze mishandeling van dit dierbaar Altaargeheim mogt
ontfiaan zyn, in de gemoederen derzwakgeloovigen, tragten
weg to neemen . Ten tweeden, zal ik ulieden doen zien, de
groote waarde en kostbaarheid van die Hemelgift aan ons milddaadig gefchonken maar door eene vermetele hand gefchon .
den . Ten he'rde'r`, zullen w higr uit afleiden, hoe onver .
fchoon$ de
dfad°
- 1Mitge',Naamgelbovigen is, die
zi ' iet otitzie dit a
lyk geh
xiiet
n m ~g od .
e, ianc'i ,, kr,eda
s, lne
hei cJJ~ndJii ge.
me d tL gena
es, bQkngj?tl
Qxgef ~d,
hectic
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heclit hy, ene opwekkende fluitreden ter harrgrondige boet .
vaerdigheld, met een daer op toepasfelyk Gcbed . - Men
befchuldigt veelal de Roomfche Geestlyken, byzonder ook
hier to Lande, van ene flurdige predikwyze, en de befchuldiging is niet geheel ongegrond ; maer indien deze Prediker
zyne Leerredenen gewoonlyk op die manier fchikt, zo be .
hoort by geenszins onder die genen, welken grond aen deze befchuldiging geven . Deze zyne Predikatie is naer de
tydsomftandigheden zeer wel ingericht, en, naer zyne denkwyze, eigenaertig opgefteld .
Vervolg van Papieren , rakende bet gevoelen van den Ecrw.
KLEMAN, over de Orde des Heils .

VOor enigen tyd kwam ons een Tegenbericht tegen het
Nader Bericbt van den Heer Petscb ter hand, waer van
wy toen gewag gemaekt hebben (*) ; en zedert onvingen
wy een Stukje van den Hoogleeraer van Drunen, getyteld,
de aart des Gefchryfs in het Nader Bericht van J . Petsch
aan bet Publiek onder 't oog gebragt . Het is van denzelfden aert, als bet gemelde Tegenbericht, en ziet nicer op
byzonderheden tusfchen die Schryvers en den Heer Pets:h,
dan op bet gevoelen van den Eerw. Klema°z, des de Lezers
'er niet veel aen hebben . Met meerder nut zal men, ten
rechten verl:Iande van 's Mans gevoelen, doorbladeren, zyn
Gefchrift, De orde des hells verdedigd, net zyn ncvens'
gaend Declaratoir, in 't licht gegeven door Philekklefius Ortbodoxus ; waer in by deze en gene zyner Voorfleliingen nader opheldert, en zich bevlytigt om alle bezwaren tegen
zyne Rechtzinnigheid nit den weg to ruimen . 't Is waer, de
ondervinding heeft geleerd, dat het tier voldoende fcheen in
't oog veler Godsgeleerden ; dan zulks neemt met weg, of
bet kan zyne nuttigheid hebben, om dat gevoelen berer to
doorgronden, en veelligt in 't vervolg van dienst zyn, om
de waarheid verder to onderzoeken . Een denkbeeld van die
natuur zal zeker tier behagen aen den Schryver van eetl
ander Trac`faetje, dat ten opfchrift heeft, De orde des Hells
tegen die Verdediging omgekeerd enz . Volgens dien Schryver is het gevoelen van den Eerw . lema# zo vol tegengen deswegens
tlrydigheden, oat liiet, indiea
opmer
rdien a en, t it,daerdoorgaen, _ ene ver
, ~l by
t to to
iiet owften .ttbren'K,
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met de Gereformeerde Leer des • Predestinatie ; des bet zelve
in Nederlands Kerke geen onderwerp van verder onderzoek
zy . Wy vinden nopens bet een en 't ander 'er niets nieuws in
voorgefteld, niets dat de Eerw . Kleman niet reeds in zyn
Gefchrift en de uitgegeven Verdediging enigermate nit den weg
geruimd hebbe . 't Zal, na dit alles, nog een point vanonderzoek blyven , of de Predestinatie aan to merken zy, als een befluit
van een willekeurig Weezen, of als de daad van een Heilig,Goed
en Wys Wezen ; als mede of de leerwyze van den Eerw . Kle .
rnan, (indien men 't fluk met infchiklykheid behandelen wil,)
;veer zogenaemde tegenftrydigheden in zich bevatte ; dan de
leerwyze derzulken, die 's Mans gevoelen volftrekt wraken,
en zich tevens ernftig tegen eeu lydelyk Christendom aenkanten . Misfchien geeft de tyd hieromtrent nog nadere ontdekkingen, zonder wezenlyke benadceling van de Leer der Nedetlandfche Kerke . Zodanig een onderzoek komt ons althans
nuttiger voor , dan de arbeid van Philecclefltts Orthodoxus
filter , Zoon van den Ouden , die een Gefchrift uitgegeven
heeft, onder den tytel van halfche Sluitrede en des Scbryvers
van 't opgenoemde Wetkje, wiens ichryfwyze meer ftrekt, om
to verbitteren , dan to verbeteren ; en waer in men niets vind,
dat ter daedlyke ophelderinge van de verfchillende denkbeclden ftrekt . De Zoon van den ouden Philecclefius komt ons
wat to vuurig voor ; mogelyk moet men op de jaren wat affchryven . -- Wyders heeft men nog in 't licht gegeven een
Historiscb Verbaal van alle de procedures,gehouden in de zaak
van D . Kleman, Predikant to hoorburg , wegens zyn uitgegeven Boekje , genoetnd Orde des Heils , met de daar toe beboorende flutbentyke Stukken . Dit Stuk levert ons een verflag van

het voorgevallene, van dien tyd af, dat bet Werkje van den
Eerw. Kleman, door de Vifitatores Librorum van 't Haagfche
Clasfis geapprobeerd was, tot dat bet Haagfche Clasfis goedgevonden heeft bet zelve to improbeeren, en daer van op de
Zuidhollandfche Synode verflag to doen ; waer mede alle de
openbare onderhandelinge over dit G e f c h r i f t e n i d e g l o n
pen zyn ; to meer daer de Eerw. Kleman zelf uitdruklyk verklaerd heeft ; „ dat by nu, dewyl men de approbatie weder
ingetrokken en buiten effect gefteld heeft , ook gerekend wil
worden, als of bet zelve Werkje door hem niet was uitgege .
ven" . Alle de daer toe behoorende Stukken zyn hier by een
verzameld , en in tydorde gefchikt ; des de Lief hebbers van NederlandsKerkgefchiedenif1 n dit Historisch erbaal,als gaende
over een opmerkenswaer4ig •trborval,hetzelve wel nevens andereIttklyke.Gefehrifeeu.Yau
natuurnuogenplaetfen .
HaraV. DErtb,. JJ* vETT . NL%
K k
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2IWNDELINGEN

Handelingen van bet Genee: kundig Genoodfcb, p , onder de
Zinfpreuk : Livanddis cieibus . Eerfle Deed. Te dmll. by .
Conradi 1776 . 367 bladz, in groot otIavo .
.
dig Genooddlch : p zyn ten hoogften pryzens waardig ,
een waare en zed beredeizeerde zzrcbt, voor de welvaart van bet
inenfcbelyk geJlagt. 't Zoo onnoodig zyn sneer nit 't BLrigt,
door dit Gee ood :chap, waar van de Leden zich tot nog toe
on bekend gehouden hebben, uitgegeeven, en in alle openbaare
Tydgefchiiften medegedeeld,aan to haalen . De eerfte Vraag,
door ditGenoodfchap opgegeeven,toonde aan,'tjuist oordeel
van de Leden die 't zelve uitmaaken ; dewy] 't een Vraag is
van bet grootie aanbelang in de Geneeskunde, en die tot nog
toe niet genoeg met nauwkcurigheid bepaald was ; men zag
daarc mtrent dagelyks, in de Geneeskunde , veel misbruiken
plaats hebben . Dezelve was vanden volgenden inhoud ;waarin
beflaat, namentlNk, bet uitwendig gebruik en misbruik van
Sp tan~ele 1//leg en in let alge,neezz, en byzanderlyk met betrekking tot de T~lek- of Rotkoortfen, we'ke zederd eenige jaaren in
d
ensharlerland za fferk gewoe<d hebben ? 't is niet to v er woneren, dat verfcheide, door hunne Geleerdheid en Kunde, beroemde Mannen ondeinamen, hunne krachten in 't oplosfen
van deeze nutte Vraag to beproeven . De zeer geleerde Ht r
Bi . J. DE MAN, M. D . en Archiater der Stad N} megen , Lid
van de Holl . Maatfch . dcr Weetenfchappen to Haarlem, zeer
beroemd door zyne fraaije Verhandelmg, over de kwaadaartige Rotkoorts, in bet Jaar 1772, heeft, door zyne uitmuntende Verhandeling over dit onderwerp, de gouden Gedenk .
penning behaald, weike beflaat in een prys van den Ducaa .
ten ; 't is zeer loffelyk van 't Genoodfchap, maar een rnaatige
prys bier toe vast to ftellen , op dat de Geleerden meer door
de eerzucht, dan de waarde van den prys, gaande gcmaalct zou •
den worden, om dezelve to behaalen . De Zilvejen Gedenkpenning is toegeweezen, aan't Antwoord van den Hooggeleerden Heer A . YPEY, A . L . M . Med . & Phil . D . & Lector
Botan . to Franeker, die zich reeds door verfcheide Gefcbriften, en 't behaalen van Eerepenningtn, met Lof bekend gemaakt heeft : deeze Verhandeling levert ook een,Proef uit van
de kunde en oordeel van then kleer, .die, reeds in zyne jonge
jaaren , zo vecle blyken van gdeerdbeid der Waereld' medegedeeld heeff: "t Genoodi hap lieeft,nag een derde Antwoord
uitgegeevttn ; 't walk 't zeiva&*'t ;4 rnseh is medegeeeeld ,
en
D
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tit ook zyne nuttigheid heeft ; doch 't zelve komt by de beide
eerstgemelden in geene vergelyking. Hier by is nog gevoegd,
Verhandeling over 't inwendig gebruik der Spaanfche Vliegen,
door den Hooggeleerden Heer R . FORSTEN , die thans met
roem den post van Hoogleeraar, in de Geneeskunde, op Ge1derland's Hooge Schoole waarneernt : deeze is door den Auteur zelven getrokken, uit zyne wel doorwrochte Disfertatie,
waar mede by, by 't Iaati'te Leidfche Leuwfeest,luisterryk met
de hoo lie plegtigheid is bevorderd , ten dientle van het Ge .
noodfchap, fervandis Civibus, nit het Latyn vertaald, en met
eenige Byvoegzelen vermeerderd . Men vindt 4 in deeze vier
fraaije Verhandelingen, byna al 't geen eenige betrekkina heeft,
ten opzichte van het uit- en inwendig gebruik der Spaanfche
Vliegen, met de noodige voorzorgen , daar by in acht te neemen . Hier by zyn nog eenige Genees-en Heeikundige bVaar .
neemingen gevoegd ; doch die verdienen, in 't algemeen, niet
zo zeer onze goedkeuring .
Intvyingr-Redevoering van A . P . NAHTJIS, openlyk ttitge/proa
t in de Geneesken , toen by bet gewoon Hoogleeraar
Kruid- Schei- en 's Menfchen Natuurkunde,
-a"' op de Utrecht .,
fcbe Hooge School plegtig aanvaardde . Utt bet Latyn vertaald, door J . vooRnUIN, D1ed. Stud. Te Utrecht, by A. v.
Paddenburg 1776. In grout octavo 5o bladdyden .
Godsdienf ige befcbouwing der Planten 9 als een fcherpe
E Ene
fire prikkel tot lievde en dienst van bet Godlyke Opperwe-

is een by uittlek gepast onderwerp der Redenvoeringe
van den Hoogleeraar Nabuts , by bet openlyke aanvaarden
zynes Ampts ; en men mag wel zeggen, dat by 't indiervoege
outvouwd heeft , dat het aller opmerking verdiene . Men befchouwt veelal de Plantgewasfen flegts met een vlugtig oog 4
of ziet ze, door de gewoonte, genoegzaam als over 't hoofd ;
en zo al eens byzondere omftt.ndigheden of inzigten onze aandagt op die Gewasfen vestigen, bepaalt zig dezelve maar al to
dikwils tot de Planten s zonder dat men 'er door opgeleid
wordt, om zyne gedagten tot den volmaakt wyzen en goeden
Schepper to verheflen . Ter afweeringe van die onagtzaamheid, en ter opwakkeringe van de vereischte aandagt bier omtrent, fcaekt deeze Redenvpering, in welke de Hoogleeraar
ons onder 't oog brengt, hoe duidelyk -Gods vinger daar in
Zen )

dopr(iraalt, eu hoe eeu oplex{{~rt,e~~ii a befchouwing der Plantge1* a
w"r
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wasfen regt gefchikt is, om onze harten met liefde en eerbied
voor God to vervullen .
Ten then einde leert by ons opmerken , den talryken over.
vloed der Planten , benevens derzelver verfcheidenheid ; waar
van ons Vaderland, in deszelfs kleenen omtrek, ten minfle
twaalf honderd verfchillende foorten opgeeft ; waar van men
in de bekende Waerelddeelen reeds acht duizend verfchillende foorten optelt ; en buiten welken 'er, naar de hoogfte waarfchynlykheid, nog zees veelen onbekend zyn . Hy left ons
ter overweeginge voor, hoe die verfcheiden foorten, door alle
eeuwen, beftendig verfchillend blyven ; en hoe zy, met tegenflaande deeze verfcheidenheid, zo veel overeenkomsts met
,eikanderen hebben, dat zy, fchoon bet petal der Geflachten
gtoot zy , egter onder een zees kleen getal van Klaslen gebragt
unnen worden . Verder leidt by ons op ter befchouwinge
van de herkomst der Planten uit zaaden, volgens onveranderlyke Wetten, naar welken ieder Plant zynn eigen Zaad, en
ieder Zaadje zyne eigen Plant uitlevcrt : als mede op derzelver wasdom, groeibaarheid, duuring enz . waaromtrent in ie .
der deezer Planten, eene vaste regelmaatigheid plaats heeft ;
initsgaders op derzelver maakzel en zamenweefzel zo in- als
uitwendig. In dit alles vertoont zig eene onnnfpeurlyke wys .
held van vorming en onderhouding, die ons de Godlyke Voorzienigheid ten allerklaarfle toont . - Dan dit alles mag men ,
in zekeren zin , zeggen, is nog niets in vergelyking by 't geeii
zig voor ons opdoet, als wy met den Hoogleeraar het oog
flaan, op de tweeerleie Geflachten der PlanteA, en derzelver
wyze van bevrugting ; 't welk de Hoogleeraar zo beknopt en
met zo veel nadruk voorgefteld heeft, dat wy niet wel kunnen
nalaaten, van bet voornaamfte deswegens to melden .
In 't algemeen flaat aan to rnerken, dat de Manlyke deelen
der Planten zyn de Meeldiaadjes met hunne Meelknopjes ,
en de Vrouwlyke deelen het Vrugtbegi'izel, de Styl en de
Stempel ; dat het bevrugtend Stuifmeel, op zynen tyd uitge .
worpen,in de zig openende mondjes van den Stempel ingaat,
en bet vrugtbeginzel bezwangert - Hierin is reeds eene
verwonderlyk wyze fchikking ; dan dezelve openbaart zig
nog duidelyker als men apt geeft op de onderfcheiden plaatzing dier deelen in verfchillende Planten ; welke zomt4'ds zcdanig is, dat men, op bet eerfle aanzi n, niet terflond bevatten kunne', hoe dit bevrugtend Stuifmeel tot den Stempel
gebragt kan w6rde4l .
„ Dit is, zegt de Hoo§epsar, ligt to begrypen in raulke
Plan .

gelegen Stempel gemakkelyk aanraaken , en,
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Planten, wier bloem van Meeldraadjes en Styl to gelyk voor .
zien is, en zoo geplaatst, dat de Meelknopjes hooger dan de
Stempel van den Styl of met denzelven even hoog flaan .
Want het vrugtbaar Stuifmeel, uit de Meelknopjes ontlast ,
kan, daar bet door zyn eigen zwaarte naar beneden zakt, of
door den wind naar de kanten geblaazen word, den onder of
naast bet zel.ve
van wegens zyn menigvuldige deeltjes, denzelven rykelyk be .
iluiven, en dat wel des to beter, als de Meeldraadjes zoogeo plaatst zyn, dat zy van rontom kroonsgewyze den Styl omringen, bet welk wy in ver de meeste geflachten der Planten
ontdekken, en dat ons to gelyk aanduidt, dat zulk eene manier van voortteeling aan de Planten zeer gemecn is, welke,
by de Beesten zeer zeldzaam, en onder de Menfclien noo#
befpeurd word, to weeten, dat een en bet zelfde voorwerp .,
met bet Veimogen en de Teeldeelen van beiderlei Geflacht to
gelyk voorzien , op zich zelven beflaan , en zich alleen voldoen
kan ; buiten alle teaenfpraak om deeze tastelyke reden, dat de
Planten , wyl zy uit en van zich zelven niet van plaats kun .
nen veranderen, zoo oak niet, gelyk de Dieren, by elkanderen kunnen koomen,
,, Maar gelyk elk ligtlyk zal toeftemmen, dat zulk eene
voe ing der Teeldeelen wyslyk gefchikt zy , ter gemaklyke
ontfankenisfe van den Stempel, zoo bedient zig de Almagti'r
Opperbefluurder, die met zyn gebiet en wit in alle de Twee
Oorzaaken invloeit, en dezelve zoo regeert, dat zy aan r
voorgefl :eld oogmerk volkomen beantwoorden . bier dikvan een tegengeftelden weg , en maakt zomryds de St,
korter dan de Meeldraadjes . Dus fchynt bier door ;t
et
meet , uit zyn Meelknopjes uitgefchud, tegen zyn eigenr
to niet to kunnen ryzen, nosh by de verwyderde mondjes
den Stempel to kunnen koomen . Hoe gefchiedt dit dan? De
Stempels van de lame Stylen buigen zich naar de Meelknopjes van de kortere Meeldraadjes, en op deeze wyze kin men,
bet geen moejelyk fcheen, ligt begrypen, hoe bet Stuifmeel
op den Stempel komt ; gelyk dit zeer klaar is in de Nagelbloemen , waarin deeze deelen altoos dus geplaatst zyn en
blyven, daar dezelve in de wilde Kooren - Roozen , Kasfie ,
Tamariuden , Pasfiebloem , naa dat zy haar mannelyk Stuifmeel op den Stempel geRrooit hebben, weder haare voorige
bouding aanneemen, En het is op deeze Une manier niet al .
Teen, zoo de Meeldraadjes korterzyp(tan de Styl, dat de
C4gddelyke Wysheid haar dpel treft ; want in die Bloemen ,
bnde buis zyn zamen gegroeit,
WierMeelknopjes als in een
k 3
neetnr
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neemt de Stempel van den Styl op then tyd, dat by de rot .
ronde buis dier Meelknopjes doorboort , het vrugtbaar Stutf.
meel met zich, en groeit, op deeze wyze bevrugt zynde ,
ver boven de randen van den Cylinder nit .
„ Maar,gelyk ivy nu zagen, dat de Ontfankenis in de regt
opftaande Bloetnen, fchoon derzelver Styl langer is dan de
Meeldraadjes, egter haaren gang ga, zoo warden wy zulks
zomtyds ook in de Nederhangende Bloemen gewaar, alhoewel
dezelve korter zy . Doch dezelfde zwaarigheid, welke bier nit
zoo we], als uit de langheid van den Styl in de voorige Plan .
ten , fchynt op to ryzen , wordt op geene minder kontlige
vyze weggenomen . Immers, daar de uitgefpreide Clloem op
ten tyd, waar in zy lfaare grootte gekreegen heeft, in plants
+tn eene nederhangende eerie regt opflaande hooding aan .
jeeemt, en de Meeldraadjes dus larger dan de Styl zyn, be q
vrugten zy gemakkelyk den Stempel van den nu korteren Sty] ;
dog keeren, na dat zy zulks verrigt hebben , weder tot haare
voorige plaatzing, waaromtrent wy een duidelyk voorbeeld
aantrefhen, in een zeker foort van de Oijevaarsbek en van de
Claitonia.
,, En bier zelfs zyn der Goddelyke Wysheid en Almagt
mog geen eindpaalen gezet, tnaar de Allerwyste Schepper is
verder op veel meenigvuldiger wyzen tverkzaam omtrent de
voortteeling der Planten . Want dikwils gebeurt bet, dat in
4dne en dezelfde Plant de cene Bloem Mannelyk en de andere
Vrouwelyk zy p en dat veele deezer tweeflachtige Bloemen
zomtyds niet alleen op ecnen kleinen , maar zelfs eeneta vry
grooten affland van elkander afgefcheiden zyn . Wat nu ? en
door welk eene bewerking warden de Vrouwelyke Bloemen ,
daar zy by de Mannelyke niet koomen kunnen , bevrugt ?
Dit zoude den menfchen gewis zeer moeielyk vallen, maar
baart den magtigen Beheerfcher van alles geen de minile zwaa .
righeid .
,, Deeze toch bedient zich van de Winden, als zyne die .
naaren, die de Meelknopjes der Planten, door bet been en
weder fchudden, van haar vrugtbaar Stuifmeel berooven , en
dit tot de Vrouwelyke Bloemen, welke digter of verder afllaan, overwaajcn . Deeze lokt vtrfcheiden Infekten door de
Ikoonigzoete vogtigheid der Hoonigbakjes tot de Bloemen R
die , van bloem tot bloem viiegende , met hunne pooten ,
lighaam en ylerken , het bevrugtetid Stuifmeel van de Marine.
tyke tot de VrouWelylt overbrengen . 'Deeze heeft, op dat de
vrugtbaarheid der Planten niet zoude geflremt worden, vtror
die in 't byzonders veer bloolk a van bet tweed'erlei gef ap
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%lags zynde , of wyd van elkander ilaan, of aan den anderett
juist niet regt ondergefchikt zyn, door zyne wysheidgezorgt,
dat de Bladen, die bet Mannelyk Stuifmeel van de Vrouwe .
lyke Bloemen zouden weeren, niet eer uitgroeien, voor dat
'er eene volmaakte en waare bevrugting hebbe fland gegreepen : het geen wy's jaarlyks duidelyk zien in verfcheiden gellagten van boo men, als in den Eiken, Populier, Esfchen,
Wilgen, Nootenboom en andere .
„ Dat die Bloemen , welke, nit Verfchillende Planten voortgefprooten, op een wyder afllanLl, by elkander gevoegt en
vereenigt moeten worden, ook op de zoo even opgegeevene
wyze bevrugt worden, zult gy, zeer Geeerde Toeboorderen,
nr ligt begrypen ; want of de Bloemen van onderfcheiden Geflacht op dezelfde Plant b'oJen, of op eene andere, die 'er
een weinig verder afllaat, zulks is on 't eeven . Daar die'
zelfde Wind die zelfiie bifekten, zoo wel het vrugtbaare Stof
tot de bloemen van de Planten, die een weinig van elkander
of zyn, als tot die van etsne en dezelfde Plant, kunnen over
brengen .
„ Dan, daar wy de bevrugting der Planten befchouwen,
zouae die verwouderenswaardige wys, waar op de bloemen
van de Jatropha en Ptfang voortkoomen en wederom flerven,
ons kortzigtige Schepzelen gansch onbegrypelyk toefchynen .
Want beide deeze Planten draagen wet Manuelyke en Vrou.
welyke Bloemen, waar op eenen onderfcheiden tyd ; zoo,
dat de Vrouwelyken, wyl zy niet alleen het cerst to voorfcityn koomen , maar flegts weinige dagen bloejen , reeds verlept, en ten eenenmaal onbekwaam zyn voor de Ontfanknis,
wanneer de daarnaa bloeiende Vlannelyke haar door haar Stui£ .
meet zouden kunnen bevrugtigen . Regtmaatig ryst derhalven
de Vraag by u op, hoe zich de bevrugiing in zulke Planten
toedraage? De beautwoording valt gemakkelyk, naa dat de
onvermoeide proeven der Kruidkundigen duidelyk beweezen
hebben, dat dan eerst diergelyke Planten zaad fchieten, wan .
neer 'er veele to gelyk op eene plaats bloejen , en wet niet
heel ver van elkander . Hier heeft derhalven dezelfde bewerking, die wy zoo even bewonderden, plaats . Want , daar
veete derzelve, en die digt by elkander than, juist alie niet
op denen en denzelfden dag to gelyk bloejen, zoo kan het
gemakkelyk gebeuren, en het ,ge(chiedt in de daad, dat de
Mannelyke J3loemen vau de eane Plant, op dezelfde dagen,
als de Vrouwelyke van +gene andere Plant, to gelyk in haa_
ren groQtfleu bloet zyn r en als het ware onderling een aangenaani huwlyk .4angaau, e
s haar Gelaclu altoos doen
wuftduuce!,
Jk 4
„ 9 11
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En mogelyk verdient zelfs, Toehoorderes2, de vereeniging,
welke aan de Valisneria en Valisnerois eigen is, nog grootere
be wondering. De Vrouwelyke Plant toch, van haaren Man
afgefcheiden, verbergt met haare bloemfteng , krulsgewyze
in een gedraaid, de teeldeelen onder bet water (want bet is
een Waterplant), doch in den bloeityd raakt de gekronkelde
bloemlleng los . Hier door word dezelve langer, en zoo dra
die eene bloem, welke zy heeft, met de oppervlakte van bet
water gelyk komt, opent zy zich, en bond zich zoo Lang
open, tot dat zy door eene Mannelyke Bloem bevrugt zy .
Hier op krult zich de bloemfteng wederom in malkander,
en de Vrouwelyke Bioem duikt onder bet water . Maar de
Mannelyke Bloem, daar zy in andere Planten op d6ne plaats
vast zit, en flegts door beliulp van de Winden en Inlekten
gemeenfchap oefent met bet Wyfje, verlaat hierintegendeel,
zoo ras zy onder hot Water haaren wasdom gekreegen heeft,
aanftonds haare Plant, en komt vervolgens, van haaren bloemfteng afgefcheiden, boven op bet Water, als om een Wyfje
to zocken, en 'er zich mede to vereenigen, en vind eindelyk, na dat zy langen tyd door den wind been en weer over
bet water geflingerd is, hare Bruid, en verrykt haar met bet
vrugtbaar 9tnifmeel .
Wie derhalven, die met de behoorelyke aandagt de veelvuldige wyzen, waar op de Planten bevrugt worden, overweegt, (en bet zoude Been moeite zyn 'er nog meerder to
berde to breugen,) erkent en bewondert hier niet eenen Goddelyken Bettuurder en Befchermer! Wie denkt 'er zoo verkeert en ongelukkig, dat by, daar by, in gelykzoortigePlanten , ook eene gelykzoortige manier van voortteeling gewaar
word, bier eene Noodlottige en van alie wetenfchap ontbloote oorzaak erkenne ! Niemand van U is 'er, zeer Geeerde
Toeboorders ! bet well: ik vast vertrouw, die niet,' gelyk over
andere, zoo ook over deeze werken des Opperften Scheppers
met Koning David uitroepe : o! hoe veele zyn Uwe wet ken,
Gy bebt ze alien met wysbeid gemaakt 1 "

Op eene foortgelyke manier leidt ons de Hoogleeraar, ter
befchouwinge van de Godlyke Wysheid en Goedheid, als ten
duidelykfte zigtbaar, in veele byzondere Eigenfchappen der
Planten, en bovenal in derzelver veelvuldige nuttigheid, ter
verfterkinge, ter verkwikkinge, ter herltellinge van den Mensch,
en eene menigte van andere aangenname en heilryke dient'en,
welken zy ons toebtengen . Ortze Redanaar ftefLdit ulles op
eene nadruklyke wyze voor, met etn ernlligen 'aandrartg oil
daar op agt to geeven, en cRts opgeleid to wo4leti, tot eene
dunk .
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dankbaare en liefderyke eerbied, jegens den Schepper, On .
derhouder en Beflierder aller dingen . „ Duizendmaalen ,
(zegt by met het afloopen deezer befchouwinge) hebben wy
de verrukkelykfte weiden, bosfchen, beemden, hoven doorgewandelt, en onze oogen op zulke vertooningen onthaalt,
die door haare zeer fchoore gedaante, en, als her ware, flil .
zwygende welfpreekendheid onze harten tot den algemeenen
Schepper hadden moeten opleiden, en aanzetten tot opiegte
dankbetuigingen voor zoo veele onverdiende weldaadenlegens
elendige fchepzelen . Maar wy zullen gerust en vrylyk be .
kennen, zoo wy van ons zEven maar geen al to goede gedagten hebben, fiat onze oogen en harten al to vaak gefluoten
.*yn geweest voor deeze opwekking, die ons door de Natuur
zelve gedaan werd . Zoo naamelyk is de mensch van natuur"
geftelt, zoo ondankbaar zyn wy alien, die leeven , jegens
God, dat de weldaaden van den goeden Schepper, welke
wy geduurig, als zigtbaare blyken van goddelyke goedheid,
voor ons hebben, en dag op dag ryklyk genieten, ons nauwelyks aandoen of gaande maaken , ten zy Gods genade zel .
ve, en dus eeu nieuwe, en gansch niet algemeene, fpoorilag
ons opwekke en aandryve, om deeze goedgunPtgheden op
haareii regten prys to flellen .
„ Ach of dit alley myner Toehoorderen, zoo veelen wy
bier teg_nwoordig zyn ! Ac,) of dit zcer hraave Medelelr ;ingen, die u op de kennis der Planten zult toeleggen, myn en
Uw byzonder voorregt ware, dat wy door de verbaazende
menigte der Planten, we'ke wy dagelyksaanfchouwen zullen,
tot den Formeerder der Planten zelven wierden opgeleidt . Zoo
zouden wy, door deeze pryzenswaardige en allernoodzaake ,
lykite wetenfchap tot nut niet alleen van bet broos en bouw .
vallig leeven wizen geest verryken, en de paalen van ooze
Kunst verder uitzetten ; maar daarenboven, onder de medewerking van God , als het ware, door dit voedzel gellerkt
worden, in de gewisfe hoop op een altoosduurend geluk na
dit leeven . Zoo zouden wy llegts geen nieuwsgierige, maar
tefi'ens godvrugtige Eerbieders en Belchouwers van deNatuur
zyn ." - Na 't voor(tellen van dit alles befluit de Redenaar met deftige Aanfpraaken, die naar de omftandigheden
van tyd en plaats gefchikt zyn .
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Historie van b .t Perbond en de Smeekfcbriften der Nederland.
fcbe Edelen, ter verkryginge van Vrybeid in den Godsdienst
en Burgerfaat, in de jaaren 1565--1567 . Uit veele oor .
fprongliike gedenkfukken faawgefel'l, door j . w. to WATER, Predikant to Vlisfinge nngen enz . enz. Eerfe Stuk . Te
Middelburg by P . Gillisfen 1?76. Bebalven bet Voorwerk
446 bladz . in groot o6avo .

Et is voor eenen ieder, die flegts eenigzins ervaren is in
.1 1 de NederlandfcheGefchiedenisfen, ovetbekend, datde
Historie van bet Conprosnis of Verbond van's Lands Edelen,
In den jaare 1565, met de gevolgen daarvan , bovenal merkwaardig zy . En dezulken die hun werk gemaakt hebben',
van dit gewigtig gedeelte onzer Gefchiedenisfen na to fpooren , ondervunden Reeds, dat verfcheiden byzonderheden nog_
aleenigeopheldering, ten rechtenverfiande, behoefden ; vanwaar ook deezen en geenen hunne vlyt daartoe aangewend
hebben . Uit dien hoofde verflond men, voor eenige jaaren,
met bet uiterfle genoegen, dat de arbeidzaame en kundige to
Water zig opzetlyk toelei, om alles byeen to zamelen, wat
dienen k.an , om 't voorgevallene in dien tyd in een helder dag .
licht to itellen ; en de afgifte van dit eerlie Stuk van deezen
zynen arbeid toont ons den gelukkigen uitflag zyner poogingen . - Het heeft hem mogen gebeuren, buiten het lee .
zen onzer algemeen bekende Gefchiedfchryveren, eene me .
nigte van zeldzaam voorkomende gedrukte, mitsgaders tot
nog onuitgegeven, Schriften to doorbladeren ; by heeft daar.
door gelegenheid gehad, otn verfcheiden omflandigheden ver .
der na to fpooren, en met meerder zekerheid of hooger waar,
fchynlykheid daar to flelhn ; dit heeft hem aaiileiding gegeeven tot bet doen van veifcheiden ontdekkmgen, die zo de
Gefchiedenis in 't algemeen, als wel byzonder de Lysten der
Edelen, betreffen ; waar door by by uitneemendheid in ftaat ge .
field is, om die braave IMannen , welken by uitfiek de hand in dit
werk gehad hebben, beter to leeren kennen . En zyne bier
door verkreegen kundigheden, zo in 't eene als in 't andere
opzigt, deelt by den Liefhebberen onzer Vaderlandfche Ge,
fchiedenisfe in dit zyn Gefchrift indiervoege mede, dat ze
t'over reden vinden, om hew voor zyne aangewende moeite
hunne erkentelyke dankbaarheid to betuigen .
Met den aanvang geeft by, by manier van Inleiding, cen
tort berigt van drn ouden ftaat van 's LaGds Edelen, die ,
door
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door alle tyden heen, in aanzienlyken getale zynde, het Volk
poogden to bewaaren tegen de onderdrukkingen der Graaven, wanneer ze tot Dwinglandy overfloegen ; ten welken
einde zy zig door onderlinge verbouden verfterkten ; des het
voorgevallene in den jaAre 1565 niet als eene nieuwigheid
konde voorkomen . Onder 't voorftellen bier van heldert de
Eerw. to Water eenige byzonderheden daar toe betrekkelyk,
en wel inzonderheid het Verbond der Edelen van 't jaar
1563, in tegenkanting tegen Granvelle, op ; en in 't flot
dier Inleidinge toont hy, hoe 't bykome , dat de naamen
der meeste Bondgenooten , in 't jaar 1565, onbekend ge,Ieeven zyn . Voorts geeft by to kennen , hoe 't zyn oogk zy, de gefchiedenis van dit doorlugtig Bondgenootp van 't jaar 1565 op to helderen ; de naamen en lotge#allen der faamverbonden Edelen, tot hunnen roem en tot
ger van hunne nakomelingfchap , to ontdtkken ; en hunne
overgeleverde fmeekfchriften, met de gevolgen daar van in
peen h(ider daglicht to flellen : waar toe dit Werk by uitileemendheid gefchikt is .
Men heeft , gelyk onze Historiekundige duidelyk doet
zien, wat ook Strada en anderen mogen zeggen, de aanleiding tot het maaken van dit Verbond nergens anders to
zoeken , dan in de willekeurige heerschzugt van Koning
Blips ; die, onder den fchyn van yver voor den Vaderlyken
Godsdienst, Nederland in flaaverny poogde to brengen . En
't is, zo als by verder toont, niet minder baarblykiyk, dat
het oogmerk der Edelen alleenlyk was, de verwerving van
yryheid in den Burgerftaat en Godsdienst . Na hat ontvouwen en billyken van dit Verbondmaaken der Edelen in die
omftandigheden, brengt by ons onder 't oog, hoe men ge.
gronde reden hebbe, om Filips van Marnix to houden voor
den opfteller en fchryver van het Verbondfchrift der Ede .
len ;(lieanv glyk,vermodelykopdenlatfenva Slgtd
maand of in het begin van Wintermaand, to Brusfel by een
vergaderd waren, in 't huis van den Graave van Kuilenburg ;
en, veelligt op den zesden van Wintermaand, vasticelden
een inlandsch Verbond aan to gaan , en daartoe de Edelen
van ieder Landfchap , door een of twee gemagtigden nit
het zelve, to noodigen . Onze Autheur dit, met de daarby
yoorgevallen overleggingen, gemeld, en de omcigtige handelwyze der Edelen aangedOtd hebDende, geeft vervolgens
een verflag van den `Snhoud tan dat'Verbond, met aanmerkingen over het re,lse, ter volkomeler verdeediginge vats
net gedrag der Edft in dit geval,
Naar
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Naar uitwyzen der Gefchiedverhaalen en Lysten, gelyk
de E erwaarde to hater vervolgt, werd dit Verbondfchrift
eerst, door Filips van Marnix, en voorts door verfcheiden
anderen getekend ; doch 't is onzeker wie en hoe veelen den
Heer van St . Algonde in deeze eerfle tekening vergezeld
hebben . Veelligt liep hun getal niet hooger dan tot negen
of daaromtrent ; dan de aanhoudende poogingen der Edelen,
welke bier toe alle Edelen, zonder ondeifcheid van Gezintheden, verzogten, deed eerlang bet getal der Ondertekenaaren flerk toeneemen . Onze Gefchiedfchryver , bier van
gewaagende, wederfpreekt to gelyk de haatlyke verdenking
en befchuldiging, als of men zig van overhaasting, bedrei .
ging en dergelyken bediend had ; waarnevens by doet zie ,
dat men ook zommigen verkeerdlyk onder bet getal der ',V44
kenaaren geplaatst heeft . Wel byzonder laat by zig deswegens uit over den Prins van Oranje, ter verdeediginge
van 's Vorsten oprcchtheid in zyne eerfle Verantwoording,
en ter wegneeminge van eene zwaarigheid desaangaande,
welke men nit zyne tweede Verantwoording ontleent . Verder merkt by aan, dat bet getal der Bondgenooten, voor
.en kort na 't overgeeven van 't Verzoekfchrift , ongeveer
400 geweest zal zyn ; doch dat bet getal der Ondertel enaaren vervolgens tot 2003 en hooger geklommen zal weezen 9
toen ook aanzienlyke en ryke burgers zig met de Edelen
vereenigden , en hunne verbintenis onderfchreeven . Dan
hier omtrent heeft men, zyns oordeels, in agt to neemen,
dat de eerstgenoemden eigenlyk inkomen als bondgenooten,
en de laatflen als hunne aanhangers, wier naamen meestal
onbekend gebleeven zyn . Men had naamlyk, buiten verfcheiden affchriften van 't Verbond, die men de Edelen liet
onderfchryven , wat laater eeu kort begrip van 't zelve gemaakt, mitsgaders zekere goedkeuring en bevestiging, zo
van 't Verboud, als van 't Smeekfchrift, dat alomme door
lieden van verlchillenden rang getekend werd, die men dus
van de eigenlyke bondgenooten moet onderfcheiden .
Op dit berigt van 't maaken en 't ondertekenen van 't
Verbond, volgt wyders een verflag van 't opf'ellen en 't inleveren van 't bovenaangeduide Smeelcfchrift . Ter ontvouwinge hier van meldt ons de Autheur bet voorgevallene aan
't Hof to Brusjel, by geleQenheid van 't ontvangen en afzenden van 't ftret~ge l e
van Koning Filips, dad
in Nederland in 't,~lgem inn veel beweeging,baarde, en den
verbouden Edelep m'~ nderh61d aanleiding gaf, tot bet op,y
Uellen van een Smeeklchrift, omn fret z ve, ter afwendhmge
der

HET VER13OND DER EDELEN .

497

der uitvoeringe van 's Konings bevelen, ten Hove in to leveren . Het zelve werd, volgens het Been onze Autheur bybrengt, waarfchynlyk to Breda, in 't verblyf van den Prins
van Oranje, op den vyftienden van Lentemaand des jaars
1566, opgelleld ; en men beraadflaagde den volgenden dag
to Hoogflraten, op her Hof van den Graaf van Hoogftraaten, over den tyd en de wyze der inleveringe . Dit voorgevallene naauwkeurig gemeld hebbende , onderzoekt by na den
opfleller van het Verzoekfchrift der Edelen ; doch by kan deswegens niets met grond bepaalen . Veelligt denkt men op van
Marnix, maar by vindt 'er geen ftelhg bewys voor . Som.
migen brengen 't op rekening van Franciscus Balduinus, of
pan Simon Renard. Onze Schryver geeft een beknopt berigt
n beide die perfoonen, en geeft to kennen, dat 'er meer
arfchynlykheid voor den laatften , clan voor den eerften,
tou zyn . Hier aan hegt by wyders een uitvoerig verflag van
't geen ten Hove verhandeld wierd, na dat de Hertogiu ken .
nis gekregen had van 't oogmerk der Edelen ; 't welk hy,
naar't gewigt van 't onderwerp, onderfcheidenlyk voordraagt ;
en even zo meldt by ons naauwkeurig de poogingen der Edelen en der Hervormden, ten einde den Keizer Maxirniliaaa
to beweegen, om hun ten voorlpraake by Koning Filips to
zyn ; dat egter door de tegenkantingen aan het Spaanfche
Hof vrugtloos afliep .
De Eerwaarde to Water, de Gefchiedenis dus ver agtervolgd hebbende, blyft voorts ftille flaan op de lyst der Edelen, die bet Verbond ondertekend hadden, om deswegens
eenige aanmerkingen mede to deelen . Men vond 'er, zegt
hy, veele naamen der Edelen , uit genoegzaam alle de zeventien Nederlandfche Gewesten, maar geene uit Zeeland . Cit
is altoos veelen vreemd voorgekomen ; zulks heeft hem ook
bewoogen, om de oorzaak daar van na to fpeuren, en zyne
gedagten deswegens gemeen to maaken . By die gelegenheid
brengt by ons onder bet oog een zeer wel uitgevoerd gefchrift
van zynen hooggeagten Vader nopens dit Stuk, dat by met
eenige aamnerkingen opheldert en bevestigt . Men ziet uit
het zelve ten klaarfte, dat de Godsdienst, de Staatkunde en
de gelleltenis der zaaken in die dagen, verfcheiden reden aan
de hand geeven, welken famenloopen, om 'er ons minder
over to doen verwon ere*
he, dat de Zeeuwfche Edelen geen
deel in dat Verbond f3.t
. Ons beftek laat ons met toe
daar over uit"teWetfefil, flat wy anders gaerne doen zouden ;
met een kort woord-2yo hiet'"t'oolgeude genoeg . Buiten hun ..
fete vry algemeefte,#ankfelvitlg aan den Roomfcheti Godsdienst,
komt

498

J.

IV. TE WATER

komt hier in aanmerking de toenmaalige regeeringsvorm van
Zeeland, en de daar nit volgende beteugeling der beamp Ce
Edelen, door den eerften Edelen, of wel van deszelfs gevol .
niagtigde plaatsbekleeders ; mitsgaders bet wederhoudend geza ; van den Bisfchop van Middelburg, wiens perfoon alleen
bet eerfte lid der Staaten uittnaakte . Wanneer hierby komt,
dat de Zeeuwfche Edelen, veelligt om dat men 't uit alle die
omftandigheden hooploos oordeelde, nietaangezogtzyn, om
bet Verbond to onderfchryven, en dat zy, door die omfl_audigheden wederhouden werden, van 'er onverzogt de hand
aan to leenen ; kan men vry gereedlyk nagaan, hoe 't hoogwaarfchynlyk bykome, dat men geen Zeeuwfche Edelen op
de lyst der Ondertekenaars ontmoete . - Na de ontvouwing hier van, welke eene byzondere opmerking verdieiit3k ,
geeft ons de Autheur een omflandig berigt van vier gefch* ven Naamlysten, die nooit voorheenen gedrukt geweestzyn' ;
en waardoor by in ftaat gefteld is, om, nevens het Been by
uit andere Gefchriften heeft mogen ontdekken, eene Naame
lyst van meer clan vierhonderd Bondgenooten op to geeven .
Deeze Lyst wordt ons in dit Stuk medegedeeld ; en in 't vol.
gende Stuk zal zyn Eerwaarde ons eene nadere melding van
die Edelen , zo veel ze hem bekend geworden zyn, voordraa .
gen . Verder heeft men, gelyk by aanmerkt, nict to twyfelen, of 'er zullen nog meer Edelen tot dit Bondgenootfchap
behooi d hebben, en by zou 'er by waarfchyiilyke gisfing nog
verfcheiden kunnen opnoemen, waar van by eenige Edelen
ten voorbeelde bybrengt ; laatende voirts de verdere aanvulling deezer Lyste, aan de oplettendheid van de kundige liefhebbers der Nederlandfche Gefchiedenisfen over .
Dit onderwerp dus verre afgehandeld hebbende vat by den
draad der Gefchiedenisfe weder op, en geeft een uitvoerig berigt van 't voorgevallene, voor, met, en kort na bet inleveren van bet Verzoekfchrift der Edelen, dat de Heer van Bre.
derode, op den vyfden van Grasmaand, met een gevolg van
omtrent vierhonderd Edelen ten Hove verfcheenen zynde,,
na eene eerbiedige aanfpraak der Hertoginne overreikte . Den
inhoud van dit Verzoekfchrift ; met eenige nevensgaande aanmerkingen over 't zelve, en verder het antwoord der Herto .
ginne, mitsgaders de daarop gevolgde raadpleeging ten Hove, en de Apostille op het Smg4_jc rift voorgefteld hebbende, meldt by ons ~erdet den iiadi rriaandrang der Edelen
met het gevolg daaevgn"¢tn 't vonrge4lep try die gelegenheid, tot op bet vertrek der ~deien Wt Brusfe . Vooi t :, geeft
by een aaauwkeurig verflag van* ieftfchWeadp denkbeeldtn,
wel•
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welken men hier to Lande over dit gedrag der Edelen voed.
de ; van de daar op gevolgde handelingen over de maatiging
der Plakaaten, den flegten uitflag daar van, en de mislukte
vertoogen deswegens. Dit leidt hem, om met een kortwoord
gewag to maaken, van de openbaare prediking der Onroomfchen, omtrent het einde van Grasmaand, en vooral in Zomermaand ; als mede van bet fchryven der Hertoginne aan de
hoofden der Boudgenooten, over dit beflaan der Onroomfchen ; waar uit die Edelenaanleidingnamen, om, tegen den
veertienden van Hooimaand, eene flaatlyke vergadering to
St. Truien to befchryven. Van deezeVergadering, die waar.
fchynlyk in 't midden van Hooimaand een aanvang nam, en
tot in Oogstmaand duurde, geeft onze Gefchiedkundige een
om.fiandig berigt, met melding van de voornaamfte perloonerl
aldaar verfcheenen, en eene oordeelkundige o veiweegi .n g van
't geen aldaar naastdenkelyk verhandeld is . In gevolge hier .
van ontvouwt by verder de daar uit voortgefprooten order .
handelingen van de afgevaardigden der Hertoginne, met de
gemagtigden der Edelen to Duffel; dat vetvolgensaanleiding
gaf , tot bet opll:ellen van een nteuw vertoog en verzoekfchrift, 't welk de gemachtigden, of wel drie uit hun, op
den negen en twintiglten van Hooimaand, der H~rtoginne to
Brusiel overhandigden . Den inhoud van dat vertoog, nits .
gaders het verzoek der Hertoginne om verklaring van eenige
punten, en 't trader berigt der Edelen hier op, benevens de
raadpleeglngen daar over ten Hove, gemeld hebbende, maakt
by voorts gewag, van den invloed welke de diestyds ontftaane beeldenflorm op de l - Iertoginue had . Dit was, gelyk
by het verhaal dier gefchiedenisfe vervolgt, van dies uitilag,
dat de Hertogin, na herhaalde raadpleeginge befloote een wei .
trig toe to geeven ; waar op eerlang, en wel den vier , en-twi,
tigiten van Oogstmaand, een verdrag, tusfchen de Hertogin, (in 's Konings naam,) en de Edelen getroffen werd ;
waar van ten volgende dage, ter wederzyde, plcgtige ver .
klaaringen en opene brieven gemaakt zyn .
Onze Gefchiedkundige merkt dit V=rdrag, met regr, aan,
als (ten gelukkiglten uitflag van 't Vei bond en het Smeekfchrift
der Edelen ; dat ook, gelyk by verder fchryft, eene zeer al .
gemeene blydichap, en een gunlli,en keer vteler zaaken, in
de Nederlanden to wege brags. Dan 't Teed Diet lange, naar
uitwyzen der laate } ;e g~.feb edenisfen, zo als de Eerwaarde to
Water kortlyk meldt,,of alle hoop van herftelliug, waar me.
d e men zig gevlei,l 6&d, .verdween geheel en al ; nadien men
den inhoud teu Hove orgdraaide, de Hertogin 'er trouwloos
in
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in handelde, en bet Spaanfche Hof bet getrofFen Verdrag wet
dra jammerlyk fchoud, en volftrektlyk verbrak . - Tot
dus ver loopt dit eerfte Deel deezer Historie, en 't volgende,
dat men eerstdaags met verlangen to gemoetziet, zal onseen
berigt geeven van 't verdere voorgevallene, tot op het einde
van dit Bondgenootfchap . Hier nevens belooft de Autheur
een berigt van de geflachten en verrichtingen der meeste Edelen, wier naamen in de opgemelde Lyst to vinden zyn ; mitsgaders de vereischte 13ylagen, welken tot deeze Historie betrekking hebben ; waar order verfcheiden byzondere Stukken,
die tot nog niet uitgegeeven zyn, of zeer gebrekkig of ten
uiterfte zeldzaam voorkonien, gevonden zullen warden .
Men kan nit dit alles genoegzaam afneemen, dat deeze
befchryving dier gewigtige gebeurtenisfe in alle opzigten
meikwaarehg is, en dus de oplettendbeid van alle Liefheb .
bets onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen bovenal verdient ;
to nicer daar de geagte Schryver zyne oordeelkundige naauwkeurigheid in alles ten duidelykfle doet doorilraalen .
Dagwyzer der Gefebiedenis/en . Uit veele voornaame Scbryvers
en .4anteekeningen byeenverzameld . Door G KLINKHADIEO .
Twee Deelen . Te lgmff by de Wed . Loveringh en Allart en
G . Warnars 1775 . Bebalven bet Koorwerk en de Registers
722 bladz. in quarto .

N navolging van den bekenden Dagwyzer der Gefcbiedenisfen van den beroemden o . BRANDT, heeft de Heer Blink .
bamer dit Werk opgefteld. Zyn doelwit is, op eene dergelyke wyze, op elken Dag van 't Jaar aan to tekenen, de gedenkwaardige voorvallen, die hem in 't leezen veeler Schriften
voorgekomen zyn ; en we] inzcnderheid de Geboorte-en Sterfdagen van veele Honge oil Lange Standsperfoo :ien, zo Geestlyke als Waercidf)ke , beroemde Helden , geleerde en vermaarde Manucn, en Kunflenaaren . Deeze gebeurtenisfen, op
ieder Dag van ieder Maand aangetekend, wordenvervolgens
in twee Registers, betrekkelyk tot ieder zestal van Maanden,
naar welken dit Gefchrift in twee Deelen verdeeld is, in eene
Alphabetifche orde aangewezen . Men vindt clus in 't Work
zelve eene reeks van gebeurtenisfen, in verfch .iiende jaaren ,
op denzelfden dag van 't jaar voorgevallen ; en als men 't Register opflaat, vindt men, wauneer deeze of geene Gebeurtenis, welker tydftip men begeert to weeten, voorgevallen is.
Het aangenaame en 't gemak van toinig eene Verzameling
heeft
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heft den Dagteyzer van den Gefchiedkundigen Brandt zeer
gewild gemaakt ; err men mag deezen nieuwen Dagwyzer
bran den beieezen Kinkbamer wel aaniretken als eeu gefchikt Byvoegzel tot dat 1Verk ; to nicer daar by de geval.
len, door Brandt aangetekend, gemeenlyk is voorbygegaarl.
Pe Hcer Klinkbamer is wel nict zeer keui i, geweest , in 't
uirkiezen van merkwaardigheden ; en bier doer zyn 'er veele
artykels in )ebragt, die men ligtlyk zal oordeelen, dat by
wel had molten overflaan ; dan de fmaak van tnerkwaardigheld is zo verfchillend, dat de een behaagen fcheppe, in 't
Been de ander als Bering over 't hoofd zict. Liethebbers
van foortgelyke verzamelingen kunnen dit Weik, of dat
van Brandt, met wit papier laaten doorfchieten ; bet merkwaardige van beiden vereenigen, en 't voorts vermeerderen
met bet Been zy der aantekeninge waerdig oordeelen , dat
zyne nuttigheid kan hebben . Orn den Lezer eenig nader
denl:bceld van de uitvoering to geeven , zullen wy hem bet
anngetekernde op den eerflen dag deezer maand November
mededeelen .
• St . Op dozen dag begon de BergVefuviusin Campagna
(nu Terra di Lavoro genaamd) met eenen geweldigen brand
uit to bartlen, waar op een groote,•d roogte en Aardbeeving
volgde, zo dat men onder de aarde zulk een gruwzaam geraas hoorde, als of bet donderde ; de Zee begon to tierea
en to bulderen, en de Hemel van alle kanten to fuizen, terwyl de Bergen in den grond fcheenen to ftorten . Kort daarna begon de Berg groote fteenen en vuurvlammen op to werpen, waardoor men byna geen Zon of Lucht bekennen kon .
Zie vender D . P . Pers, Rom . Adel. pag . i 17 , i 13 . in 't

Leven van Keizer Titus hespafianus .

• 372 . Adrianus de Tweede, den i4 December 361, tegen
wit en dank, tot Honderd-vyfden Opperflen Bisfchop vats
Rome verheven zynde, overleed op dezen dag, na een regeering van vier jaaren, tien maanden en zeventien dagen .
Volgens de Aanteek. van Hoogflr . Woordenb. Lett . ADR .
pag . 124. Kort e Historie der Paufen, pag . 47, 48 . en Cbronol.
Historie der Paufen , pag . 25 . Doch A. Bower, in 't V
,1)eel zyner Historie der Paufen, meent dat by naar gisfrng op
den zes .en-twintigJlen November zoude overleden zyn . Zie atdaar pag. 26 .

• 1243 . Is Willem de Tweede van then naam , Graave van
Holland, volgens llanteek. van P. Scriver. I . pag. 476 . tot
Roomsch-Koning verkooren : Doch .7. Wagenaer, in Zyi1
Vaderl. Historie, 11. ?eel, V114. Book, pag . 332 . zegt dat
V. DEEL . H . LETT. N O. 11.
weLr
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deze verkiezing op glen derden O&1ober 1247 zoude gefhied
zyn .
„ 1570. Was 'er een,hooge Watcrvloed in de Nederlanden
en elders, de Allerheiligen Vloed genaamd, die zeer ysfelyk
woedde , en zwaare rampen en fchaden veroorzaakte , to
lang bier to befchryveii . Zie A. Bogaards Kersvloed , 1 7 1 7 .
pag• 53 , 591573 . Werdt to Schagen gebooren, de naderhand v erinaar .
d e "en geleerde Gerrit Pieterfe Schagen, die door eigene leeren leeslust zo bekwaam is geworden, Oat by volkomen heeft
geleerd, verftaan, leezen en fchryven, tien byzondere Taa .
len, de zeven vrye Kunften, en buiten dat nog cen groote
kennis der Godgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid, Vestingbouw •
kunde en andere Weetenichappen bezeten heeft. Cbrou. van
.f11km. pag . 120.
• 1535 . Is GraafMaurits van Nasfau, in den ouderdom van
nchttien jaaren, tot Stadhouder Generaal en Admiraal van
Holland en Zeeland verkooren . P . C. Ilooft, Nederl. Historic, XXIII. Boek, pag. io3pi
f, a Sande, Nerlerl. I-Iistorie, pag . 4853 1629 . Op dezen daghebben dejavanen de tweede groote
belegering van voor Batavia opgebroken, hull Leger op dric
plaatfen in brand fleekende : de Overlie des Keizers vin jalcatra deed den Prins van Madura, met meer dan acht-honderd
Man, by zyn vertrek onthoofden en ombrengen, om dat die
Prins geroemd had, by zoude wonderen op Batavia verrigten of niet levendig van daar vertrekken . Nerlerl. Cvron .
rag. 227 .
• 1657. Op dezen dag heeft men begonnen de nieawe Trek .
vaart tusichen de Steden Haarlem en Leiden to gebruiken .
Onpart . Cbron . v i flen druk pag. 102 . G, van Loon , it ederl.
h'istor. Penn. 11. Deel, IV. Boek, pag. 421 . Zie oak op 16
September 1657 .
„ 1679 . Op dezen dag werdt, door tusfchenkomst van den
Koning van Vrankryk en den 1`iertog van Zell, een Verdrag
van Vrede tusfchen den Boning van D nemarken en de Stad
Hamburg geflooten , onder condition, nader to vinden by
G . van Loon, Nederl. Ilistor. Penv . III. Deel, III. Bock,
pag. 272, 273.
• 1700 . Sterfr Karel de Tweede, Boning van Spanje, Zes .
en-dertigite Graaf van Vlaanderen . .aarbeek . der Stad Brugge, II. Deel, pag. 445• 3 . Wagenaar, Vaderl . Historic,
LXV
. Bock, pag. 5o, 51 .
,, 1713 . Salomon van Till, vetmxard Hoogleeraar op de
Hoa-
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tlooge 8choole to Leiden, die zij door zyne Werken ze-,r
beroemti heeft gemaakt, door eene beroerte aangetastzynde,
overleed op dezen dag, in den ouderdom van zeventig jaaren en eenige maanden , als zynde in den aanvang van den
jaare 1643 gebooren . Hoogfr. Woordenb . Lett. TIL . pag.
77, 78 .
~~ 1756 . Gustaaf Willem Baron van Imhoff, Zeven-cn-twin .
tigite Gouverneur Generaal van Nederlands lndiZ3, overleed
op dezen dag, en werdt op den vyfden November 1756, met
veel flaatfie to Batavia begraaven : in den jaare 1740 wierd
by alhier by de Heeren Bewindhebbers van de 0. 1 . Comp,
tot Gouverneur aangefteld, doch ondertvyl naar 't Vaderland vertrokken zynde, wierd by alhier op den dertienden
December 1741 door Bewindhebberen daar in nader bevestigd . Zie zyn verdere aanfelling in 't Naarab . der Regeer .
van Batavia 1766.

• 1755. Heeft men to Lisfabon en op verfcheiden andere
plaatfen langs de Zeekust, ecu zwaare Waterberoering en
ysfelyke Aardbeeving gehad ; waar door (om de tnenigte der
andere plaatfen niet aan to haalen) die Koninglyke Hoofden IHofftad tot een puinhoop ingefl .ort, en door 't vuur, dat
in de Huizen vertlrooid raakte, deerlyk verbrand is, en een
tnenigte van tnenfchen daar door omgekomen zyn .
• Ten zelfden tyd had men bier in Holland, zo to Arnfter .
dam als in zeer veel andere Stedeu, en ten platten Lande,
een zwaare beroering en beweeging in bet water, zodanig als
by menfchen geheugen nooit gezien is . Zie alle de Niearws .
pap. van dezen tyd.

• 1762. Zyn de zo lang verwagte en gzwenschte Vredes .
Preliminaireu, tusfchen de Iloven van Engeland, Vrankryk,
Spanje en Portugal, to Fontainebleau geteekend . Zie de CoMranten van g November 1762 . en verdere Nieuwspsp .

Proeven van Poetifcbe Mengelj7offen, door bet dicbtlievend Kunstgenootfebap, ondereleSpreuk : Kunstliefdei'paartgeenVlyt . V'ier .
de Deel. Te Leyden by C . van Hoogeveen junior 1776 . Behalven bet Poorwerk 28s b ladz . in groot octavo.

N dit Vierde Deel ontmoet men, even als in de voorigen, eerie
j groote verfcheidenheid van Dichtflukken over verfehillende onderwerpen, zo Godsdienftige als Waereldlyke ; die, naar den cart
der zaaken, op een eruftiger of lugtiger trant opgefteld zyn . Her
Kunstgenootfchap benyvert zig oin van tyd tot tyd in de Poezy to
L1 2
Vur.
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vorderen ; en men kan , als men de uitgegeevene Stukken by elkatt .
deren vergelykt, vry duidelyk zien, dat bet zelve daadlyk in op .
lettendheid is toL~genomen ; des men grond hebbe, om itegds keurl .
get en meet befchaafde Dichtltukken van bet zelve to verwabten .
Naar gewoonte zyn aan 't einde der verzamelde Gedichten van 'c
Kunstgenootfchap , en deszelfs Aankweekelingen , geplaatst , de
goedeekeurde Prysvaarzea, welken thans gaan, over den heilzaamen invloed der Dicbtkunfle op den Godsdienst . Men beeft den
Heere Simon van der JVaal den gouden, den Heere Broerius
Broes, mitsgaders den Heere Olivier Porjeere ieder een zilveren
Eerpenning toegewcezen ; en verder is her Dichtlluk van den Heer
Frans Adam de Hartogb by looting waardig gekeurd, om als een
Accesfit gedrukt re worden . Het onderwerp, dat zeer uitgebreid
is, was natuurlyk op zeer verfchillende wyzen to behandelen, naar
maare van 'c verfchillexd oogpunt, waar uit de Dtchter zyne fof
befchouwde ; en ieder manier van uitvoering, fchoon den eenen die
en den anderen deeze beter behaagde, kon in zyne foort goed zyn.
Ook zal men in ieder deezer Dichtftukken opmerkzaame gedagten
over dit onderwerp vinden, die aan 't eene in dit en aan 't andere
in een ander opzigt eene mindere of meerdere voortreffelykheid byzetten Wel inzonderheid moet, onzes oordeels, ieder Leezer de
kragt van den heilzaamen invloed der Dichtkunfte op den Godsdienst
gevoelen, wanneer by bet volgende gedeelte van 't Prysvaars van
den Heer Braes, dat wy tot een ftaal hier van zullen mededeelen,
met oplettendheid leest .
De Godsdienst bellaat, gelyk by zeer wel aanmerkt, niet zonder
hartlyke aandoeningen .
De oprechte Godsdienst eischt den mensch, en all' zijn krachten,
Geen' flaauwen indruk, die verfchtlnt en henen gnat,
Geen Noel en lafheid in bet pligt en deugd-berrachten ;
Gods eer en vriendfchap, flaauw begeerd, is bier gehaar.
De aandoenlyke ziel moet, in heanrwoording nan 't oogmerk des
Sch , ppers , gevoeiig getroffen zyn ; dat moet aan de liefde en dank .
baarheid van den mensch vuur en hragt geeven ; maar hoe dikwerf
ontbreekt hem dtt!
hoe menigmaal, verdoolde ftervelingen!
Ligt niet dat edel vuor g,:heel met asch bedekt!
Hoe zeldzaam brands bet in uw Godsdienstoefeningen,
Zoo 't niet in 'c vadzig hart geftaag worde opgewekt .
Zulks is, onder anderen, bet werk
Dichter vervolgens toont, zeggende :

der

Dichtkunfte,

gelyk ooze
Dicht•
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d Dichtkunst, dit 's uw werk ; gij kunt de harten neigen .
Wie rust 'er, daar gij drilft? wie woelt 'er, daar gij ttitt?
Doe gij, wit u behaag', vermaanen, fmeeken, dreigen,
De ftervling hoort, gelooft en vliegt, wear been gij wilt,
Gij roemt, 't geroemde ftuk heeft ftraks de zrel betoverd ;
Gij laakt, een ieder beeft, een ieder gruwt 'er vo,5r ;
Gij raadt, 't afkeerigst hart voelt zich terftond veroverd ;
Gii fchreit, bet ftugsc gemoed words week, bezwrjltt 'er door.
Geen neiging is 'er, of zij fchiet wel ras haar worden,
Op 't wenken van de Kunst, in 't allerhardlte t}art ;
Zij dwingt met zachc geweld, bier baat geen tegenfportlen ;
De tegenftreever zelf raakt in haar net verward .
Miar nimmer flaagt de Kunst, in d'aanleg van die gaaven,
Met meerder kracht en fpoed dan in 't Godsdienlttg dichr .
't Belang der ftoffen doer haar' zangtoon hooger draaven,
Maar wijst ook aan haar drift de paalen van haar' piigt .
Durft zij de Godheid met haste arendsvleuglen naaderen,
Zich blind zien in 'c gezicht der ongefchapn zon,
En vuur en deukenskracht voor haar verbeelding gaadren,
Haar droogfte dichtaer zelf verwandelt in een bron .
Sehetst zij Gods hoogheid of met dichterliike trekken ;
Maalt zij de donkerheid, die haar 't gezicht betoog ;
Wit eerbied voelt ge, 6 mensch! niet in uw borst verwekken7
'c Heelal wordt ijdelheld in uw verhelderd oog .
De Wysbegeerte treede op haar metaalen voeten,
Zij Loon' Gods almagt aan met een voldingend pleit ;
'k Beken, men zalt de zaak, als waar, erkennen moetcn,
Men ziet her, tnaar, veelal , met onverfchilligheid .
Maar, als de Poezy die zelfde Magt bewondert,
En naar 't gewigt diet ftof haar dichtgedachten vormt,
Is 't, of Gods ftemme zelf den mentche in de ooren dondert,
En met een heilge vrees zijn fiddrend hart beftormt .
Waagt zij 't, Gods heiligheid, wier zuivren glans to kwetzen,
Den zondaar in een poet van eeuwig jammer (tort ;
Of zijn getergde wrack, bevrucht van w ee . r
e fcbetrien ;
Wat fterviing, zo verhard, die niet getrcuffen words y
Vliegt haar verbeeldingskracht op onvermoeide vlerken
Het ruim der waereid door, doet zij ons over it
Des Scheppers wijsheid en onpeiibre goe .:heid merken,
Dan drupt haar wijze mond van loutren hemelval :
Onze eerbied groeit, de ziel on :brandr in hemmaefde,
Verwondering voert ons weg, men hoops in zwaari ;;hetn
Op Rlem, die voorr, zziju botk en rots en baaren kliefde ;
Men mdett aan zijn Croon vrij*.noedig met gebeen .
Befchouwt -zij zon en main en 't treir der vaite ftarren,
De dwaalers ook, die in hunn' kriften omgevoe ;d,
L 1 3
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En, dwarrlend voor ons oog, hunne tlrden niet verwarren,
Verwonderde aandacht hondt zij san haar taal gefnoerd .
't Geringfla fchepzel, ja 't afzichtelijkfle diertje,
Words in haar fcherpziend oog een waereld voor't begrip ;
Zij leest des Scheppers beeld in 't allerkleinfte fiertje,
En Godvrucbt haalt een' oogst van voedzel nit een flip.
De harde kei iaat zich door hanre handen persfen,
En levers, uitgedrukt, een hartverkwikkend fap,
Sap, 't weak cen englentong zou flreelen en verversfcheu,
En aangroeit tot een bran van hemelweetenfchap.
Maar, Dichtkunst! komt uw kracht den Godsdienst ooit to flade,
Voelt ooit de fterveling, dat hem uw Invloed treft?
Nooit flerker, dan, als gij den roem van Gods genade,
En Jefus zondaars liefde op hooger Loon verheft .
Dan flormt bet in de ziel : geen hartstogt of hij fleigert,
En woelt, en ziedt, en blaakt, en dings naar de overhand .
De fchaamte en droefheid, die her oor aan troosuaal weigert,
Words door verwondring, hoop en dankbanrheid vermand .
Mask zij den Heiland en zijn lijden naar bet leeven ;
Zien wij in haar taafreel Gods Zoon, der englen wensch,
Geklonken ann bet kruis den bangen doodihik geeven,
Tot heil van Adams kroost, den afgevallen mensch,
Dan voelt men 't liefdevuur rot zijn Verlosfer branden,
Terwiji 't geliefkoosd kwaad de ziel met fchrik vervult .
Men flaart zich blind, ja 't fijnst der eindige verflanden
Merkt hier een wonderknoop , die geese ontwarring duldt .
Nooit ziet men 't fchoon der deugd in voller luister dangen ;
Nooit voelt de ftervling zich zo teder opgewekr,
Om haar zijn hart en dienst voor eeuwig op to draagen,
Dan als de Poezij haar' roem in toppunt treks.
Mij dunkt, dan moet haar tan] den flegtllen mensch bekooren,
Wien tog door vrouw Natuur een heimeliJke zucht,
Een eerbied voor de deugd, van jongs is ingebooren,
En bijblijft, fchoon hij fnood en roekloos haar outvlucht .
Op eene foortgelyke wyze vervolgt de Dichrer met her voordrnagen van den invloed der Dichtkunfle, wanneer ze gebruik maakt van
trefende voorbeelden ; wanneer ze zich bedient van vertellingen, fabelen, en dergelylten ; dock we zouden ons beftek over .
treeden , 21s we hem dus geheel nafchreeven . Genoeg zy bet ten
laatfle nag by to brengen, (dat we niet wel mogen overflaan,) her
geem by zegt, wegens den invloed der Dichtkunfte op hat Godge .
wyde Gezang ; waarover by zig aldos`laat hooren .
Wat weez'engjke vrucht z I 't heilig zingen teeJen?
Zo nieVdPt 21aaken'•kracht tot in de harten boor' .
Wordt
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Wordt de allerfchoonf'e flof door 't kruipend onvermoogen
In zouteloozen fliji met Wantaal uitgedrukt,
Men zingt, maar 's zingers hart blijfr koel en onbewoogen,
Terwijl de klank misfchien zijn keurig oor verrukr .
De Dichtkunst doet ons 'c merg der zaaken zingend proeven,
En Iokt door hasten iliji de fluimrende asndacht uit .
Zij cveet bet oog der ziel op eedler fchoon to toeven,
Dan 't hustrend oor geniet door 't licfiijkst maargeluid .
Zij maakt ons los van de card', wij varen op haar klan:cen
Ten iletnel in : bet hart, door kommer afgepiiud,
Voelt door,baar blijde taal zo vnak den moed ontfpranken,
Dat zij de •Dienaares van God den Trooster fchijnt .
Godvruchte Zingers, die de floute maatgezangen
Des dichterlijken Arts tot uwe zangflof kiest,
Die, daar ge aan 't gadloos fchoon van Schutte's lierblijft hangen,
Verrukt, do nietige aarde uit hart en oog verliest!
'k Verdaag u open!ilk, beflraft mtj, zo ik dwaalde .
Maar neen , uw vriendlijk oog fpelt mij bet tegendeel ;
't Getuigt wat hartstriomf de Kunst op u behaalde ,
Terwijl ze u lieflijk bond met koorden van fluweel .
Getuig bet, Christenfchaar! die in uw Tempelchooren
Vorst Davids Pfaimen in gekuischter vaarzen zingr .
Hoe kittelt dat gezang mijn gretigluistrende ooren!
't Verrukt mijn' doffen geest, terwijl 't mijn zaak voldingt .
Herdenk eens aan Datheen, en zijue kreupelrijmen :
De Godvrucht fchaamde zich, wanneer zij tong of las ;
Geen regel, of hij moest een keurig oor doorvlijmen ;
Hoe zeldzaam vondt ge een mensch, wien 't hart getroffen was l
Nu zingt ge op eedler wijz' : de Dichtkunst doet u voelen
En fiatsaken, 't geen gij zingt, door wantaal niet gcfluit .
Wat drift, war hartstogt ooit in Davids bofst mogt woelea,
Zij worilelt in uw ziel, en blaakt ten oogen uic .
De kracht, 'r verheevene dier Goddeljite dichten,
Vertoont zich aan uw oo, g
terwijl 'c uw' eerbied flijft ;
't Gevoel verfpreidt een blos op alle de aangezichten,
Terwiji verrukking in uw fmeitende oogen drijft.
6 Dichtkunst! Hemeltelg! uit Godlijk zaad gebooren!
Wat roem gelijkt uw roem? de Godsdienst mint u tedr,
In u eerbiedigt zij een zuil van haare chooren ,
Die lauwer frert uw kruin met onverwelklijke eer .
Met refit befluit des de I-L- er
dp sat4ooring.

Br •oes

zyn Dichtfluk met de volgen-

Koontt, Didhrers!`wijdt uw kunst nn de edel
onderwetpen,
Indien g' uw meedemensch en dankbaarhetd taeentut :
M 4
Ia

Opens her hoofdbedoelde in deeze Verzomeling van Tooneelftuk-
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a't ftreelend denkbeeld zal en moet uw' dichtlust fcherpeu,
Dat gij den Godsdionst zelf tan uw belong verbindr .
Mijn dierbaar Vaderland ! gij kweekt Verwonderaaren,
Bemmnaars, oefenaars der fchoone Poecy ;
Men wierookt haar , men Richt haar tempels en altaaren ;
Dat tuige 's Graavenhaag', dat tuige Rhyu en Y!
Och ! mogt de Godsdienst ook in zo veel aanzien groeien
Och! wierd de deugd geeerd! o liemel, fchenk ons dit!
Kgomt Dichrers ! zingsj mogt eens door u de Godsdienst bloeient
Zo trof de Poezy Ilaar grootst, haar treflijkst wit .

J

Speaatoriaale 1Wouwhurg,bebelzende eene Yerzameling der baste
zedelyke TooneelJlukken , byeengebragt, uit alle de ver/cbeiden
pialen van Europa . Iliet nieuw geinventeerde Konstplaaten verTerd. Tweede Deel. Te Am/t. by P. Meijer 1775 . In oltavo 336
bladzyden,
ken hebben wy , toen ons bet eerfle Deel in handen kwatn, een
genoegzaam verilag gegeeven, qm derzelver bedoelde en ruurgheid
to melden (* ;. Aan bet diestyds gezegde beanrwoord dit tweede
Deel even zo we! als bet eerfle, en de Liefhebbers van zedelyke
Tooneelfpelen zullen reden vinden, om deswegens voldaan to wee,
zen . Het levert een drietal van Srukken, weaken iedtr in zyne feort
zeer wel uitgevoerd zyn . In 't eerfte komt ons your de
Roomsch-Catholvke Btsfchop Hennuyer,ais Befchernter der riugpenooten, in zyn Bischdom Lizieux, tegen de bekende wot ;de van 't
rranfche Hof,in St. Bartels nags. I-let tweede maalt ons, in
't bedtyf van den Ileer de Leurye her charaEfer van een Regier, die
de Geregtigheid handhaaft,meteene baarl,iykelyke ter zydellelimge
van zyn elgen belang . En hvt derde hce#r ten ondetwerpe
de
Romeo
julla ; in gevelgen
we ke voorltelling
ons onder
't Mingevallen
oog gebragt van
worden
, deenrampzalige
van F'amilieparryfchap,door de daar uit ontilaande tegenftreeving van eerlyke en kuifcbe Liefde, met aan,ewende poogingen tot haatelyken Huwelyks
dwang . Van her eerie, als voorheenen afzonderlyk uitgegeeven, hebben wy reeds gewag gemaakt (t) ; en van 't laatfte zy 't
genoeg to melden, dot bet zelve op eene zeer aandoenlyke wyze is
ui .gevoerd,des de Leezer niet kunne nalaaten dee! to neemen,in de
deerniswaardige ongevallen deezer Gelieven ; maar't tweede Stult ,
gecyteld de Regter, verdient noz wel eene nadere opmerkigg, waarom wy'er wat byzonderer op ftaan ;u#len blyven .
De Heer de Leairye, tot Regttr in zeker Gewesa aangefteld, is
een Man , die 't govigt yan zyn Ampt ter bane neewa ; begrypt ;fat
by
.
468
.
L
(t)
Did.
II
D
. bi, a56.
(bt) Aie Redend. Yad. Letter-Oef. IV !L bl
N
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by geen moeite hehoorr to ontzien, om de zaaken des Geregrs to

ontwikkelen ; dat wets hem moet aftrekken van regt to doen , volgens
zyn oordeel, na een onpartydig onderzoek van 't voor hem gebragte
gefchil ; en dat by als Regter gehouden is, her vonnis, zonder eenig
ttitftel, aan den dag to brengen , zo dra de zaak haar voile beflag erlangd heeft. Voor zodanig een Regter hnngt eene zaak tusfchen een
gemeenen Landman, en een aanzienlyken Graaf . Aan den laatstge.
nbemden is de Leurye alles war by bezit, van zyne opvoeding af,
verfchuldigd ; door 's Graaven toedoen heeft by een gewengcht Hu,
welyk aangegaan ; zyn fortuin, rang, geluk, sites, heeft by aan hem
ce danken ;de Graafvoedr eene Ilerke genegenheid voor hem, en is
bereidvaardig om be1lendig ter vermeerderinge van zyn geluk to werken : des de Leurye onder de uiter(te verpligting jegens den Graaf
ligge. Een verfchil tusfchen deezen Graaf en den opgemelden Land
man ftaat ter vonnisfe van de Leurye . Zyn onderzoek toont heal de
onregtmaatigheid van 's Graaven eisch ; bet regt van den Landman
is hens onbetwistbtar ; dit doer den Regter befluiten, otn 't vonnis
geen dag to vertraagen, maar den Landinan in 't regtmaatige bezit,
van den hem betwisten en reeds ontnomen grond, to herftellen . Vergeefsch tragt de Graaf hem , uit erkentenis van genooten gunsr, over
to haalen ; vrugtloos dreigt by hem, met bet verlies zyner vriend•
(chap, die her verlies van zyn fortuin, rang en geluk met zig zal
deepen . Niettegenilaande 's Graaven herhaalde poogingen , hoe fteric
de Leurye van zyne verpligting getroffn zy , hoe sandoenlyk her
dreigende ongeval voor zynen geest kome , flier tegentlaande dit al .
les blyft deezeRegter onverzettelyk by zyu befluit,om de Geregtigheid to handhaaven Hy flaat derhalven ten laarite bet vonnis, zo als
de Regtvaardigheid van hem vordert, en getroost zig de aankondiging van 's Graaven ongenade, daar deeze fcherplyk tegen hem u it .
v a °rt. Dit it her algemeene beloop van des Regters bedryf,
dat zeer natunrlyk, onder wet gepasre tusichen',omen de Tooneelen,
voortgaat ; waar op her Spel beflouten words met 's Gra iven ontdelrking , dat de Leurye zyn Zoon is , hem uit con heimelyk huwelyk
gebooren ;benevens'sGraaven er[ ; .atenis van 'tpryzenswaardige gedrag des Regters, als nu zitadz, dat zyne haudelingen jegens den
Landman onregtvaardig geweest watcn ; 't weak voorts ten gevolge
heeft den gevestigden geluktlaat van de Leurye . --- Her geheele
Stuk is fraai van vinding , heeft eene keurige fchikking , fchetst de
voorkomende characters eigenaartig, en boezemt ieders verhintenis
tot eene onfchendbaare Waarneemiug zyner pligten ten flerk(le in .
Buiren verfcheiden mindere byzonderheden, die zeer juist gepiaatst
zyn, wo-rdc hier de gerustheid van den Landman op zyn goed regt,
deszelfs vertrouwen op de regtvaardigheid des Regters , her aanftaan
van den Graaf zo by den Regter als den Laq~d man, benevens des
I,andmans gedrag, om strent den Graaf en den RUgtgf, zeer natuurlyk
gefchetst . Maar bovenal, wordt men in'tnagaan van dit Tooneelftuk
ten
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ten flerkile getroffen , door de bedaardheid en onverzetlyke flandvas .
tigheid des Regters, die oolc invloed heeft op deszelfs Egtgenoore,
en haar gelaaten maakt ; waar van bet volgende Tooneel tot eene
proeve kan tlrekken . De Beer de Leurye ftaat op her punt, OM
near de Regtbanlc ce gaan, en verfchync met zyne Betninde, die 't
gefprek indeezervoege aanvangt .
Gy gaat dan bet vonnis uitfpreken? . . . . Helaas! 'r Is bet onze,
De Beer DE LEURYE .
Ik zie uwe tranen . . . . De Graaf heft gedreigd . . . .
McVrOU W D E LEURYE .
Hy is op bet punt van u ce haten .
De Beer DE LEURYE.
Dat is een verfchriklyke flag voor myn hart! . . . . Gy vreest voor
stet gevoig .
MevroUW DE LEURYE, (met droeflaeid.)
Ja, en ik ontveins bet u Diet . . . .
De Beer DE LE JRYE .
Herroep uwen moed, myna egtgenoote . . . . Wanner men den
firyd heefr aangegaan, moet men zegepralend to rug komen . De
oefening van eene enkele deugd maakt den deugdzaamen man Diet ;
maar eene enkele zwakheid is fomtyds genoeg om den bloodaart to
maken.
Mevrouw D E LEURYE .
De Graaf zal met ons broken ; de Loon van zyne !lem heeft my
doen beeven. Wy zullen tot armoede vervallen . II{ zal dat ongeInk eater met geduld dragen . Uw mood zal genoeg zyn, om deu
mynen to verilerken ; maar als ik myn dogrertje aanzie . . . .
Do Beer DE LFURYF .
Lieve wegrhelfc! breng my dat denlcbeeld toch Diet voor den
Na bet verlies van eenen vriend, words myne ziel om
geest
harentwille verfcheurd.
MevrouW DE LEURYE .
Wy waren gisteren Dog zoo gerust !
Do Beer DE LFURYE .
Gy ziet dat 'er geen beftendig geluk in dit leven is : maar is he-,
niet beter, dat ons ongeluk uit eene goede, dan uic eene kwaade
zaak voortkomt?
Mevrouw DE LEURYE .
Zich zonder ampt, zonder toevlugc to vinden ; en in welk eenen
tyd! De fatzoenlyke en arbeidzame man vindt heaen zoo bezwaarlyk gelegenhei~, voordeel met zyn vlyt to doen . . . . Mogt bet
id teat minflen vry n, bet uitfpreken vats bet vonnis van de hand
to Wyzen .
De
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De Heer DE LEURYE .
Die Boer zoude my hebben kunnen ontflaan . Men heeft bet hem
tydiglyk to kennen gegeven (*). . . . Ondertusfehen blyft by my tot
zynen Regter begeeren, en ik, zoude ik zoo lafhartih zyn van her
vonnis uit to ftellen! Neen ; dat uitilel zoude hem fchadelylt zyn :
een ander zoude de zaak misfchien zoo diet Opvatten als ik ; want
ik heb dezelve door en door onderzogt . Ik ben verzekerd van zyn
regt ; her flaat aan my hem to doen zegepralen, bet gezag der Regtbanken ten zynen voordeele to doen werken . Ach! zeg my, wie
zoude zich diet boven zich zelven, boven her laagbelang verheven
vinden , wanneer by vonnist in den gewyden naam der Regrvaardigheid : bereikt dan een mensch de hoogfle waardigheid nier, rot
welke de voortreflykheid van zyne natuur komen kan? Her is voor
elk, die eene ziel heeft, onmooglyk her recht to verraden . . . . Ja,
hy zal dezen avond in her bezit van zyn eigendom herfteld cvordew :
ik wit de kwelling van zyne onzekerheid verkorten . Zugt niet ; ie .
der flaat heeft zyne gevaren, zo wel als zyne pligren .
McVrouw DE LEURYE.
War zyn de uwen moeilyk to vervullen
De Heer DE LEURYE .
De mynen zyn bet aileen niet . De foldaat beltlimt de bres ; de
geneesheer tart de beftnetlyke lugt der hospitalen ; de liefhebber vaa
natuurlyke zeldzaamheden doorkruist de zeeen, en bezoekr onb ;=, .
kende ftreeken ; de geleerde fielt, om de regten der menschlykheid
to handhaven, zyne vryheid en rust in de waagfchale ; ieder hunner
blyft ftandvastig in zynen post, en wykt nier by 't naderen van 't
gevaar ; en ik, zoude ik fchandelyk to rug treden, daar myne item
de ftem der regtvaardigheid wordy, daar de onderdrukte van myne
uitfprake zyne verlosfing en zegepraal afwagt! . . . War zal 1k toch
verliezen? Myne fortain? ---- Anderen bebben meet opgeo1f rd,
en zoo veel nier gezuat . . . . Ik zal ten minften her goed getuigenis
van myn gewisfe behouden ; een vertroostend gevoel, dat de viug .
tige geneugren, die de rykdommen verfchaften, to boven gaat, en
bet verlies van al her overige ligtelyk vergoedt .
Mevrouw DE LEURYE .
Ik verwonder my over uwe flandvastigheid ; maar ik hen egtge .
noote en moeder. . . . Zoo veel deugd kan in myne ziel diet gerede .
lyk vallen . . . . Gy zelf zu!c veel to lyden hebben . . . .
De Beer Dr-: LEURYE .
Bekommer u diet over my ; ilt zal niet ongelukkigzyn, dan wan .
veer gy u zelve ongelukkig agt .
Me .
(*) Door 't voorilaan natilnlyk van' een vergelyk met den Cram., die den
Landman meer dan twee roaal de waardc voor zyn grond, waar op de Graaf
eisch deed, wilde gecven : mane de Landtnan wilde volftrekt diet eerkoopen,
ca bleef aanftaan op vomits in zyne zaak.
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DE LEURYE.

In dot geval, myn vriend, zal ik eene poging doen ; ik 2al ray

bedwingen , dvk gy zult myne zugten niet meer hooren .
De Heer DE LEURYE.
Laat aan nwe zugten in dit oogenblik eenen vryen loop ; eerlang
zal de bedaardheid het'boren worden ; want zy is altyd eigen aan de
onfchuld ; zelfs in eenetr float van ongeluk .
Mevrouw DE LEURYE .
Ik fdhaam my voor u, om dat de vrees voor bet toekomende
zoo veel op my vermag .
'De "Heer DE LEURYE' .
Schrei en zugt vry ; maar denk tevens aan den inwendigen vrede,
van welken niets ons kan berooven, en herflel dus de grootheid
>}wer ziele.
MevroUW DE LEURYE.
Ach! ik heb uw voorbeeld noodig om niet van wanhoop to
bezwyken .
De Heer D E L E U RYE , ( nmet ecnigen ernst .)
Zouden wy ons door zwakheid ongelukkiger maken, en zouden
wy de vrugt van onzen ftryd door nuttelooze klagten verliezen?
Mevrouw D E LEURYE .
Ik herroep dien moed . . . . Gy ver(lerkt myne zwakke reden .
Gy geeft de bedaardheid aan mynen geest weder. Wetk een
geluk voor my u ten gemaal to hebben ! Het is aan u , dat ik de
fchoonfte van alle deugden, de kloekmoedigheid van ziele, to
danken heb .
De fleer DE LEURYE .
Uwe ziele zoude uit zich zelve alle die zwaarmoedige denkbeelden verbannen hebl;gyp . Ik heb niets anders gedaan , dan dot ilc
u de flerkfte troostredenen vertegenwoordigd heb ; en, indien wy
geen kind hadden, zouden wy geene enkele traan geflort hebben.
Mevrouw DE LEURYE .
Men zy gerust. . . . Zy is, even als wy, onder bet oog der
Voorzienigheid. Ik zal u uwen vriend in bet ongelyk zien flel .
len, en ik zal u met een bedaard oog zien . . . . Ik wil liever arch ,
zyn, dan zien, dot gy uw ampt behoudt ten koste van eened
pligt, waar toe bet zelve u. verbindt .

HEDENDAAGSCHE
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LETTER - OEFENINGEN.
Het Godlyk gezag van bet Oude en Nieuwe Testament verdeedigd, tegen de valfebe redeneeringen van een Boek, getiteld,
Zedepkundigen Filozoof. Door J . L E L A N D . Naar den
tweeden Druk, nit bet Engelseb vertaald, door E . NOOTEBOOM S Eerfle Deels Eerfle Stuk . Te Utrecht by A . V . Paddenburg 1776. Bebalven bet Voorwerk 319 blawz. i n groot
octavo .

En route aanval van zeker Schryver, onder den titel van
den Zedelvken Filozoof, op de Openbaring, heeft den
Beer LELAND, - den beroemden beftryder der DAsten, depett
doen opvatten, om hem to keer to gaen ; zo met betrekking
tot de Openbaring in 't algemeen, als tot die van den Joodfchen en Cihristelyken Godsdienst in 't byzonder . Volgenf.
dezen Filozoof is 'er voor ons gene mogelykheid op, om to
weten, wanneer ene Godlyke Openbaring gegeven is ; de
Schriften des Ouden Testamentes verdienen gene de minfte
nenmerking, en die des Nieuwen Testamentes zyn opgeftekt
naer de Joodfche vooroordeelen, overgezien, verbeterd en
gemeen gemaekt door de Jooden, die zich met een tydlyketi
Mesfias vleidden . Met dit alles geeft die Schryver voor, de
noodzaeklykheid der Openbaringe to erkennen, hoogachting
to hebben voor ,?ezus Cbristus en de Christelyke Openbaring,
ja by noemt zich een Christen op den voet van bet Nieuwe
Testament ; maer hood ftaende dat de befchouwing van al het
gefchapene beter gefchikt is, om ons den waren Godsdienst
to leeren, dan boeken van een Historifcben Godsdienst, gelyk
by onze Heilige Schriften noemt .
- De Heer Leland
ontvouwt bet chara&er van then Schryver, nit zyne gehouden fchryfwyze , ten klaerfte in de Voorreden van dic Gefchrift ; en legt bet 'er voorts op toe, om in de eerfte plaets
to overwegen, het gene Hy, aengaende de bewyzen van ene
Openbaring, voordraegt . Hier op onderzoekthy vervolgens,
bet Been fly to berde gebragt heeft , tegen bet Oude Testa .
ment ; en gaet verder over ter handhavinge en verdeediginge
van 't Godlyke gezag van 't Nieuwe testament,, de leer en.
bet character van J . Cbristus en zyne Apostelen . Wyders
v. DEEL . H. LETT. N O . 12 .
M in
ttelt

E

514

J. L E L A N D

melt by des Schryvers bericht van bet Joodfche Christendom'
ten Loon, en beantwoord deszelfs bedenkingen tegen de leer'
der Christenen, mitsgaders deszelfs loffpraek op de Zedelyke
Filofofie .
Men vind agter des Autheurs Voorrederr
een breedvoerig verflag van den inhoud der Hoofditukken nopens dit alIes ; waer uit men kan afnemen, dat verfcheidcn
merkwaerdige byzonderheden in dit Werk opzetlyk ontvouwd
worden ; en bet thans in onze Tale uitgegeven gedeelte toont
den Nederduitfchen Lezer, dat de Heer Leland dit Stuk met
alle mogelyke oplettendheid behandelt ; weshalve dit zyn Ge .
fchrift, niet minder dan zyne voorige Schriften, over onderwerpen van die natuur, aller opmerking verdiene . Het tegenwoordige gedeelte behelst zyne voorafgaende aenmerkiugen,
over de genoegzaeme kracht der overleveringe, om ons van
de waerheid en Godlykheid ener Openbaringe to verzekeren r
en verder ene beantwoording van bedenkingen tegen de wetten van Mozes, die in 't tweede Stuk gevolgd zullen worden van anderen, met opzicht tot de overige deelen van bet
Oude Testament. Met deszelfs uitgave zullen wy wwel gelegenheid hebben, onb de oplosfing van de ene of andere byzondere zwarigheid to berde to brengen ; waerom wy ons nu,
tot een Stael van des Autheurs fchryfwyze in dezen, liever
bepalen , tot een gedeelte zyrier beantwoordinge van des Schryvers voorftellingen, nopens de ongenoegzaemheid der overleveringe ten opgemelden einde ; waeromtrent by zich onder
anderen indezervoege uitlaet .
,, Het gelust onzen Schryver, ten einde Hy de ongenoegzaamheid van de overleevering, om leeringen en wetten van
den Godsdienst over to brengen, aantoone, de overleevering
to vergelyken by de Schriften van een vader of ni2ester, dlc

dezelve aan een anrlerperfoon, deeze aars een derde , die wederorn
aan een vierde en zoo vervolgens tot de honderdfte, of duizendfte, overgeeft, welke beveelen, betreFende een zaak vau
grout belang tusf chen hem en zyne Farnilie, eindelyk tot bergs
waaren gekoornen . In dit geval is reeds van heal gezegd ,
dat kinderen en dienstbooden met geen recht to beitraffeti
zyn, zoo zy hunne g'ehoorzaarnheid wilden opfchorten, tot dat
zy van hunne otiders of meestefs, 'op eene meer reegelrechte
en onwederfpreekelyke wyze onderricbt waaren. Maar dit voorbeeld komt hier in bet geheel niet to flaade . Laaten wy her
eens zoo neemen ; gefteld zynde, "dat'er eertyds wetten vast
gefteld, en, volgens,het daaf toe gegeeven bevel, befchreeven
zyn geweest ; dart is de vraag : Of die wetten niet aan de riaaj
koomelingen overgeleeverd kunriea worden met ztilke be*yzen,
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een, welke zeeker genoeg zyn', om een reedelyk mensch to
overtuigan, dat zy waarlyk vastgefteld en de eigentte wetten zyn? En of de reeden als gegrond, of de verfchoonin
als betaamelyk, geacht, of aangenoomen, zoude worden,
zoo wy aan bet gezag van deeze wetten twy felden, of onze gehoorzaamheid daaraan weigerden, om dat wy niet ge.
leefd bebben toed deeze wetten gemaakt wierden ; en oat
dat zy aan ons niet zyn overgeleeverd door de handers vasf
menfchen, die Met hebben konnen bedriegen, of niet konden bedroogen worden? Laat ons no- onderttellen, dat 'er
in voorgaande tyden de allergewigtigtte gebeurtenisfen zyn
voorgevallen, en dat zy op then zelfden tyd, waar in zy
voorvielen, befchreeven zyn ; dan is de vraag : Of men die
aan ons filet hebbe konnen overleeveren in eclrte Schriften j
en met zulk Gene blykbaarheid, dat bet volftrekt onreedelyk
zoude gyn, daar aan to twyfelen? En of dit de geloofwaarhgheid daar Vatf verminderen zoude, wanneer die SchriftenA
ivelke cen betieht van die gebeurtenisfcn behelzen doot
veele hande`'n gegaan , dikwils overgefchreeven , under" verfcheidette Vdfli'en verfpreid, en in veele taalen overgezet waaren ? Men zoude denken, dat ooze Schryver, Volgens de wym
ze op welke Hy bet fttik voorftelt ; Wilde to keniien geeven ;
chat dit de berichten onzeeker zoude siiaaken ; daar nochtant
eene veelheid vttn affchrifteri de zeekerheid,nog meer vergroolfeh zoude, dan of 'er maar weinige' voor handen waarehe
,, Men kan niet teegenfpreelteri, dat Wetten, tvelke oirfpronkk'
lyk door eene Openbaaring gegeeven zyn, zoo *el als eenige ttndere wetten, ann de natfkomelihgfchap btrergeleeverd
konnen worden ; en dat de wonderdaadrge gebedrtenisfen j
ter bevestiginge van die wetten gefchied , 'van zmk eenett
cart, en rtset zullre omftandigbeeden vergezeld konnen zyn,
dat zy, zbo wet als eenibe andere gebeurtenisfeif ; tot de
naatttolgende tyden bvergebragt konnen Worden . tndien bet
dan Word to~gefi:aah ; dai wettest en gebeurteriisfen zullc
opk
gene wyze konnen overgeleevet'd Wotden, datgen
de,, die'
in vblgende ees{wen leeverf, eene teedelyke zeekerheld kon=
nen he1sberf ; genoegzaam - orf1, -heil to odertui~gn s dab
deeze, de eigentte wetten en dezelfde gebetirtenisfen zyti,
welke eertyds vast~yefteld en voorgevallen waaren, dan moet
men ook roeftemmen, dat de wetten, welke oirfpronldyk
door eene -Openbpring gegeeven ; en de gebeurtenisfen door
welke die wetten eerst geftaafd en bevestigd wierden ; indigrvoege, en met zulk eene dfaate van blykbaarhei4, kondetd
tvergeteeverd worden, dat wy met geene reedelykhefd korfd
M HI 2
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nen twyfelen, of dit wet dezelfde wetten zyn, welke oirfpronklyk door eene Godlyke Openbaaring zyn gemeen gemaakt, en of die, wonderdaadige gebeurtenisfn wel waarlyk
gefchied zyn . Wanneer wy weigeren die wetten aan to nee .
men, en deeze gebeurtenisfen to gelooven, om dat wy daar
van geen ooggetuige waaren, of om dat wy niet' geleefd
hebben, toen die wetten eerst gegeeven en die gebeurtenisfen voorgevallen zyn, daar zy aan ons met zulke blyken
en bewyzen, als wy by andere gelegenheeden genoegzaatn
zouden achten , zyn overgeleeverd , dan is zeekerlyk ooze
handelwyze alleronreedelykst, en zal van den. grooten Regeerder van de weereld geenzins goedgekeurd worden . Te
vorderen, dat deeze wetten wederom moeten afgekondigd
worden, eeven zoo, als toen- dezelve eerst bekend gemaakt
wierden, en dat die buitengewoone won derdaadige gebeurtenisfen,, welke tot ftaaving daar van gefchied zyn , andermaal geichieden moeten, in elke eeuw, onder iedere natie,
en -ten, gevalle van elk, byzonder mensch, (want de eene
mensch heeft, in elke eeuw en in elk land, zoo veel recht
om dar to ..eifchen en to verwachten als de andere,) zoude
een eisch zyn, die ten uiterfte ongerymd was, en de Godheid niet betaamende, om dezelve in to volgen . En waarlyk zulke. buitengewoone getuigenisfen zouden , door zoo
eerie geduurige herhaaling, hunne buitengewoonheit verliezen, : en ais bloote gemeene dingen aangemerkt en dus van
al haar kracht ontbloot worden . Het is genoeg, dat zy aan
ons op zulk eene wyze, en met zoodaanige blyken van
waarheid zyn overgeleeverd, dat wy geheel onreedelyk zouden handelen, als wy daar aan twyfelden,, of wel deeze
wetten dezelfde waaren, die van God gegeeven zyn, en of
wet die gebeurtenisfen waarlyk gefchied zyn . En ik zoude
met wetntg omflag kunnen toonen, en het is meenigmaal
getoond geweest, dat de wetten en leeringen in de Heilige
Scbriften veryat, en de gebetrtenisfen, door welke dezelve
geftaafd . en bevestigd zyn, aan ons zyn overgeleeverd met
eerie klaarblykelykheid, die nimmer eenige andere wetten ,
of ,gebeurtenisfen, in voorige eeuwen gegeeven of gefchied,
vergezeld heeft ."

Ver-
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herhandelingen, ter beantzvoordinge van een Voorftel, opgegeeven door de Heeren 4dzninistrateurs van 't Stolpiaanscb
Legaet . Te Leyden by S . en J . Luchtmans 1776 . In
groot quarto, 173 bladzyden .

S zeker Diet de menigte, maer de bondigheid der bewyzen, welke iemand, die naer waerheid zoekt, kan
I
overtuigen ; en uit then hoofde komt bet, in 't betoogen
't

eener waerlieid, ten dezen opzichte, alleenlyk op bet laetfte
aen . Was dit altyd in acht genomen, wel byzonder met
betrekking tot die gewigtige waerlieid, dat 'er een God is,
men zou, is bet to vermoeden, bet getal der bewyzen voor
dezelve ; in vroeger en later tyd, zo ferk Diet vermenigvuldigd hebben : en der waerheid zou ongetwyfeld veel meer dienst
gedaen zyn, door weinigen , ja door een enkel ontegenzeglyk
bewys, dan door veelvuldige fluitredenen, die bet Ongeloof
krachtloos weet to maker . -- Het bezef bier van heeft velen
opgewekt, om dezen en genera diet bewyzen ter toetfe to
brengen ; waer door 'er ook al enigen van tyd tot tyd uitgemoniterd zyn ; terwyl anderen , op dit onderzoek, ene
meerder fterkte verkregen hebben, of in een treffender licht
geplaetst zyn . -- lets dergelyks fchynt ook de Heren
Bellierders van 't Stolpiaenfche Legaet bewoogen to hebben,
om anderen aenleiding to geven, tot een nader onderzoek,
nopens de bondigheid van bet veelal gebruiklyke bewys
voor Gods beftaen, ontleend uit de algemene famenftemming
van bet .lfenscbdom ; ten einde na to gaen, in hoe verre
men bet zelve, al of Diet, onder de gewigtige bewyzen
hebbe to tellen . Althans hun Voorfel, voor bet jaer 1775,
was, , Te onderzoeken, weik gewigt men in bet Betoog
van Gods Aanwezen to ftellen hebbe , op de algemeene
faamenftemming van bet Menschdom ? " Uit ene reeks van
Verhandelingen, hun ter oplosfinge bier van ter hand geko .
men, hebben zy goedgevonden een vyftal bet licht to doer
zien , waer van drie in bet Latyn, en twee in 't Neder .
duitsch gefchreven zyn .
Dc eerfte , met den toegezegden Prys bekroond , opgefeld, door j . C . FONTAINE, Emeritus Pro€esfor der Wys .
begeerte en Kanonnik to Aizeccy in bet Hertogdom Sez'oyen,
frekt, om. to toonen, dat dit bewys , bet zy 'cr zulk er,2
algemene famenftemming al of Diet plaets hebbe, (dat tot
pog niet uitgemaekt is,) van geen bet minfte gewigt zy,
M m ;
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ftemt ook, in ene daerop volgende Verhandeling, over
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voor iemand die dit ftuk bepaeldlyk beredeneert . Hier m e.
de
.
een, de Zuricbfcbc Hoogleeraer J . J . HOTTtNGER, die in de .
ze, het zy dan min of meer uitgebreide , famenftemming,
Qeen bewys voor Gods Beftaen vind . Dezelve mag, gelyk
fly poogt to doers zien, ]let denkbeeld, dat 'er een God is,
enigermate aenpryzen, maer ze kan geenszins ten betooge
van het zelve ftrekken ; zo dat iemand, die bet Beftaen van
God in twyfel trod , daer door overtuigd zoude kunnen
worden . Hier tegen is TH. sPAAN, Predikant teHoognaade,
in de derde Verhandeling, van gedachten, dat dit bewys,
ontleend nit ene ten minlie vry aigemene famenftemming
behoorlyk ontvouwd, ten krachtigfte aengedrongen, en tegen
alle verdenking van ongegrondheid verdeedigd kan worden ;
vooral, wanneer men in aenmerking neemt, niet alleen de
algemeenheid op zichzelve, maer tevens de gcduurzaemheid
dier famenftemming e, en de oorzaken . zo van 't eve als van
't andere, oplettend nafpoort . Zyn Ecrwaerde oordcelt dit
bewys bier door in zulk ene kiacht gefteld to hebben, dat
het zelve hillyk ene plaets vordere onder andere bewyzen,
waermede Gods beftaeu betoogd kan worden . Dan ene vol .
gende Verhandeling van j . r. ni1~aius, Predikant in de Friefche Crietenye 4njewirden, tracht oils onder't oog to brengen, dat deze vooronderftelde famenftemming zeker gees lynrecht bewys voor Gods Beftaen verleent ; dock dat dezelve
daerom echter Diet geheel ter zyde geleid behoort to worden ;
nadien ze nochtans cue mindere of meerdere kracht ter overr,redinge, of ten minfre om den twyfelaer tot ftiiftaen to bren .
gen, kan hebben, en met tint, ter bevestiginge der waerheid,
voorgefteld kan worden . „ De zamenfternmuag der Volken,
omtrent Gods Aanweezen, zegt hy, ten befluite, geeft geeii
yolftrekt
voorvoor
deszelfs
waarheit,
moetonderzogt
egter een
-redelyk bewys
gemoed,
dat men
haare maar
bewyzen
bteeft, beweegen, om aan dezelve eene vry gioote trap van
waarfchynlykheit toe to kennen, die met verre is van eene
zedelyke zel.erheit ; en na het onderzoek van andere bewyzenl
deezer waarheit , wort , door deeze zameiiftemming , een
jpieu)v gewigt of evenwigt, aan de toefiemming bygezet ."
Zyn 'Eerwaerde ftemt'dus met de bovengenoemde Hoogleeraers daerm overeen, dat dit bewys op zichzelve niet over .
tuigend zy, en gevolglyk als zodanig niet aengedrongen kan
vyorden
maer by zou
Net zich
verder
uit over 't gebruik, dat
'er
van; gemaekt
kunnen
worded
. Hierin zou hem de
Hoog-
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Hoogleeraer HOTTINGERR vermoedelyk enigzins toevallen, in
zo verre dezelve oordeelt, dat die famenflemming bet denk .
beeld van Gods Beflaen aenpryst ; en veelligt zou de Hoogleeraer FONTAINE ook dit gebruik niet geheel wraken ; 't is
althans betlaenbaer met bet door hem beweerde, dat men
uit die famenftemming geen beredeneerd bewys kan ontlenen, en dat dus bet bewys daer uic afgenomen, in 't betoogende van geen gewigt is . - Men kan dit drietal
van Verhandelingen dus befchouwen, als famenloopende,
om to doen zien , hoe men dit bewys niet behoort to gebruiken ; en op hoedanig ene manier men 'er een nuttig gebruik van kan maken ; fchoon men over de meerdere of
mindere kracht van 't laetfle nog verfchillend mogte denken, en al cens van oordeel zyn, dat de Eerwaerde aIEBIUS
Hier tegen
bet zelve wat to flerk voorgedragen heeft .
ziet men aen de andere zyde, in de opgenoemde Verhandeling van den Eerwaerden SPAAN, op hoedanig ene manier dat Bewys aengedrongen zou moeten worden, om bet
in zyne llerkfle kracht, zo 't mogelyk ware de uitvluchten
van 't Qngeloof daer tegen krachtloos to maken, voor to
flellen . Ep bier suede zon zich de ongenoemde Schryver
ener Latynfche Verhandelinge, ten laetlle hier nog by gevoegd, leis aenzien van de kracht van 't Bewys, vereenigen ; in zo verre by beweert dat dit Bewys uit deszelfs eigen aert zeer l;rachtig is ; fchoon by to gelyk flaende houde, dat het meermaels krachtloos is, door de geringheid en
verkeerdheid van 't Menschlyk Verfland ; dat meer welfpre*
kend en iunemend, dan betoogend en overtuigend voorge .
dragen word . --- Men ontmoet dus in deze Verhandelingen oudericheiden befchouwingen van dit onderwerp, die
den oplettenden Lezer op nieuw in ftaet flellen , om bet
zelve van verfchillende zyden na to gaen, en onpartydig to
wikken en to xvegen, in hoe verre bet raedzaem zy, zich
van dat Bewys to bedienen . Dan, naer welke zyde men
ook moge overhellen, men zal 'er, vertrouwen wy, vry al .
gemeen uit afleiden , dat bet niet dan met de uiterfte omzichtigheid gebruikt hehoort to worden . En dit zo zynde
zal 't raedzaemst wezen , 'er niet flerk op aen to dringen,
en zich liever to benaeriligen, om duidelyker, en ontegenzeglyker bewyzen in hare voile kracht, ter wederlegginge
van 't Qngeloof, to gebruiken .

Mm 4
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Verbandeling over de Verdraegzaembeid en Gewetens-hrybeid,
voor zoo verre zy door den recbtmatigen Godsdienstyver be_
vorderd, en door den onrechtrnatigen verhinderd word . Uit
bet Hoogduitsch van den Hear FR . G- LUDKE , Predikant to
Berlyn . Te Utrecbt by H . v. Emenes 1 776. Bebalven bet
Poorwerk 359 b ladz. in gr. octavo.

En ieder die den Godsdienst recht ter harte neemt, zal'cr ook ongetwyfeld voor yveren ; de zaek is van to groot
een gewigt om daer onitrent onverfchillig to zyn, of flaeuwlyk to handelen . Dan, zo zeker als dit is, zo zeker is 't
ook, dat bet niet evenveel zy, op hoedanig ene manier men
yvere ; en de ondervinding heeft door alle tydengeleerd, dat
de yver, gelyk in alle andere gevallen, ook wel byzonder in
,It Godsdienflige, by mangel ener behoorlyke beflieringe, bet
rechte moor wel eens byster rake. 't Is ter diet oorzake
hoognoodig, dat hy, die yvert, wel acht geve op zichzelven, raga hoe zyn yver werke, en zich ten lien einde in
4laet flelle, om rechtmatig over zynen yver to kunnen oordeelen . --- Begeert iemand, buiten vroegere Schriften over
dit onderwerp, ene handleiding ter beoordeelinge hier van,
by lese dan bet opgenoemde Gefchrift van den Eerwaerden
Ludke , dat hem verfcheiden leerzame onderrichtingen bier
toe betreklyk aen de hand zal geven . - Zyii Eerwaerde
toont bier ten klaerfle , met redenen en voorbeelden, hoe
men den waren en valfchen Godsdienstyver hebbe to onderfcheiden, hoe de eerfle de Verdraegzaemheid en Gewetensvryheid bevordere, als mede hoe de laetfte dezelve verhindere .
De ontvouwing bier van geeft hem aenleiding tot verfcheiden
aenmerkingen over de Godsdienftige verfclnllen van vroeger
en later tyd, en 't gedrag dcr Geestelyken iu dezelven ; waerby ten llot nog komt ene Verdeediging der Rechten des Verftands in Geloofszaken ; in werke by tevens zyne denkwyze
over den Godsdienst ontvouwt. Men zal den Autheur zekerlyk in alle dezen niet toevallen ; dan dit neenit niet weg,
of zyne voorftellingen wegens bet rechtmatig yveren kunnen
hare nuttigheid hebben, en grootlyks dienen, om bet haetlyke van den valfchen yver, dat altoos min of meer op vervolgzucht en gewetensdwang uitloopt, in 't verdiende liclu to
plaetfen, ten einde een iedur op bet zelve opmerkzaern to
maken, en zicli daer voor to hoed . n . Ten voorbeelde bier
van hoore men, nit vele anderen, 's Mans leslen, wegens
de bedachtzaeme gematigdheid in 't yveren ; die 't to wenOwn
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(then ware , dat alle twistende Godgeleerden beftendig tet
harte namen .
„ Zal de Oodsdienstyver, zegt by, wat goeds to weeg
brengen, zoo is bet, myns bedunkens, niet genoeg, dat
by in zich zelven rechtmaetig is, nit een goede bron voort
vloeit, goede oogmerken heeft, en geoorlofde middelen gebruikt, maer by moet ook bedachtzaem zyn, of, bet Been
op 't zelfde uitkoomt, met ene behoorlyke geznaetigdheid,
zacbtmaedigheid en k1oekzinnigheid in 't werk gefteld worden . --- Men Belle zich nog zoo een goed doel voor,
kiest men 'er de gefchiktfte en dienftigfte middelen niet toe
uit, zoo mist men bet zelve toch en handelt dwaeslyk .
Daer is ergens een vuurig voorf'ander van de waerheid,
die by nit overtuiging gelooft, doch welke een ander in een
openbaer gefchrift als dwaeling verwerpt. Hy rekent zich
zelven volgens zyn geweeten verplicht, haer insgelyks openlyk to wederleggen, gaet ingevolge aen 't werk en fchryft
'er een boek tegen, in 't welke by zyn Geloof met alle
mogelyke bewysgronden verdeedigt . Hy zy my welkom,
die edelmoedige ! Zulk een man, then de waerheid zoo gewichtig is, dat by zich derzelver openlyk aenneemt, fchat
ik zeer hoot. 1k lees zyn Werk, anderen leezen bet ook .
En ieder onpartydige oordeelt , dat bet in een heete drift
gefchreeven is, en by met ongeftuimig bruifchend vuur tegen zyn vyand woed . De onbedachtzaeme heftige man I
zegt een ieder, waerom kon by met geen meer gemaetigheid en zachtzinnigheid ichryven? immers zou by dan veel
meer op zyn tegenpartyder gewonnen hebben . Nu heeft by
de zaek door zyn onbezonne heftigheid gantfchelyk bedorven. Behalven dat zulk eon geweldige drift een wys man
niet past, vervoert zy hem fomwylen zoo verre, dat by bet
waere gezichtpunt , uit bet wells by de flrydige meening
befchouwen moesr, nit bet oog verliest . Daerenboven maekt
by meenig gebrekkig en valsch bell nit, en geeft zich in
veelehl opzichte voor zyn vyand gevaerlyk bloot . Heeft de
waereld recht om zynen yver onbedacbtzaem to noemen?
Ik denk ja ; liefde tot de waerheid bewoog hem, wel is
waer, ter verdeediging van zyn geloof ; zyn oogmerk was,
den be(lryder to overtuigen, hier toe Iegt by hem veele bewysgronden voor : alles goed en in zich zelf rechtmaetig .
Maer bet was niet kloekzinnig to werk gegaen ; by lloeg,
zich toornig maekende, den rechten weg ter bereiking van
zyn oogmerk nit in . Een verdeediger van de waerheid .
a oet doorgaens zachtzittnig en befcheiden fpreeken, wil by
Min 5
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geh®ord worden ; want heftige gramfchap tegen een dWWae.
ling, die de ander oprechtelyk voor waerheid houden kan-,
to doen blyken, is bet middel met om den anderen beter
to onderrichten . En wanneer zelfs de bewysgronden goed
zyn, zoo doen zy echter nooit de bedoelde werking op zyn
gemoed. De dwaelende vind 'er iets beleedigends voor hem
in, dat men hem zoo hard aenvair . Hy voelt de onzachte
wyze, met welke by behandeld word, fterker, dan wel bet
gewicht der bewyzen die hem tegengefleld worden, en dit
doet hem de opmerkzaemheid, die by andersfints aengewend
zon hebben, merkelyk verliezen . Met een onbezonnen gebulder doet men zekerlyk de waerheid niet zegenpraelen,
Vie zich onder het ftryden over den Godsdienst niet ge .
#naetigd weet to gedraegen , maer in tegendeeel geheel onbedachtzaem met een vlammenden yver op zyn tegenparty
losgaet, die kan van to voren verzeekerd zyn, dat by zyrj
zaek, fchoon by ook gelyk had , verliezen zal . Veel ge.
wisfer zal hem, die gelaeten by zyn fhk blyft, en zich van
zyn oogmerk nret of laet trekken, de zeege to beurt vallen .
Het gaet hier even zo mee toe als met veldflaegen . E_en
overmaetige drifdge aenval duet zelden zegevieren . Met
gezetten cooed ftaet hem de vyand door, en de bezadigde
Held word met lauwerieren bekroond . Mochten zy alien
die uit goede oorzaeken en oogmerken, en ook met gronj
en ene volledige kennis der zaek voor gewichtige Geloofswaerheden yveren, zich ook altyd van zulke middelen, die
ter bereikinge van hun oogmerk kunnen flrekken, daromt
trent bedienen ; mochten zy de edele deugd van zachtmoedigheid en kloekzlnniae bedachtzaemheid daarby nooit uit
het oog verliezen ; wat zouden zy als dan nice uit kunnei
richten, en welke ene hoogachting zou ieder Godsdienstvriend voor hun niet voeden !
„ Maer wy zien bet helaes! alle dagen, welk een nadeel
&urine onbezonne, onverflandige driftigheid de goede zaek
des Geloofs toebrengt . Heeft men in de Kristen-waereld tyden beleefd, dat men zich in bet ftryden over den Godsdienst
aan die uitgelaeten drift der twisteude parryen zoo zeer niet
fliet, terwyl de heerfchende zeeden van bet gantfche Volk
niet minder ruw waeren, die tyden zyn echter thands voorby. De waereld heeft befchaefder zeeden aengenomen, en
bet fleekt 'er uitermaeten leelyk by af, wanneer mannen, die
voor verdeedigers van den Godsdienst gehouden willen worden, alles wat de waerdigheid en betaemelykheid daeromtrent
ciacht, zoo zeer uit het oog verliezen, Bet fchyttt of enigea
QUI
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onzer Godgeleerden die heftige, ruwe fchryfwyze, die voor .
heen in zwang ging, weder in willen voeren . Want, als
men hunne fchriften leest, zou men hen, ingevolge de tael,
die zy tegen elkander voeren, eer voor de ongemauierdffien
en gemeepften nit het yolk, dan wel voor geleerden, die de
vaereld verlichter maeken willen, houden . Maer zy mogert
ook gelooven, dat zy op die wyze bet beste en veritandigl}e
gedeelte van bet publiek niet tot lezers zullen winnen . Naer
den toeftand, waer in zich de Godsdienst tegenwoordig be .
vind, behooren de Godgeleerden meer dan ooit reden to hebben, om by uitnemenheid verftandig en befchaefd to fchry .
ven . Gy wilt bet tout der aerde zyn, gy Sclnyversl Maer
wanneer bet zout finakeloos ward, waer suede zal men dat ;
zouten? Waeren 'er onder de Verdeedigers van 't Kristendomi

meet bedachtzaeme zachtzinnige yveraers, zoo zou bet onge .
loof en de inbreekende zucht tot twyfFelen ? daerdoor op een
krachtdaediger wyze geweerd worden, dan door de by uitftek groote meenigte van Godgeleerde twistfchriften, welkett
de onbedachtzaemen van tyd tot tyd in 't licht geeven, ooit
gefchieden kan . Want dewyl veele twistfchriften der Godge .
leerden vol van een ydel, en alles behalven Godgeleerd, kra .
keel zyn, zoo brengen dezelven nicer nadeel dan voordeel te
weeg ; zy doen de wond, om zoo to fpreeken, niet toeloopen, maer fcheuren dezelve nog dieper open . Meenig leer .
gierig lezer, die misfchien zulk een boek opent, om 'er onT
derricht nit to haelen, word verdrietig, wanneer hy 'er dat
gene niet in vind, wat hy'er in zocht ; naemelyk befcheiden
ophelderingen over gewichtige waerheden, die zyn nadenken4
verftand voorliehten, en hem een klaerder overtuiging van de
Goddelyke Leer des Kristendoms geeven . fly ziet met verwondering hoe oneenig de Godgeleerden over duizend dingen
zyn, en hoe weinig zy zich onder elkander verdraegen kunnen ; hoe zy over Itellingen en gevoelens twister, die het
werkdaedig Kristendom in 't geheel niet aengaen, gevolgelyk
op de deugd, of op 's menfchen gemoeds - bevreediging gees
den minften invloed hebben ; hoe zy voor een gedeelte den
Godsdienst in her geloof van zodaenige Leerbegrippen does ;
beftaen, welken aitoos problematick geweest zyn , en ook
wei altyd blyven zullen . De uitgelaeten heftigheid , waer.
mede de ftryd gevoerd word, de elk in't oog loopendedrift,
met welke zy elkander over en weder den oorlog aenkondi .
gen, neemt hem geheel en al tegen dezelven in . Zyn dat
Godgeleerden, zyn dat Geestelyken , vraegt by, zy, die
diets
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dien eerkwetfenden, beleedigenden toon tegen elkander voe •
a•e n? Behoort dat tot den Godsdienst, voor welken zy hun .
nen Lezer willen inneemen, dat onzeekere, 't geen de ene
bevestigt, de andere loochent, en van my zo weinig als van
duizend andere menfchen veril :aen word? Vaert wel, waerdige mannen l denkt hy, ik begeer dien Godsdienst niet, dien
gy my leeren wilt . Fluks werpt by bet boek weg, en was
by tegen bet Kristendom niet reeds kwaelyk gezind , zoo
word by bet thands . -- Dit is 'er bet gevolg van, wanneer de in zich zelf geoorloofde welmeenende Godsdienstyver met met eene bedachtzaeme gemaetigdheid, zacht- en
kloekzinnigheid gepaerd gaet . Met deze deugden onaffchei .
delyk verbonden is by alleen eerwaerdig, alleen nuttig en
prybielyk .
„ Men zal bier niet van my verwachten , dat ik in den ]of
van den edelen verdeediger zynes voor waer erkenden ge,
loofs, voor bet welk by met verftand en gemaetigdheid aenhangers zoekt to wvinnen, breedvoerig zal uitweiden, of
bet plichtmaetige zyner pogingen oniftandig aentoonen. Zulk
een bewys, bet geen zich uit de eeuwige wetten der waer .
heid en des geweetens van zelf opgeeft, behoorde der
fte reyze, toen ik iets over den valfchen Godsdienstyver (*)
fchreef, zoo weinig als thands tot myn oogmerk . Men ver.
eenige zich in Geloofszaeken flechts eerst daeronnrent, wat
waerheid en geen waerheid, rechtmaetig of geen reclitmaetig begrip van den Bybel, Goddelyke Leer en menfchelyke
Of men als dan bet ene verdeedigen,
Leer is .
en bet andere to keer gaen mag en moet, is tot noch toe •
door geen verftandig mensch of Kristen in twyf ci l getrokken. Uit welke oorzaek zou ik my by een zo klaere vari
overlang nitgemaekte zaek hebbe durven ophouden , een
zaek die eigenlyk met tot myn beftek behoorde, daer ik
met opzet en bet allernaest met den valfche ; Godsdienst,
yver to doen heb . Deze glinfterende, dock vergiftigde adder, die zich zoo dikwils onder bloemen verbergt, en braeve lieden, eer men 'er op verdacht is, in de verienen fteekt,
wilde ik, en wil ik nog, zonder voor liaer vreesfelyk flangen-geblaes to fchrikken, op den kop treeden . Dit boos gevaerlyk gebroedfel zal zekerlyk wel altyd in de waereld blyven .
(*) De Autheur oogt hier mede op zyne vroeger uitgegeveit,
Ferbandeling ever den valfchen Godsdierastyzier-, wellre insgelyki,
Wang in 't Nederduitich het licht flaet to zien .
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ven . Maer men moet hat van tyd tot tyd onfchadelyker
tracbten to macken . Men moet die slang, oin dat zy dikwils
van huid verandert, zoo befchryven, zoo afnaelen, dat icder haer kenne, zich voor haer hoede, en haer niet to nae
kome. Hier made doet men duizende menfchen, welkenanders, door haere vergiftige beet, tot bloedens en flervens toe
gewond zouden zyn geworden, dienst . En men behoudt'er
der Kristelyke Kerk meenig waerdig meedelid door, 't welk
zy anders had dood gebeeten . - Dit enig oogwit heb ik
thands ook, nu iic by hat afbeeldfel des valfchen Godsdienstyvers, ,dien ik niet to kennelyk Iran afmaelen, nog eenige
kenmerktrekken voeg, ten einde men denzelven niet met den
echten roemwaerdigen yver voor den Godsdienst , wiens
gantfche waerdy ik weet to fchatten, verkeerdelyk vermenge ."

Tweetal Leerredenen, nitge/prooken by byzondere geleegenbeeden . Door W . VAN DEN BROEK . Predikant to -Itn/lerdam .
Te Amflerdam by J . \Vesting 1776 . Behalven bet hoorwerk
79 bladz. in quarto .

DE Eerwaerde van den Broek, uit ene zeer gevaerlyke
J krankte herfteld zynde, deed ter dier gelegenlieid ene
daer toe betreklyke Leerreden over de woorden des Dichters .
Pr. CXVIII . 18 .21 . De Heer beeft my wel bard gekastyd enz.
Velen zyner goede Vrienden, begeerende dat hydezelvedoor
den druk gemeen zou maken, vernieuwden to gelyk hun voorheen meermaeis gedaen verzoek tot hat uitgeven zyner Leer .
reden over Matth . XIII . 52. Een iegelyk Schriftgelcerde in bet
Koningryk der Hemelen onderweezen enz . ter bevestiginge van
de Hoog Eerw. Heren W. Koolbaas an P. Curteniias . Hun verzoek ten wille zynde, heeft by beide die Leerredenen ter druk .
perfe gefchikt, en ze gelyklyk hat licht doen zien, tot genoe.
gen van velen zyner Hoorderen ; die, daze twee gebeurtenisfen met opmerkzaemheid befchouwd hebbende, de nagedachtenis daer van,door't lezen dezerLeerredenen,te levendiger kunnen bewaren . Ze behelzen ene uitvoerige verkiaring der aengewezen Textwoorden, in welken, naer's Mans wyze van Schriftverklaren , blyken van oordeelkunde zyn ; en verder ene , naer de
tydsomf}andigheden, zeer wel gefchikte Toepasfing, die leerzaem, en waer van delaetfl :e bovenal opwekkelyk is, inzonder .
heid voor dezulken, die door Gods goedheid uit het ziekbedde
verlost zyn, en daerdoor onder ene nieuwe verplichting liggen,
om God to verheerlyken, door lofzegging en heiligmaking .
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be natuur en voortrefelykbeid van den Evangelifcben Gods .
dienst. Door j . owEN, D . D. Uit bet Engelsch vertaald
door ni . V. WERKHOVEN, en uitgegeven met eene Troorreden
door c . EREM, Ouderling to Rotterdam . Te Rotterdam by
Bennet en Hake 1776. Bebalven de Toorreden 125 bladz .
in octavo .

N dit Gefchrift is het hoofdoogmerk van den Godgeleer .
Owen to toonen, „ dat bet naer luid van Eph . It.

Ia den

S, door Hem bebben wy beirlen den toegang door ddnen
Ceest tot den Trader, een uitneemend uitwerkfel en vrucht

van onze verzoening met God en met elkanderen, door bet
bloed van Christus, is, dat de geloovigen bet voorrecht
genieten moogen, van den uitmuntenden, heerlyken en geestelyken dienst van God in Christus, zo als die in het Euanelie geopenbaard en voorgefchreeven wordt, to oefenen ."
it voorftel, dat zyn Eerwaerde, op zyne gronden, regelinatig behandelt, en ernflig aendringt, dient grootlyks onx
den Lezer op to leiden, tot een levendig bezef van zyn
geluk onder de Euangelifche bedeeling, en van zyne ver .
plichting om daer aen to beantwoorden, door 't Welbehartigen van then Euangelifchen dienst . 't Is ook met dit hoofddoelwit, dat de Heer Brew de uitgave van dit Stukje in 't
Nederduitsch bevorderd heeft ; to meer daer by 't, zo als
fry in de Voorreden aenduid, byzonder nuttig oordeelt, ter
afvvending ener gevaerlyke dwalmg, zo van inisvatting als
tngeloof. Tot het eerite, de misvatting, brengt by het
denkbeeld der zodanigen, die van de bedryven der geheilig .
den fpreken, „ als of God dear in geen welgevallen hadde,
maar hunne beste verrichtingen met verontwaardiging aanzage , als van eenen onreinen gedaan, en niet anders dan
als een wechwerpelyk kleed to achtea , gelyk men die
fpreekwys by 7efaias Itoofdfl. LXIV. 6 . t6n onrechte en
tegen derzelver oogmerk hict toe bezigt." finder het tweede, bet ongeloof, betrekt by de gedachten derzulken , die,
het oog vestigende op Gods oneindige Hoogheid en zuivere
Heiligheid, zeggen, „ Me, of wat ben ik? Diet flegts ge .
ring en nietig ftof en asch, maar daarbeneven onrein en
snelaatsch, gebrekkig en verkeerd, en, in myne allerbeste
verrichtingen zelfs, nog oneindig to kort koomende aan die
gehoorzaamheid, Welke ik fchuldi ben, ^ en die GODE waardig zy. Zou GOD dan myner wej in gust gedenken ? zou
myn zo gebr hkige dienst hem behaageni konnen ? zou Hy
met

VAN DEN EUANG . CODSD1ENaT .

met welgevallen en goedkeuring op my achy Tlaan 7 "
Deze misvatting en dit ongeloof gaet by in zyne Voorrederi
kortlyk tegen, met aen to toonen, hoe 't zeker zy, „ dat
God derzulker bedryven met een gunttig • welgevallen aanneemt ; en gunttiglyk acht geeft , op alle hunne bedryven
en godsdienstoefentngen, door welken zy Hem hunne onderwerping, gehoorzaamheid en liefde poogen to bewyzen .
Terwyl zy , als een Godegebeiligd Priesterdom , geestelyke
oferanden, (te weeten zich zelven en hunne Godsdienstoefeningen,) opofferen, welken GODE AANGENAAM ZYN, door
JESUS CHKISTUS ."

Avondmaals Betrachtingen, door r . A . I'AIU ET, weleer Leetaar aan de Kruiskerk in Hannover . Naar den tweede)t
Druk uit bet Hoogduitsch vertaalt. Te Rotterdam by J .
Hbfhout en E. Wolfsbergen, 1776. BebaMen bet Votwerk 12& bladz. in ot'tauo .
M En ontmoet ; in dit Gefehrift, ene verzameliiig van gemoedlyke bedenkingen 4 die voor, met en na bet ondtrhouden van bet Heilig Avondmael to ttade kunnen komen ;
waer van de zodanigen, die, buiten een foortgelyk behulp,
httnne aendacht niet behoorlyk kuritien vestigeh, een opweklyk gebruik inogen maken . Het behelst zbdanige overwegingen, vetzuchtingen, gebed'en en daril€zeggingen, waer vail
perfooneti van verfchillende gelteldheden, een ieder naer zyne bmtlandigheid, zich kunnen bedienefi, bm daerdoor tar
nieerder gefticht to worden . Zie bier, tot een voorbeeld,
de Boetgedachten eenes Menfcben, die zich wel geene meed .
wiflige Zonden, maar meenigvuldige Gebreeken en Overeili,t .
gen bewust is.
„ Oniringt van Gebreeken en Zwakheden neeme ik myne
Toevlucht tot u, goedertieren Godt, en zoeke by u Bartti
hartigheid en Hulp. Hoe kan ik voor u bettaan gy Allerbeiligtte 1 Uwe Alweetenheid ziet alle myne Gebreeken , en
geene myner Zwakheden, zelfs niet de geheimtte Neigingen
myns Hertens, zyn voor u verborgen . Uwe Genade is wel
aiiet vergeefsch aan my geweest . Zy heeft my voor zivaarr
Zonden en gevaarlyke Kwetzuuren ntyns Geweetens nlagtik
bewaart, en my op myne Wegen Uefdenryk geleidt, om niet
in de Diepte der Ondeugt neder to ftorten . Ik ben my wet
geener moedwillige Ontrouw in uwtn Dietist belvdst, War
daatow-beu ik bit $eregmardigt. Hoe zwa ; We anvol .

M
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maakt is myne Deugt en Vroomheid ! Gy hebt bet goede
Work der Bekeeringe in my begonnen, gy hebt my door den
heiligen Geest op den regten Weg des Leevens geleidi . Maar
hebbe ik ook op deezen Weg voortgewandelt? Hebbe ik my
benaerfligt, door vlytig en opmerkzaam Leezen der heilige
Schrift , door ern{lig Bidden, in bet Goede geduurig toe to
neemen? Hebbe ik ieverig tegen de Zonde, die in my woont,
geflreeden? Ben ik genoeg tegen alle uiterlyke Bekooringen
gewapent? 6 hoe menigwerf word ik van eene zondige Foil
verrascht1 Ik hebbe to weinig Waakzaamheid over my zelve,
waarom ik my dikwerf door Toorn, Haat, Nyd, en andere
onreine Begeertens en Vergrypen, aan uwen heiligen Naani
en mynen Naasten bezondige . Traagheid en On bedachtzaamheid zyn de Oorzaak, dat ik meenigmaal veel Goods, dat gy
my bevoolen hebt, verzuime, en hoe zwaar valt bet my, my .
:elven to verloochenen, mynen Vyand to beminnen, en then
to zegenen, die my vloekt . Dit alts bekenne ik aan u, myn
Godt ! met een verbrooken en verflaagen Herte . Heb geduld
met uw zwak Kind . Verwerp my Wet om diens Wille, die
eene volmaakte Geregtigheid ook voor my verwurven heeft,
Hoe geerne wenschte ik onftraffelyk voor u to wandelen, en
dagelyks in de Uitoeffening myner christelyke Plichten volkomener to worden! Kom myne Zwakheid to hulp . Haast u
om my by to fl :aan, wanneer my bet Gevaar der Verzoekinge omringt . Laat my nooit omtrent Gebreeken en Overylingen onverfchillig worden . Verootmoedig my door eene met
Berouw gepaart gaande Kennis derzelver, en reinig myn Hert
Reeds meer en meer van Zonden . Wanneer ik flruikele, dan
verhoede, dat ik niet valle en verderve . - Leer my doen
naar uw Welbehagen, uwe goede Geest leide my op eene
effene Baane ."
De langgetergde, ongeftudeerde Lutherfche ernftige en diever .
teerende liefdenryke, lesgeevenden hraager, aan zyne Leer .
aars. Met een T7oorreeden, opgefteld, door H . BOON DAv1nsz. Te 4mfterdam gedrukt voor den -dutheur .
O vreemd als de Titel van dit Gefchrift luid, zo vreemd
z is ook deszelfs inhoud . Naer de hoogfle waerfchyn .
lykheid is hot opgel'eld, door iemand, die op de ene of
andere wyze misnoegd is op zyne Leeraers, om dat ze hem
behandeld hebben, als iemand, die 't niet, vast heeft . De
Voorreden althans, die Jcwanswyze een veeilag geeft van de
oor-
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oorzaek deruitgav,snhefmakopgld,enVra
gen duiden ons een mensch aen, die medelyden verdient,
zo 'er geen byzonder opzet, dat wy niet rarnen kunnen,
onder fchuile.
Genoeg zy bet de volgende Vragen to melden .
,, Zoo de Leeraars oordeelen dat ik dwaal, waarom met
een zagtmoedige Geest, niet gezogt my weeder to regt to
brengen, dewy[ zy met bun Ampt Geld verdienen?
„ Zoude ilc niet mocten gelooven, dat ik to regt ben,
en niet dwaal?
„ Maar wat voor Hoogverbevene gedachten zoude met
zulks to gelooven! dan niet al in mv, op konnen hoomen?
,, Moet ik dau niet denken , myne Oude Leeraars zoude
Hun Ampt niet meest alle neergelegt hebberi : zoo zy gelooft hadden, dat ik dwaalde, zonder my eerst weder tc
regt to brengen?"

Natuurlyke Historie, volgens bet . '? en1q I vzrz den H:er MV .
NlEUS . 11 let naauzvkeurige A ocel.~ nge ;t. T e'ede Dc3,
Zesde Stuk . Te Amjlerdam by c'e Erven van F. Houtzuyn,
1776 . In groot octavo, 468 blade.
DY den aanvang van dit Stuk, want mede de beCcbryving
,() der Heesters afloopt, geeft de Plant- en Krridkundige
Houttuin een naauwkeurig veiflag van de Klasfe, die yjaa~tnefa, of door hem Samenteeling , genoemd wordt, waar van
by de voornaamtle byzonderbeden, met de ve`rdeeling die in
dezelve plaats heeft, onderfcheidAyk voordraagt . Na deeze
algemeene opheldering, geeft by eene byzondcrc ontvouwing
van de daar toe behoort-'nde Samenteelaye Heesters, volgens
derzelver Rangen . En hier nevers voegt by wyd,°rs de ilaiiwyvige, de Eenbuizige, de Tweebuizi,Pe en de t7eelzvy :'ige
Heesters, die by insgelyks, naar hunne laangen en Getlach •
ten, afzonderlyk befchryft . 1)it gedeelte beiie!st eene melig_
to van Heestergewasfen, waar van ons de Hcer Hutrnin met
veel oplettendheid berigt geeft ; en dat by ver~ezeld doct gaan
van euyke keurige afiekeningen, die by uitac :, gelcairktzyn,
om de Liefhebbers to voldoen ; des by, door 't eeu en 'r ander, eene algemeene goedkeuring erlan ;e, van wegens 'tgeene hy, zo is (lit als in de voori-e Stukk-u, ter opheideringe
van de NatuurlVke (Iistorie d , r Heesters, to berde ;;ebra,,t
heeft.
Tot cone byzonderheid , ook b ;:trckkelyk tot
V. DUEL . H. LETT . No . 12 .
1\i a
7n„
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onze Vaderlandfche Gewasfen, diene zyne befchryving van
den Hazelaar, waaromtrent by bet volgende meldt .
„ In dit Geflagt is de Kelk der Mannelyke Bloemen een .
bladig, driedeelig, fchubachtig, eenbloemig, zonder Blaad .
jes, met agc Meeldraaden : die der Vrouwelyken tweebladig
als gefcheurd, zonder Bloemblaadjes, twee Stylen bevattende, en de Vrugt een Eyronde Noot.
Twee Soorten
zyn 'er van opgegeven, wier eerfle alle Verfcheidenheden der
gewoone Hazelnooten, de andere zekere Uitheemfchen be .
helst.
„ I . Hazelaar met Eyronde flompe Stoppeltfes .
„ De Bladerachtige Vliesjes, die dikwils in de Planten aaia
den oorfprong der Bladfteelen of Bloemfteelen gevonden worden, en waarfchynlyk overblyfzels zyn van de bekleedzelen
der Knop, flrekken bier, gelyk in andere Gewasfen, tot eerie Soortgelyke onderfcheiding. In onze gewoone Europifche
Hazelaar zyn dezelven, gelyk iedereen gemakkelyk kan waar .
neemen , rondachtig en Romp, in de Uitheemfchen van de
volgende foort fmal en fpits, gelyk in de meeste Planten,
Veelal komen zy dubbeld voor, en byna altoos buiten, doch
fomtyds ook binnen de Oxels der Bladen, gelyk in de nloer .
bezie en Vygeboom . In de Werken van I)ODONC6US en LoEL, alwaar veelal dezelfde Plaatdruk gebruikt is, zyn deeze
Stoppeltjes eenigermaate, dock in 't Kruidboek van wEIN111 A N N , ( waar nit wederom deszelfs onnaauwl eurigheid
blykt,) in 't geheel niet aangeweezen .
„ Men vindt aldaar gewag ,cmaakt van vierderley Hazelaaren , die 'er op ddn Blad afgebeeld zyn (*) als i . Een
Tamme of Zaay-H1Iazelaar, met langwerpige witte : 2 . Een
dergelyl a met langwerpige roode Nooten : 3 . Een Tuia-Hazelaar, met een groote, ronde, witte Vrugt, en 4 . Een
lITlde. Deeze laatfte voert 'er, eenvoudig, den naam van
.Hazelnoote ;a, terwyl de eerfte en tweede by hem door den
naam van Lhitte en Roode Baardnooten, de derde door then
van Seldery-Nooten onderfcheiden words . En deeze laatflen
zouden de Groote Spaanfcbe Hazelnooten zyn : tertivyl iedereen weet, dat dezelve een roode Kleur hebben .
,, Gedagte onderfcheidingen, van de gebaardheid der IIulzen
afgeleid, zyn by oils niet zo zeer in gebruik, als wei bet
verfchil van Wilde en Tamme Hazelaars. De eerfte vindt
men door gebeel Europa, zeifs in Sweeden, ja ook in de
noordelyke deelen van Afie, natuurlyk groeijen . In Siberie,
ech.
(*) Ploat N, 43r .
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etht€r, vondt de I-leer cMIELIN dezelve maar op Une plaats,
nan de Rivier Argun naame'~yk ; niettegenflaande die in Rus.
land, en 't Ryk van Cafan , zcgt hy, gemeen is . In de Bosfchen en Haager. van Sweeden, Engeland en Duitschland is
jet Gewas ook overvloedig, dock nergens gemeener, zo 't
fchynt, dan in de Elfaz, aan den khyn en in Switzerland .
Men vindt bet by ons, in veele Bosfchen van Holland, Gelderland en Overysfel, als ook in de Wooden van Vrieslandd
en elders .
„ De manier van Groeijing is, in de Wilde en Tamme, byna dezelfde. Veele taaije, roode Ryzen of Tcenen komen
uit eenen Wortel voort , en maaken dus opgrocijende een
Bosfchagie, dikwils meer dan eens Mans langte hoog+ Op
die wyze vindt men bet Gewas der Hazelaaren in 't Kreupelbosch, in Haagen, en ook dikwils aan de Slooikanten van
Plantagien, aan de Oevers van Becken en r,locrasfen ; want
zy beminnen vogtige
tige plaatfen . De 13laden zyn in de Wil .
ootenn ronder, en zitten in de Ilulzen niet
den kleiner, de Noote
verborgen, groeijende by dikke Troppen, fomtyds van tien
of meer witachtige Nootjes, waarvan echter veelen misdradgen, en ledige Doppen, zonder Pitten , zyn . Het zonder~
tinge, dat in de Vrugtmaaking van dit Gewas plaats heeft,
is door ,den Kruidkundigen mAPPUs, in de Elfaz, aldus waar .
genomena
' 1 Kort na dat de Vrugten afgevallen .zyn, zegt by, in de
maanden September en Oktobcr naamelyk, komen de Katten
yoort, die geduurende den Winter aangroeijen, en onitrend
bet end van February of in Maart, geel warden, open bar .
flen, en een overvloed van bleek-geel Stof in de Lugt verfpreiden . Op denzelfden tyd, en dus by de twee Maanden voor de Bladfchieting, ja het eerfle van alle de Bloemen der Boomed, opeubaart zig de Vrouwelyke Bloesfem,
op andere plaaden van dezelfde Takken, zynde Vrugtbegmzeltjes met bevallig roode Krulletjes, die voor Stylen Of
Buisjes verl}rekkeu, aan de tedere Schepzeltjes . Als deeze
door het Stuifuieel der Katten genoegzaam bevrugt zyn ,
verdwynen de Krulletjes of verllenzen, en dan groeijen de
Vrugtbeginzeltjes alleugs aan. Uit derzelver menigte wordt
ten rykeiyke Oogst voorfpeld (*) .°`
„ 1)e v, :rmaarde Heer Doktor SCOPOLIE, in Karniolie, alwaar men 't Gewas, groczjende in dat Laud overal aan den
voet
~) M®PPI Mist. Plant. 4//at . Argentor. et Amft . 1742,
Nn 2
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voet der Bergen, Lesnik noemt, de Hazelaars w aarneemen.
de
. " De Mannetjes-Kat
komt vbdr de Bladen, hebbende de vyf of zes laagfle Schubben Bloemloos . De Wyfjes-Bloem, onder de Mannetjes
geplaatst, heeft van zes tot twaalf ongefteelde Vrugtbeginzels, die rondachtig zyn, wvier paarfche Stylen dan eerst
zig openbaaren, wanneer de Meelknopjes het Stuifmeel hebben uitgeworpen . Ik telde op ddnen Boom sneer dan driehonderd Batten, in tdne fiat tweehonderd dertig Schubben,
in ddne Schub apt Meelknopjes, en twee Beursjes in ieder
Meelknopje . Wie zal 't petal der Stuifmeelbolletjes in ieder Beursje begrooten ? Zie daar een wonderlyk Voorbeeld
van Vrugtbaarheid, en nogthans vergaan de meeste Schepzeltjes uit gebrek van Bevrugting, ja fomtyds komt naauwlyks eenige Vrugt van den geheelen Boom (*) . 't Voorjaar
van 1755
winderig en
zynde,
'erwas
byna
't geheel
geen zeer
Hazelnooten,
even groeiden
het zelfde
in in
't
voorgaande Jaar, door de menigvuldige Voorjaars-Regens,
veroorzaakt (t) .11
„ De tamme Hazelaars zyn, ten minfle in onze Gewesten,
die wisfelvalligheden zo veel niet onderhevig. Dit kan daar
uit voortkomen , dat dezelven hier to Lande niet zo zeer aan
den Wind bloot ge1leld zyn, veelal door ander Geboomt befchut, en door hunne laagte het geweld van den Wind ontdutkende . Men maakt 'er nogthans, door wegneeming der
geduurig opfchietende Zydfcheutetl of Uitloopers , taamelyk
groote Boomen van, met Stammen van aanmerkelyke dikte (S), die, bet eene Jaer meer, het andere minder, door .
gaans redelylc Vrugtbaar zyn . Het Gewas vereischt , om
goed van Dragt to zyn , dat men het door Uitloopers vermenigvuldige. De groote, lange witte, die in ruige Bolfters
zitten, zyn de fmaakelykilen . Dezelve groeijen met ddn of
twee, en ten hooglle drie of vier Nooren aan denenSteel(4) .
„ De
(') De opgegevene Telling maakte op den Boom meer dan eetz
lVlilliken Beursjes uit, en zo ieder Beursje maar eens duizend Stuifmeelbolletjes vervatte , dan was de Verfpilliug van 'c Mannelyk
Zaad hier verbaazende .
(j) Flora Carnislica . Vienna 1760 . P. 4t6 .
(§) Hodie Francofurti ad Manum, in ipfa Urbe, in Arborig
vaster magnitudinem culturA excrevir . MENTZ, Ind. P. 41 .
(+) 4anrnerkingen • ap 't aanleggen van Lusthoven en Plantagiet}, p . 156 .
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„De Hazelnooten, hoe zeer ook tot Verfnapering in gebruik,
leveren, inzonderheid gedroogd zynde, een hard en niet ligt
verteerbaar Voedzel nit . De Olie uit dezelven geperst , is
onder den naam van Oleum Nucum bekend, en tegen de Tandpyn aangepreezen geweest . Men vindtze in de Winkels ,
doch zy wordt incest gebruikt in Handwerken . Versch zynde komt zy vry veel met de Amandel-Olie overeen, en de
Emulfie van Nooten, (of derzelver nielkagtig vogt,) is tot
verzagting der Waterwegen niet onnut . Van de Kolen, die
van bet Flout in een beflooten Yzeren Potje gebrand zyn,
bedienen de Tekenaars zig gaarne . De Ryzen of Utdoopers
zyn, belachelyk, tot Wichelroeden, om verborgen Schatten,
Mineraalen of Waterloopen op to lpooren, gebezigd . In 't
Graaffchap Tyrol maaken 'er de Boern, met beter uitflag,
gebruik van, tot Vogelknippen en Mollenvalfen . Tot Hoepen van Vaatwerk gebruikt men de gefpleeten Twygen elders, en bet Hour is in de Werktuigen met ondienflig . De
Olie, door Destillatie daaruit getrokken, en door verfcheiden
Overhaalingen, op ongebluschte Kalk, for eene Goudkleur
gebragt, is onder den naam van Oleum Heraclinum tegen de
Valiende Ziekte opgehemeld, door den Keizerlyken Lyfarts
RULANDUS ; doch heeft reeds lang haar achting verlooren .
„ Ik heb nog niet getpooken van de byzondere benaamin ;en ,
cvelken dit Gewas, (in 't Latyn gewoonlyk Corylus Aoellanrc
geheeten,) voorts in Europa voert . De l'ranfchen noemen
den Boom Coudrier of Noifettier, om dat zy de VrugtenNoi .
fettes heeten, dat is Nootjes, in vergelyking met de Ockernooten of Wal1OOten, die men by ons gemeerlyk door den
Naam van Groote Nooten onderrcheidt . Zo let ieder Landaart incest op her gees by haar gemeenst is . Zy gebruiken
echter ook 't woord Avellanes, gelyk de Italiaanen, die ze
anders Naccivoli of Nocelli tytelen. De Engel1chen noemen
de ruigen Filherds, doch zeggen anders 1-Lafelnats, 't welk
weinig van de Hoogduitfche benaaming verlchilt . Voorts zyn
de Hazelnooten onder den naam van Nuces Pontice, Prcenestince, Heracleotice, by de Romeinen bekend geweest (*) .
2. Ha.
(*} Ex torrentur zegt PLINIUS, dat is, deeze worden gebraden ;
welke gewoonte nog in Italic en elders plaats heeft, als wanneer zy
tot Spyze beter en minder bezwaarend zyn voor de Maag. Bong
quippe 1W is once Hispanice testis vulgariter utuntur, ad gratif .
canduan Stomacho, Cerebrunaque confertandum, axon fine frccesfu .
R a J . Cat . Plant. Angl . p . 8o .
Nn 3
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Hazelaar met fmalle fpitfe Stopf eI f s .
Her laatstgemelde zou echter nicer zien kunnen of deeze
Soort, welke door PLINIUS fchynt bedoeld to zyn, stet
den naam van Nuces barbatce, dat is, Gebaarde of Eaardnooten . Deeze zyu bet moo -10c, welke by zegt
genoemd to worden naar de Gioeiplaats, waar van 't t :oord
Avella,,w zal gemaakt zyn, of van F rh. ; :~asra een Stad in
Campanie, zo S E R V I U S wil . Uit Klein Af e waren ly in
Griekenland overgebragt, en daaroin voerden zy den naam
van 1Verces F'o,aica= en van fcraclecticw, naar de Stad Ltraclea in Pontus . De bvnaam Colurr;a, een woord, dat by
v I R G I L I U S van den Hazelaar , by F L I ,r v s van den
Kornoelje Boom afkomflig, fchynt to betekenen, zou, wai:_
neer de Bladen zo als in de Indilcbe 1lazeiaar by s L n .t
zyn , in de laatfte zin bier to pasfe homen .
Doch, hoe
kan dic flrooken, met de zeldzaame l .kine HazelnootenBoom , die van Konflantinopolen, nn ounrent twee Eeuweii
geleeden, in Oostenryk overgebragt was, zo cLuslus me,dt,
zynde deszelfs Vi ugt zeer in achting aan 't Tuikfe lluf,
als een Lekkeiny?
„ Die Heester groeide zclden nicer dan een Llle hoot,
diaagende, op dunne Steeltjc .s, zeer dikke en groote flulzen, in veele dikke en lange Siippen veideeld, van agteren
ook veele byhangzels hebbende . Deeze liulze i waren vats
buiten zeer hard en ruw, van binnen glad, bevattende ee •
ne Vrugt gelyk die der Wilde Hazelaarcn, maar korter en
met een harden hop ; zynde die Vrugt door gedagteii
Autheur afgebeeld, De Nouten, daar v .ul gezaaid, brag •
ten hens Gewasl'en voort, die tot eens Mans langre en buoger opfchooteii, hebbende Bladen war langweipiger dan de
gewoone Hazelaar, doch niet ufinder rimpelig, en ook op tie
kanten Zaagswyze gerand. Tot!" hy, In 't jaar 159-0, van
Frankfort vertruk, bevondt zig daar zuik cen Boom, welken by liet blyven , en die in 't jaar 1395 , zo hem berigr
werdt, pug geen Vrugt gedragen hadt."
2.

„
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Hcdesrdaaafcbe Historie, be cbreven door een gezelfcbap van
Geleerd Man;aen iu E,lgeland. Uit bet Lngelscb vertaald .
VIII. D. 1. St. Te Anf erdam by P. Schouten , J. de Grow.
Te Leyden by P . v. d . Eyk en D . Vygh 1775 • In quzrto
412, bladz.
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gedeelte der Hedendaagfche Historie, flrekkende ter
ontvouwinge van de Oosterfche Gefchiedenisfen, bepaalt zig byzonderlyk tot die van China ; welke
zeker zo aannierkelyk is, als eenige dier afgclegene Gewesten, en zelfs bovenal veeler opmerking tot zip- trekt ; waarom ook het Engelfche Genootfchap een uitvoertg ver{lag van
dezelven medegedeeld heeft . Zy , die de Getchiedemsfen
beoefenen, vinden bier een geregeld berigt van de lotgevallen
der Chineefche Heerfchappye, zedert de komst van den negenden Monarch Shun op den Chineefcllen throon, in wiens
geflacht de Kroon is erfelyk geworden ; van waar onze
Schryvers de Hedendaagfche Historic van dat Ryk, eigenaartig, met dien Vorst aanvangen . En bier benevens wordy
denzulken, die zig op de Airdrykskunde en de Natuurlyke
Historic toeieggen, het merkwaardigtle van dit Ryk, zo in
't eene als in 't andere opzigt, breedvoerig voorgedraagen ;
des ook dezulken, in 't doorbladeren van dit vertlag, voldoening kunnen vinden . Het eerile Stuk van dit Deel, dat wy
thans onder handen he'bben, is wel inzonderheid tot betlaatstgemelde betrekkelyk, en belielst cene onderfcheiden Aardrykskundige befchryving van dat Gewest, met nevensgaande berigten over de voornaatnfle byzonderheden, welke de Natuurlyke Historic van dat Land en Volk aan de hand geefr .
Onze Schryvers naamlyk verleenen ons, voor eerst, eene
algemeene belchouvving van her Chineefche Ryk , nopens
deszelfs uitgeflrektheid, lugtilreek, verdeeling, volkrykheid
enz . ; vervolgens geeven zy eene afzonderlyke plaatsbeichryving van ieder der vyftien Provincien, in welkeu dat Ryk
verdeeld is, zo ver bet binnen den vermaarden grooten muur
bepaald zy ; als mede van de Provincie Lyau-to ;ig, buiten
dien muur ; welke eertyds voor de zestiende Provincie van
dat Ryk gerekend werd, maar nu ais eene overheerde Pro .
vincie behandeld wordy. Het merkwaardigtle d .eezer Provincien, derzelver Steden, bevolking, voortbrengzelen, handel
enz . befchreeven hebbende, gaan zy over, om een berigt to
geeven van den ouden Godsiienst, en de nieuwe Gezinten
Qnder de Chineezen ; by welke geleget?teid zy ook ge«rag
Nn 4
ma,-
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maaken van 't voorevallen
g
omtrent den Christelyken Gods .
dienst, en 't verblyf van eenige Jooden in dat Ryk ; die 'er
zig, zo min als de Christen-zendelingen, kunuen onthouden, zonder de flerkile vrmomming . Op de ontv,)uwing
bier van volgt eene befchryving der Regeeringe, der Wetten,
der Regeerkunde enz . van de Chineezen ; mitsgaders van hunne Geleerdheid, Kunften, Weetenfchappen, Taal enz . Hier
aan heeft then gehegr een berigt van hunuen Landbouw,
van hunne Zyden-floffen, van bun Porcelehi, Lakwerk,
Vernis en andere mindere Kunf'en ; waarby ten laarfle
komt eene befchryving van bet Karakter, de Geaartheid, Zeden, Gewoo :tten, Huwelyken, Begraavenisfen, Fecsten en
Gastinaalen der Chineezen, benevens cen verflag van de natuurlyke en door kunst gemaakte Zeldzaambeden van dat Land .
--- leder deezer Afdeelingen van dit Stuk behelst verfcheiden merkwaardigheden, waar nit wy bet een en 't ander zouden kunnen ovetneemen ; maar onder derzelver menigte is
gevallen, op bet Been oils, by 't melden
oils Of-%
van de Plantgewasten, nopens de Thee is voorgekomen, en
bovLual op de aldaar voorgeflelde waarneemingen , wegens
de zogenoemde Groen: Thee ; of dezelve al dan niet voor cane
byzondere Hoofdzoort to houden zy? Her kan eenigermaate
dienen, ter nadere opheldleringe van 't geen we onlangs deswegens, nit de Nitursrlyke h istorie, volgens bet Samenjte1
van den Heer LINNrEUS, hygebragt hebben (*), waarom wy
'er oils to eerder toe bepaalen . -- Her Engeliche Genond hap
een berigt geevende van dit Heestergewas, deszelts beliandeling, gebrtiik en ouderfchei .ung, laat zig, by die gelc ;enheid, over bet opgenoemde ondereverp, aldus uir .
,, Of de Tbee .bee en de Gr •o ene Thee ooilpronghj!c verfchillende gewasfeu waren, dan of zij dezelfden waren, alleetllyk op eene verfchillende wijze aangekwetkt, is eene
vraag, die zederd langen tijd de bekwaamheden der weet .
gierigen geoefend beeft, en egter is men her no- niet eens
omtrent dezclve . De Chineezen konden dezelve gemakkclijk
oplosfen, indien her hun b,~haagde ; maar zij zijn to abterhoudend voor de Europeaanen, om lien ednig bet minile
licht daarin to geeven ; zoodat bet ons geheel overgelatcn
is, om dezelve op to losfen, volgens dc beste waarneeining, welke tivij 'er op maken kunnen . Volgens welke de
eer.Ie onderftelhng her waarfchijnl .jkst fcbijnt, wegens bet
duidelijk onderfcheid niet alleen van hear kleur,s fniaak ,
gcur
(°) Zie boven 41. 'R .
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geur enz. maar nog veel meer, wegens hare verfchillende
uitwerkingen, naardien de eene ruw en fcherp is op de tong
en voor de maag, zelfs in zoo verre dat zij een braakmiddel
zij, indien zij to fterk genomen wordt ; de andere zagt, aangenaam , genezende, en in geen geval nadeelig ; de eene
walgagtig en een fterk pisverwekkend middel ; de andereveel•
eer een verzagtend en bloedzuiverend middel door eene g ematig.
de doorfraling, en het bloed door haare balfemagtige hoeda.
nigheid voedende en verrneerderende . Na dit alles heeft eg .
ter het laatfle begrip eindelyk de overhand behouden ; en dit
verfchil van hare uitwerkfclen is, met gene kleinewaarfchijne
lilkheid, onderlteld , to ontftaan uit de verfchillende tyden ,
waarin het blad ingezameld wordt ; namelyk dat van deTheehoe, omtrent een maand of vijf weeken vroeger, wanneerde
plant in haren vollen bloci is, en de bladen vol van hare fappen zijn ; terwijl de Groene, om dat ze zoo veel larger op
den boom gelaten, en die zoete fap opgedroogd of verdikt
wordt door de warmte der zon, hare Wear in een fchoon
groen verandert, en die bitterheid en wrangheid verkrijgt,
welke wij vinden dat zij heeft (*) . Het Been deze onderfteiling fchijnt to bevestigen, is, dat de aankweeking van do
Thee.boe eene ontdekkiog en verbetering lcrijnt to zijn, van
ein of twee eeuwen geleden, voor weeken tijd zij 'er niets
van wisten . Her is ten minfien klaar uit het beri ; ;t, 't week
de Heer Ten Rhein, die eenigen njd zijn verblijf in 7apan
had, en geneesheer van den keizer was, omtrent anderhalve eeuw geleden , daarvan gegeven heeft, dat zij toen
in 7apan niet bekend was (t), fchoon ze 'er naderhand
in(*) Overeenkomflig hier mede is het berigt onzer Schryveren,
wegens de verfchillende bereiding . „ De Tbee hoe, zeggen ze,
wordt eerst in de fchaduw gedroogd, waarna de bladeren weder
door den waasfem van beet water uitgefpreld, en in de warme
zon gezet worden, of, indien dir feilt, over een langzaarn vuur,
in koperen of aarden pannen, die wel verglaasd zijn, tot dal de
hitte ze gekruld, en in den kleinen omtrek gebragt heeft, waarin
zij tot ons konen . Maar die van de Groene lbort, die gemeenlrjlr
minder fappig zijn . worden op dezelfde wijze gedroogd en gekruld, zoo haast zij gepiukt zijn ."
(I) Daze geleerde kruidkenner zegt ons uitdrnkkelijk, can bet
elude van zijue befchrijving van dit gewas, dal . fchoon hij van
eene zekere fuort zwarte of bruine thee gehoord badde, die onder
do Cbrneezeu in gebruik was, haj zepgter noort gezien had, alleen •
N n 1
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ingevoerd , en tot eene veel grooter volmaaktheid aange .
kweekt zij, dan eenige, welke wij ooit uit Cbiiaa hadden,
zoo dat men onderitelle, dat deze ontdekking, die toen nog
nieuw was, in "apan nog niet bekend was, wanneer deze
vermaarde kruidkenner zijn berigt van de Tbee van dat
land fchreef ; 't welk van geen ander dan van de verfchillende foorten van Groene Tbee gewag maakt (a) . Wij
zullen 'er alleenlijk bijvoegen , dat naardemaal geene van hunne nude kruidboeken van de Vu•i of Tbee• hoe ('u) fpreken,

en
lijk had hij opgemerkt, dat, hoe grover de bladen van de thee waxen, zij des to geel- of roodagtiger aftrekfel uitleverden, en des to
onaangenamer voor den fmaak zoo wel als voor hot oog was ; waar
nit bet klaar is, dat hij alleen van eene grover foort van Groene
Tbee fpreekt (i) .
Hot is daaienboven klaar voor ieder naauwkeurig waarnemer, dat
'er geen verfchil is van gedaante tusfchen de bladen van de Groene
en de Thee•boe, uitgenomen, dat de laatlte iets moor rondagtig is ;
loch of de reden bier van z.1j, get~jik fommigen onderilellen, oni
dat zij zoo veel vroeger ingezameld words, en eer zij zig tot hare
voile lengte uitgebreid heeft, durven wij pier verzekeren , fchoon
wij bet ver van onwaarfchijnlijk agten . Ons wordt indedaad door
fommige reizigers, die in China geweest zijn, en voorgeven, in .
zonderheid naauwkeurig geweest to zijn, in dit to onderzoeken ,
gezegd, dat zij beplantingen van beide foorren gezien hadden, en
afzonderlijh van elkander, en nooit iets dergelijks opgcme ;kt hebben, dat beide de foorten van bladen van dcnzelfden boom en op
verfchillende tijden geplukt worder. . Maar, toegeftaan zijnde, dat
'er nu niets dergelijks gedaan wierd, zoo zal bier uit niet voigen,
dat hot to vooren zoo niet was, als bij wijze van proef ieming, oni
bet verfchil van hunne kragren to ontdekken, en dat, wannetr zij
naderhand volkomen voldaan waren, dat die bladen, welke vroeger
ingezameld warden, een zagter en balfemagtiger fmaak en hoedanig .
beid hadden , zij niec, bij wijze van verberering , onderzogren,
welke boomen, of welke lugtitreeit en gronden de beste Tbee • bee
voortbragten, en welken de beste Groene, en dezelven dienvolgens
zoo toebereidden , en bekwaam maakten tot verfchillende bep!antin .
gen ; alleenlijk agt gevende op de oude wijze van die van de eerfle
Ibort, zoo veel vroeger in her jaar ce plukken, gelijk zij cot op
dozen dag doen .
(a) WILLIELILI TEN RHEIN, e xcerpt. d e Obfervat . fuis Japonicis ,
de frutice Tchia, ad fin . et al . ab eo c hat. i n hors. Malabarico .
(*) Au-i is de Chineefche benaaming van die Thee, welke wy
.
7-bee
(i) 1YYIAILTINI, LE COMM, NIEUfOF, $A 14IPF$R, DU IIALDE,

en anderer,,
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gli fomrnigen van de inborelingen daar van fpreken als eene
3iatere ontdekking, 'er reden is, om dezelve als cene verbeteTbee-boe noemen . Volgens onze Schryvers is de gemeenebenaaming
Cba ; dock dezelve words in fonreuige gewesten, die aan de zee
liggen, verbasterd in Tha of Tcha, van waar de Luropeaanen aan
dit gewas den naam van Tbea of Thee gegeeven hebben , die voorts
met verfchillende benaamingen voorkomt. „ Daar is, zeggen ze ,
thans eene groote verfcheidenheid van Thee in China, welke nog
toeneemt, naardien de fterke uitvoer van dezelve de inboorlingen
verpligt beeft, den wasdom van dezelvein verfcheidenedeelen voort
to planten, waar de giond of lugtflieek meer of minder met deeze
ftruik overeenkwain ; want bet meeste verfchil is bier aan toe to
fchrijven, dewijl :Ile foorten corfprongiijk van dezelfde plant af .
flammen , en in alle andere opzigten dezelfde zijn . Ilier nit ontflaat dat verfchil van fmaak, get :r, kleur en andere hoedanigheden,
welke cvij in dezelve vinden , naardien fommige foorten zeer wrang
fommige eezijn van fmaak en voor ale maag, en andere zeer
ne buitengewone geurigheid uitwaasfemen, en andere naauwelijks
eenige reuk hebben ; fommige meer balfemagtig zijn bevonden, an .
deren meer dienflig voor een bedorven maeg, pisafdnjvend enz . daa
enderen . E .i hier van ook die verfcheidenheid van namen, waar
mode zij genoemd worden ; bet zj van hate verfchilien de hoedanigbeden, of van de plaatfen, wair zij groejen . Dus heeft do Songlo,
welke een der fchoonae foorten is, on zeer door rilke lieden geagt
en gedronken wordt, Karen i aam van een berg in h_t gewest liuang.
nn,:, welke 'er geheel med .- ove :dekt is ; en de tai, of, gelijk
wcil ze noemen, Tbce-boe, van den berg 1iz i fban, in bet gewest
~'a kjen, waar zij in groote menigte groelt, en voortrefUyk in hear
lbort is, Dir is atthans het gevoelen van Le Co ..:pte,
:: IL114,10
en anderen ; maar fommigen i . .alcn meet over om to denken, dat
ze haaren naatn heeft va •r do donkerbruine kleur, welke zij heefi,
waarin zij van a!le endere foorten verfchilt, beiden in bet blad, en
in haar aftrekzel . Ouk is hot Been wonder, det de gemelde herg
zulkeu overvloed daarvan voortbrengt, naardien dcz,lve, gelijk ons
verhaald wordt, overdei :t is met tempelen en kloosters, en bewoond
door Bonzen , die zeer met dit uitmuntend aftrelAzel ingenomen
zijn ; en, daar zij zoo veel tijd in hunne magt heb :,en, eenig ge .
deelce daarvan kunnen beiteden orn Thee aan to kweoken, en tot
volmaaktheid to brengen ; ten zij wij liever verkiezen to vooronder .
fleben, dat zij de uttvinders geweest zijn van de bovengemeldo
nieuwe manier om dezelve aan to bouwen ." Voorts merkt her Gerootfchap, met betrekking wt de Thee-boe, nogop, „ datdezclve
jiy de Chi::eeNen met retjen meest geagt is, niet aileen wegens ha .
ten I juen fmaak en geur, maar nbr veel met wegens hare gene2911-

zaq,
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tering van die oude foort aan to merken ; doch of ze door
naerf}rgheid of bij geval uitgevonden zij,' kunnen wij nergens
vinden . Maar then flemt overeen, dat de verfchillende trap .
pen van hare fappen en fijoheid toe to fchrijven zijn aan
de vroegtijdigheid van het faifoen , waarin zij ingezameld
wordt (*) ."
zende en andere uitmuntende hoedanigheden, inzonderheid deze,
dat ze bet bloed verbetert, eene vervallen gezondhefd herltelt, en
voordeelig en aangenaam, is voor de zwaklle tnagen . Hierom is
bet, dat dezelve in groote hoeveelheid aan kranke menfchen, aan
ziekelijken, en in alle gevallen van een inwendig verval gegeven
wordt : terwijl zij die gezond zijn, zig wagten van dezelve in den
winter re drinken, dewijl zij in flaat is, om de zweetgaatjes to veel
to openen en koude en hoest to verwekken ; maar in den zomer
voldotn zij zig daar mede in groote menigte, om die vogten to
vergoeden , welke door de doorwaasfeming uitgeput worden , door
derzelver koesterende en balfemagtige fappen, waar aan de Cbiazeezen dte vette lvvigheid toefchrijven, welke zoo gemeen onder hen
is, en bewouderd wordt ." Hieromtrent that rer deezer gelegenheid
nog in agt to neemen, dat de Cbineezen dezelve koud gebruikea,
als hunnev gemecnen drank, onder hunnen arbeid enz . ; maar 'er
zig niet toe zetten, gelyk veele Europeers doen, otn dezelve beet,
flerk, met ve .I zuiker, en in eene groote hoeveelheid agter elkau .
der tr drinken .
( 4 ) Dit vinden wij door verfcheidene lieden bevectigd, inzonderhei(: nit her berigr, 't welk de Beer Cumubbam ; geneesmeester
der En.elf ben to Cbufau, daar van aan de Koninglijke Alaatfchappij zond ; waar in hij zegt, dat de fijnlle of die weike de eerlle
fpruit Eenoemd wordt, in Bloeiviaand ingezameld words, deBing
of Keizerlyke in Gras- of Bloeimaand, de Sougls of Gaoene in
Bloeunaand of Zomermaand . Hiermede flelnt Vader du Halde
voor een gtoot gedeelce overeen (r ), die 'er alleenliik bilvoegc,
Oat die, welke de Keizerlajke of Mau-cba genocmd wordt, bet
blad is, dat van de ffruiken, die nieuwelings geplant zijn, geplukt
wordt, of, gelijk de Chineeze ;z bet noemen, de eea/le punten der
bladeaa ; doch deeze foort is zoo fchaars en kostbaar, dat ze zelden anders dan for gefchenken gebruikt, of aan den Keizer gezon .
den worde.
Bet zLlt'de kan Nina, van de bloem der thee gezegd worden, die
buitengemeen dour 15, alleenhjk door de rijken gebruikt words, en
dat voornamelijlt bsj bijzondere gelegenheden, als feesten, huweliliken, groote gastmaalen enz . Deze laatfle is in de daad her best,
wanneer zij met de fijn~le bladen vermengd words, anderszins geeft
Zij
(1)

Du

IALDE

VoL"I. P . 1r .

HEDENDAAGSCIiE HISTORIE .

541:

zij naauwlijks kleur nan bet water, en geeft 'er eer eene geurigheid dan fmaak aan ; en dit is de reden, waarom de Man-cba, of
Keizerlijke, aan bet hof boven dezelve geagt words.
Alles wat omtrent dit fluk verder aan to merken is, is, dat bet
geen de Heer Cunningham en anderen , de eerfte of vroegile
fpruit noemen, indedaad de fynfle foort van Thee-hoe is ; maar
dat 'er zeer vele trappen beneden dezelve zijn , van f jaheid of
dikte in de bladen, naar mate zij meer of minder uitgezet en uit .
gebreid zijn, en ingevolge van bet gedeelte van den boom, waar,
van ze geplukt worden ; want gedurende al den tijd , dat zij aan
den boom zijn, zijn de bladen aan den top alleszins bet kleinfle,
en fijnfle, en gevolglijk bet duurfle ; en zij worden naar evenre .
digheid grooter en dikker, hoe nader zij aan den wortel komen .
Het zelfde kan gezegd worden van de boomen , dat, hoe ouder
zij zijn, hoe dikker hunne bladen zyn (t) .
(r) Zie

de

Schrijvers hier boven aangchaald .

Verhandeling over bet Eleftrizeeren, door nr . VA N DI A R U nr.
A. L . M. Phil. et Med. Doctor . Te Groningen, voor Re .
kening van Yntema en Tiebuuel, to ArnJerdarn 1776. Be .
halven bet Voorwerk 96 bladz. in groot oe`lavo.
Erhaalde proefneemingen , nopens de werkingen der
Electrike Stof, hebben Heeds de kundigheden van de
onderzoekers der Natuure deswegens uitgebreid ; en zulks
heeft to meer gelegenheid gegeeven, om de EleElrizeer-Ma .
chines van tyd tot tyd to verbeteren, in hoope van daar door
to gelukkiger to flaagen in 't doen van verdere ontdekkingen .
Een nieuw blyk deezer poogingen, gefchikt om van nuttigheid to zyn, verleent ons de arbcidzaame en oplettende van
Martin; in dit Gefchrift, 't welk ons de befcbryving en afbeekling van eerie nieuw nitgevonden L'lec`Irizeer-ILlacbiue onder 't oog brengt . --- Naar mid der Voorrede bragt hem
bet dikwerf mislukken zyner Proefneemingen met de gewoone
Machines, zo met een glazen Bol volgens ivollet, als met de
glazen fchyven, volgens Dollond, ter onderzoekinge, of de
Machine, ter voorkominge bier van, niet to verbeteren ware .
Eerlang begon hy, met behulp van Mr. Gerhard
Phyfifchen Initrumentmaaker to Groningen, to beproev_n,
of 'er eene genoegzaame opwekking van de EleEtrike Stof to
verkrygen ware, door Kwikzilver, in plaats ya j de g ,~woonc
Vryvers, to gebruiken. En toen dit, in eene mini droop
lugt, niet aan het oogmerk beantwoordde, viel by op de ge .
dig-

H
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da .;ten van Lakfchyven to gehruiken . Het bleek naamlyk day
lies vogt der Lugt hier to meer hmderlyk was, om dat het
glas door deeze vt yving green warmte, gelyk door die vain
kusfentjes, verkreeg ; en dus kwam hot maakett van Lakfchyven in overweeging ; dit hem vervoigens, , bier toe gefchikte Lakfchyven erlangd hebbende~ deed navorichen, op
weltk eerie wyze de Electrike flof, door deeze fchyven met
kwtk/ilver to vryven, ten voordeeligfle opgewekt kon worPa
den . Langs deezen weg kwam de Heer v. ; ;z
veelvulaige proeven, ter inrigtinge van eerie nieuwe E1earizeer-Machine, (lie hem by uitftek voldaan heeft, en waar vaii
by in dit Gefchrift een onderfcheiden verfiag mededoelt.
Ten einde een ieder to beter in ftaat to flellen, om dit fluk
behoorelyk tla to gaan, ontvouwt by in do eerfle plaats bet
green ten rechten verCtande van het Elettrizeeren dient, en dat
'er by in agt genomen moet worden ; in zo verre ais zu)ks
noodig is, oni over den aart van dit werktuig, en de proefn€emingen, zo ter uitv ;ndcnge van hot zelve, als met bet
zclvve, in 't well: gefleld, weI to kunnen oordeelen . Verder
wont by ons, can welke gebreken aPe de bekendc k lec`bizcerig zyn, waar over de Lief iicbbcrs zo d ; kMachines onderheg
werf geklaagd hebben . Men ondervindt naamlyk gefladig,
dat de geftclctheid van den Dampkring zo vcel invloeds op de
werking heeft, dat men zomtyds , en wel doorgaans wan ricer
de l)amhkting vogtig is, eerie veel geringere kragt, don getvoonlyk , door dezelven verkrygt . Daar benevens is 't aan
alle die Machines eigeu, dat de opwckking derElcL'rikeflof,
hoe gunffig ook de Lugtsgefteldheid zy, egter nooit eenpaarig is, dat veele proehieemingen belemmert, en fommtgeu
Dit gebreklyke zette den Heer
geheel ondoenlyk ma :.kt .
van alarum, als gezegd is, aan, oin to beproeven, van war
dienst hot Kwisziiver , in plaats van de gewoone vryvers, zou
zyn ; en van deeze zyne proetneemingcn geeft by bier vervol.
gens vLrIlag ; waar op by voorts overgaat tot bet mededeelen
zyner Proeven, ter veikryginge eerier beftendiger ElehizeerMachine, door hot gebruik van Schyven nit Gom-tak bereid, in p cats van G12zen Schyven, met meleing van den
geiukkigen uitflag deezer proetneemingen, die hem in ftaat
Itelden om zyne Electrizeer-t''Iachi .e tot acs to meerder volkon:enheid to brengen . Aan her betigr van deeze zyne vorderingen hegc by dan wyders eerie befcbryvuig, met eerie
nevensgaande at heelding, van zyne nieuws uitgevoudenElec .
trizecr- Machine ; waar nit men een g :re.beld denkbeeld van
dcszelfs fameuftel en werking vormen kan . Eu zulks leidt
b : ni
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'hem tot bet ontvouwen van de voordeelen, welken dezelve bo-

ven de gewoone Ele&izeer-Machines heeft, die voornaamlyk
op de volgenden uitkomen . (i .) Derzelver werkinghangt zeer
weinig of van de Lugtsgefteldheid ; zy is, zelfs by de vogtigite Lugtsgetleldheid, tot de opwekking der E1eEtrike ftof, genoegzaam even gefchikt, als in eene droogere Lugt . (2 .) Zy
werkt altoos genoegzaam eenpaarig, en de Proefneemer kan
dus, onder bet doen van langduurige proeven, verzekerd zyn,
dat de opwekking der Eletike ftof, geduurende de proefneeming, niet vermindert. (3 .) Dit werktuig wordt veel gemaklyker ombewoogen ; een zwak mensch kan 'er, vericheiden uuren agtereen, mede werken, zonder vermoeid to worden, en men is tevens in ftaat, om 'er alle proefneemingen
mede to verrigten, zonder de hulp van een' anderen to behoeven. (4.) Het is daarenboven by uitftek gefchikt, totproefneemingen , die eene beftendige mededeeling van Elearike
ftof, enige uuren of dagen agtereen, vereifclien. Men kau
get naamlyk door een gewigt laaten omdryven ; en als men
bet zelve tot de hoogte van twaalf voeten opgewonden heeft,
behoeft men tot zodanige proeven geen sneer moeite of tyd
to belleeden, dan dat men bet bykans afgeloopen gewigt, na
verloop van zes uuren, weder opwint ; dat in verfchei ten gevallen van zeer veel dienst is, en door de gewoone EleLlHzeerMachinen of in 't geheel niet, of zeer bezwaarl} k, werkftellig gemaakt kan worden . (S .) Men kan met dit werktuig
zeer gereed eene Negative kragt verkrygen , tiv-1ke ., an de
pofitive kragt van bet zelve volkonien gelyk is . En eindelyk
(6 .) men kan, met de Conductors van deeze Machine, in
nicest alle proefneemingen, de Eiectrike kragt, door eene
zeer gereede verandering van dezelven , zonder kettingen,
draaden of foortgelyke middelen, overhrengen, waar dezelve
vereischt wordt ; dat in fommige proefneemingen van zeer veel
belang is . - Uit de optelling deezer voordeelen, welken
de Heer van Mantm breeder aanwyst, is gereedlyk of to
neemen, dat deeze Machine zeer veel vooruit heeft, buven
de gewoone EleEtrizeer-Machines, en dat dezelve byzonder
van dienst kan weezen, ter nadere ontdekkinge en vcrklaaringe der Eleiftrike vertchynfelen . Dit iaatfle toont ons de Uit.vinder ten duidelykfte, door eindelyk by dit alles to voegen
cen aantal van nieuwe Proefneemingen, raakende de opwekking
der Ele6trike vloeiaof, met de befchreven Machine in 't work
gefleld ; flrekkende wel inzonderheid, om to onderzoeken,
welke omftandigheden op de opwekking der Elecirike ftof vcel,
vt weinig, of gees ifivloed hebben ; waaromtient men m ,-, t
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deeze Machine naauwkeuriger Proeven , dan antlers, in 't
werk kan f'ellen . Onze Schryver geeft een naauwkeurig be .
rigt van deeze zyne Proeven, net ontvouwinge van derzelver
nuttigheid, ter vermeerderinge onzer kundigheden nopens de
Eleftrike werking ; dat natuurlykerwyze de Liefhebbers moet
nanfpooren om deeze en foortgelyke Proefneemingen, ter nadere ophelderinge, vender voort to zetten .
Om hen
bier toe nog meer de behulpzaame hand to bieden, is bet oogmerk van den Heer van Marum, zyne proefneemingen to
ngtervolgen, en dezelven, zo dra by zyn voorgenomen plan
bier omtrent ten einde gebragt zal hebben, in 't licht to geeven ; wanneer by to gelyk zal melden, welke tnanier van be .
reiding der Lakfchyven by de beste gevonden beefs ; waardoor by een ieder, die zig op deeze proefneemingen wil toeleggen, ongetwyffeld een weezenlyken dienst zal doen .
Langs deezen weg zal men gelegenheid hebben tot bet doen
van verfcheiden nieuwe proefneemingen van verfchillenden
cart, die aanleiding kunnen geeven ter ophelderinge van et .
lyke duisterheden, en ter verdere nafpooringe van de eerfte
oorzaak der Ele&rifche verfchynlelen, waaromtrent men tot
nog geen groote vorderingen gemaakt heeft . Hier toe dient
ook een toeftel, door den Heer van Illarum vervaardigd,
gefchikt, oats, met behuip der Lugtpomp, Eleetrifche Proeven to doen op den verfchillenden ftaat van den Dampkring,
waar van wy, om deszelfs byzonderheid, de befchryving en
afbeelding, die de Ilde Maat in bet LVerkje is, zullen mededeelen.
,, Op de fchotel van de Luchtpomp, zegt by, welke ten
then einde ene buitengewore grote middellyn van 12+ Rhynlandfche duimen heeft , hebben wy geplaatst ene Lakfchyf
van tien duimen middellyn, in een houte ftoeltje, bet welk
uit twee ftylen, aan enen bodem verenigd, beflaat, en op
den floel words vastgefchroefd . Op den eenen ftyi A loopt
bet ene eind van de fchyfs fpil, en het ander eind loopt in
een flukje koper, let geed in den tegenoverftaanden ftyl is
vastgemaakt . Tusfchen deze flylen flaat bet house quikbakje, befloten in een ander bakje B, bet geen geheel van Gomlak gemaakt is, en wiens randen een duim hoger, dan van
bet house bakje zyn : hier door wordt het quikbakje, zo van
den bodem , als van de ftylen van het ftoeltje, zo wel afge .
zondert, dat 'er, niettegenftaande de beknoptheid, welke
dit lamenlrel vereist, om onder ene glazen klok geplaatst to
kunnen worden, egter gene de minfte Electrike kracht nit bet
lrakje door wegvloeijing kau verloren gaan . De fpil heeft aatl
zyn
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,-yn ene eind cen rondzel, in her welk vat een horizontaal
rad C, wiens as D tot onder de fchotel verlengd is, en daat
ene draijer 1 heeft, am ombewogen to warden . In de fchotel is vast gefchroefd een doosje met lere fchyven F, on to
beletten dat de buitenlucht, by bet omdraijen van deze as,
wanneer de Lucht in de klak , weike bier over geplaatst wordt,
verdund is, niet tangs dezelve influipe . Op den fly] A is vast
gefchroefd een fukje koper, voorzien van een gat, waar iii
loopt her eind van de as van her horizontaale rad ; bet welk
voorzien is van ene moerfchroef, am to beletten, dat de as
niet na beneden kan zakken . Aan denzelfden ftyl wordt ook
aangevoegd her koperdraad G, her geen, door twe tegen
over elkanderen ftaande punten, de ftof aan de fchyf aanvoert . Midden door den anderen ftyl, welke tot boven dd
fchyf tot H verlengd , en van verlakt bout is, gaat een koperdraad, wiens onderfte eind aan de binnenzyde van dezer)
ityl l midden tusfchen de fpil van de fchyf en den bodem vats
bet ftoeltje, een weinig uitfteekt, en een ftukje koper raakt ;
her geen daar in de zyden van her Lakbakje is, tin cinde bet
quikbakje met dit koperdraad gemeenfchap to geven . Deze
gehele toeftel is overdekt met ene hier toe vervaardigde glazes
Klok, welke van boven open is . Dezelve wordt gedekt met
de dekplaat I, van onderen met een gat voorzien . Hier iii
past her bovenfre eind van her befchreven koperdraad, waar+
door de EleLtrike kracht, welke het quikbakje verttrygt, aat
de dekplaat wordt medegedecid ."
Met then toeftel deed de Heer van Marurn vetfcheident
proefneemingen, waar van by een naauwkeurig verflag geeft ;
onder anderen ook op de vaste Lugt ; waar toe de vcrdere
toeftel, in de Plaat to zien, ftrekte . Een deezer proehee .
mingen befchryft by aldus .
„ Wy gebruikten tot deze proefueming de vaste Lucht,
welke ontftaat by de op'oruizing van KalA met Vtriool-oll
gemengd : dewy! men van doze op 'r tchielykfte rue aan •
merkelyke hoeveelheid verkrygt . Om de ledig gepompte
Klok met deze vaste Lucht, zo min als doenlyk, met gewone Lucht vermengd gevuld to krygen, ichroefden wyf
aan de pyp K, aan were anders de quikbuis gefchroefd is,
de buis L, voorzien van ene kraan M, aan welke words
aangefchroefd de plaat of fchotel N, am aan bet zelve met
imeer aan to voegen her omyekeerda glaze kiokje 0, bet
week dan, wanneer de kraan M open ftaat, door middel vary
de buiien K en L met do grote kick gemeenfchap heefr.
V. DE$f. . 1. LBTT . P10.12,
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„ Wy begonden deze prodfneming met eerst to onderzoeken, of deze vaste Lucht enigermate leidende zy . Hier toe
luikren wy een daar toe gelchikten Cylinder ; waar uit ,
de Lucht, zo ver als doenlyk was, gepompt
~° JL'., u~uen wy in het glaze klokje 0, na vooraf deszelfs rand met het gewone fmeer voorzien to hebben, zo
veel - schte Kalk en Vitriool-oly, als ons nodig fcheen,
om den Cylinder met vaste Lucht to vullen . De opbruizing zo lang, naar onze gisfing, geduurt hebbende, dat de
ontwikkelde vaste Lucht de plaats van de gewone Lucht
in dit klc ' hp fro , drukten wy deszelfs rand, welken wy
- e*~epr voorzien hadden, onder teto vorer
s de kraan M open zetgen de peateden .
.ACZC wy ... .
T Met vaste Lucht ge.
vuld hebbende, bevonden wy dat ckzelve Been leider van
de Eli&rike ftof is .
„ W y vulden vervolgens onze grate kiok , waarin de
Eitcirizecr-Machine geplaatst frond, na dezelve eerst LuchtJedig gepompt to hebben ; -op deze4fde wyze, met deze waste Lucht, en zagen toen, dat de opwekking in deze vol .
ftrekt dezelfde ware, als in de Lucht van den Dampkring ."

Brieven vin ene Engelfche Dame in Rusland, aan bare Yrien .
dinne in Engeland. Met GeJchiedkundige Aantekeningen . Uit
bet Engelsch vertaald. Te !Rotterdam by D. Vis, A . Bothall en
P. Ylolfleyn 1776. In groot octavo 132 bladz.

Ene Engelfche Dame, die zig aan 't Rusflfche Hof onthield,
geduurende de jaaren 1730-1739, fchreef deeze Brieven aan
haare Vriendinne in Engeland, om aan dezelve een verilagvan haare onmmoetingen to geeven . Zy fchryfc meetendeels in een leeven .
digeu flyl ; geeft wel inzonderheid befchryvingen van de chara6lers
der voornaamfle Perfoonaadjen, weaken, in die dagen, aan 't Rus .
fiche Hof bovenal in aaumerking kwanien . Ter nadere o phelderin .
ge van het deswegen gezegde heeft men 'er eenige Aantekeningen
bygevoegd, met eene korte voorflelling van de lotgevallen dier Per .
foonen in 't vervolg van tyd ; waar by nog komt een GeflachtTafeltje, dat ous onder 't oog brengt de opvolging der Familie van
Romanzow, thans in Rusland regeerende . Hier door hebben deeze
Brieven haare nuttigheid in 't nagaan der Rusfifche Gefchiedenisfe .
Voorts behelzen zy, by voorkomende gelegenheid, befchryvingen
van deeze en geene Fesciviteitbn ten Hove, want fit men depfmank
der Rusfen ten then dpzigtte kan affeemen ; en'wydhrs it laet voorfleb
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ftellen bier van doorvlogten nit bet verhaal v,-.n hyze ;i!Cre o7tinoetingen, of gelchiedenlsfen, en geestive ;ann,erLingon ov,`r dezelven ; dat her leeztn pier Brieven dcs to gevailrger im.ni.r, -Tot een flaal der fchryfwyze geezer Dame vertckke de tweede
Brief, welke aldus luidt .
GELIEFDE MEVROUW,
„ Overeenkomftig uwe bevelen, zal ik, zonder voorrecten, u
eenig verflag geven van myne reps van Petersburg, tot aan deze
plaats [te weeten Moscow .] Den S Maart togen wY op weg in
fleden ; deze zyn, gelyk eeu wieg, van bout gemaakt en met leder
bedekt ; mLn ligt in dezelven op een bed van bout . Ze zyn maar
voor ddn perfoon gefchikt en om die reden zeer onaangenaam, dewyl men niemand beeft om mede to fpreken . Wy rtisden dag en
nacht en kwamen alhter aan op den 9 Maart . Ongetw} fhAt zu"t
gy meenen, dat ik zecr fuel over den weg been hur pele ; maar wit
zal ik zeggen? ons geryf onderweeg was eene kleene ruokige kaIner daar ivy ons ophielden om van paarden to verwis1 len en aten
van 't gene wy mede gebragt hadden . Hot yolk was ten uiterften
gedienflig ; maar men ziet 'er do menichelyl:e ratuur zoo vernedert
en de arme bloeden zoo flacfsch en behoeftig, dat zy enkel de ge .
daante van menfchelyke fchepzcls fehenen to hebben . Indies men
de hutten uitzondert, die, ors van pattrden to kuanen wisfelen, op
gefchikte afflanden geplaatst zyn, fchynt men door eeu onbewoont
land to reizen, daar men noch flad noch huis ziet, en Diet dan dig .
to hosfchen aantreft, welke alle met [ttceuw bedekt zynde, een fraai
romanesk tooneel leverden ; ook verbeeidde ik my dikwyls door
de fneeuw, die op ftompen, firurken en boosters lag, allerlei ge.
daarltens to zien gevormt ; ik zag rusfchen de takken der boomen,
beeren, wolves, ja zelfs falet joukers, en dikwyls wenschte ik u
daar to hebben, dewyl gy 'cr eer : bevrorcn minnaar had kunnen vinden, voor wien gy Diet bevreest had behoeven to zyn, 1k zeide
tt, dat wy ondcrtveeg geen Stad hadden gezien, ik bid u deswegens verfchooning, want wy zyn door Novogorod (a) en Tweer
getrokken . De eerfte plaats is befaamt door bet klooster van St .
Anthony (b), wellce heilig , zoo als men ons verhaalde, van Padua
op een molenfteen was komen reizen met fchats genoeg by zich
ow dot klooster to bouwen . De ftad is flechc, loch groot ; de
huizen zyn alle van hour, long en kleen : de buitenzyde van'tklooster meakt gansch geene fiaaije vertoonimg ; van bitumen heb ik het
Diet bezichtigt . Tweer is eon net 2in&el7k fladje eon den kant van
een
(a) Grod of Gorod, beteel :ent in de Rusfifchc ta:d ®R: $trq.
(b) Hy ftrerf, en werd ad-1a17 in"c Jaar 1147 begraven,
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een heuvel en aan den oever van de Wolga gelegen ; de gebouwen
zyn 'er van houc en zeer zindelyk . Ik heb van dat ftadje, daar ik
my thans bevinde, nog niet genoeg gezien, om 'er u lets van to
befchryven . De keizer (a) word zelden gezien, houdt geen hof .
dagen en fchynt nergens mede ingenomen dan met de jachr . Zyn
voornaam(le gunfleling de Vorst Dolgherucki houdc hem met dat
vermaak bezig, uit vrees van anders den voet geligc to worden . Sedert deert jonge monarch, omtrent zes maanden geleden, deszelfs
eenige Zuster heeft verloren, (die een ongemeen ver(tant bezat,)
word by geheel en al geregeert door dezen jongen edeiman, die,
zoo ik boor, niets beroemds heeft dan zyn tyteL Ik heb een bezoek gehad van verfcheidene oude kennisfen van den Heer W . . .
een hunner was eene hoveling ten tyde van uwen held (b) . Zy is
eene verftandige vrouw en onderhoudt my met verfcheide zyner byzondere gevallen. Het volgende, alhoewel bet wat lang is, zal ik
u mededeelen, dewy) bet zeive, naar ik begryp, to kennen geeft,
dat by zoo woest niet was, als fommige hem afgebeelt hebben . Hy
bad eene hevige drift voor een officiers dochter, Munce geheten,
en flelde by aanhoudenheid meet middelen in 't werk om haarovertehalen dan monarchen gemeenlyk noodig hebben ; eindelyk gaf zy
zich over, en werd zyne openbare meesteres, ook bleef by haarverfcheide jaren agter den anderen met eene ongemeene genegenheid
beminnen. Op zekeren ongelukkigen dag zich naar een kasteel begevende, bet welk by in zee had laten bouwen, vergezelt van zyne
en de buitenlandfche ministers , viel , by toeval , toen zy to rug keerden, de poo;fche minister, over de ophaalbrug in 't water en vet .
dronk, nietregenflaande alle aangewende vlyt onr hem teredden . De
keizer beval alle de papieren uit des ministers zak to nemen, en dezelven in de tegenwoordigheid van 't gezelfchap to verzegelen . By
bet uithalen van de zakken viel 'er een fchilderftukje uit, bet welk
door den keizer werd opgeraapt ; doch oordeel hoe verbaast by
flont,
(a) Peter II, die, maar twealf jaar oud zynde, in 1727 de keizerinne Ca .
tbarzna opvolgde . Hy was kleenzoon van Peter den Grooten, zynde de zoon
van den Czarowitz Ale tis, die in de gevangkenis ftierf, na tint het vonnisdes

doods tegen hem uitgefproken was om zyne zamenzwering tegen zyn vader,
in 1718. Gedurende de minder-larigheid van Peter II, had zyn voorzaat C .4that ina den Prins Menzikof (de gunflelmg van Peter den Grooten) tot generalisfimo to land en ter gee aangeflelt, en de regeering overgehaalt toeteflemmen in
een huwelyk tusCchen eene zyner dochteren en den jongen CzarPerer. Maar
de keizer, voornemens den pries to flraffen voor de finaadheden die by zynen
vader had aangedaan, en gereedelvk daar toe geholpen wordende door de Heeren van zyn hof, raakte Menzikef *elf, hun daar toe, onvoorzichtelyk, da
wapens tegens zich zelven leenende door zone reoveryea, knevelaryen en
zelrs door perfonelen fmaad den Czar aangedaan , daarop lea ongenade en in
balhngfchan ; wordende zyne onafmaetlyke rykdommea vttbeurt verklaart
.
Mouzl x HIST . 13de Beef.
(b) Peter den Grooten .
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font , toen by in bet zelve bet afbeeldzel zag van de voornoemde
dame . In eene fchielyke vervoering van drift fcheurde by eenige
van de papieren open en vond verfcheide brieven van hare eigen
band in de teederfle bewoordingen aan den overledenen gefchreven .
Oogenbliklyk verliet by 'r gezelfchap , kwam alleen naar 't vertrek
van myne vertelfter, en beval haar terftond om de Dame to zenden .
"Ten zy inkwam floor by de deur voor hun drie, en vroeg haar, hoe
zy kwame to fchryven son zulk een perfoon? zy ontkende zulks gedaan to hebben ; daar op vertoonde by haar bet afbeeldzel en de
brieven ; en toen by haar bet ongeval van den minister to kennen gar,
barstte zy in tranen uit, terwyl by haar bare ondankbaarheid in zulk
Gene woede van drift verweet, dat myne vertelfter niet anders verwagtte dan haar to zien vermoorden : inaar eensklaps de tranen hem
mede uit de oogen barilende, zeide by, haar vergifenis to fchenken
dewyl by maar at to wet gevoelde hoe otamooglyk bet was eene l ief.
de.neiging to vetwinnen „ want (voegde by'erby) niettegenflaande
gy myne genegenheid zoo trouwloos beantwoord heb , kan ik u
evenwel niet haten , fchoon ik bet my zelve om myne laaghartigheid
doe . Her zou nogthans verachtlyk in my zyn linger met u to leven,
vertrek derhaiven, terwyl ik myne hartstochten binnen de paten van
menfchelykbeid kan houden, gy zuft geen gebrek hebben, maar ik
wit u nimmer wederzien " . Ely hield zyn woord, en kort door aan
buwde by haar uit aan iemand, die ver van 't hof eene bediening
had, ook was by hen altoos gun lug in 't fluk van fortuin . Ik vor.
der van u, deze gefchiedenis voortelezen aan den Heer B. . . Indien
de magi van dezen monarch in hem gevestigt ware, wat toch zoudt
gy doen? Dan , ik loot her aan hem gebruik to maken van 'i onder .
werp, welk ik hem verfchaft heb, en ben &c ."
Men kan nit de verhealen deezer Dame wegens de Festiviteiten ,
(om ook hier van nog met een kort woord gewag to maaken,) ofneemen, dat men dezelven in Rusland , niettegenftaande de koude
van dat Gewest, zeer wet weet in to rigten.
„ Wy hebben, fchryft ze in een anderen brief, bier onlangs een
Verjaardag gehad, welke, fchoon dezelve alle jaaren voorvalt, meet
vermaak verfchaft heeft, dan dingen van then aart gemeenlyk doen .
Dezelve werd geviert in de nieuwe zaal , die maar even voltooit
was, en aanmerkelyk groorer is, dan de St . Jottrs zaal to Windfor .
Alhoewel bet een zeer koude dag was, werd her vertrek door do
kagchels warm genoeg gehouden, ook was her opgefiert met oranje
en mirteboomen in vollen bloei, en in ryen zo wet gefchaart, dat
dezelve aan weerszyde van 't vertrek een wandelpad vormden, bet
walk tan de danfer§,, in 'c midden van de anal , plaits genoeg over .
Her. Dit wandelpad gar aan 't gezelfchap gelegenheid nu en dan neder to gain zittee ; dewyl bet zei ve aldaar de tegeawoordigheid der
Vorftinne onaweek. De fcboonheid, lieflyke geur en warmte van dat
aieuw gevorwde boschje, terwyl 'er buiten bet vengfler niet dan
fiteeuw
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fneeuw en Vs to zien was, feeeen eel:e beroverin,,, en vervulde myne
yiei met aan~enar .:o denlch • . eI len . In c e aangn:+ Ten e vertrekkeri
waren koiFy, tbee en andece vc-rerfca, :g ,1 voor bet gezell hsp go .
reed ge :naakt ; en w: :ineer wy tot de za .,l to rug keerden, v crbeeld .
d e ik mv, door bet mudi . :k en dco rl :rs in de eeuc plaits, en door
do wandeldrevcn,welk° ; irflede yen n'ct Arkadifche harders en nimfen opgevult to zyn , niet can prorlk-rs e, fen«onen ver:oonden,die
alien in bun zondsgspait wvt',en, in bet L^•n d? d r Eunjers to zyn , ell
sllAttesnIAns zo .,rerfche vacbtdroo ;. 1peelde 'my den ganfchen avond
in hat hoofd " .
Minder beban en fchicp zy in eerie andfre foort van Winterverr- aak, cat wy om deszelfs zonderlirgTv id by 't voorige zullen voe .
gen, en door hair op de volgcnde v .wy7e befchreeven wordt.
„ Eon zeker werkftek van hlanken faatngefleit, dat, van de eerfte
verdieplng, hellende, narr do binr .eplaat, loops en breed genoeg is
voor ecn koers, aan weerskanten met cen klcenen rand, word met
water begooten, hct well terftond bevriest ; de begieting word zoo
nI,enigmeulen herhaalt, tot dat hot ys tamelyk dik op deze helling
legt (e) . De Dames en Heeren van 't flof, in fleden gezeten, laten
zich iargs die helling van boven nederglyen, met een vaart, welke
he.t n°,aft can vliegen koomt, zoo fuel ;s dezelve . Indien by wylen
ooze fi-dden ecnigen wocrflard ontmoeten, tuintelt de perfoon die in
dezeiven gezeten is, hals over hoofd daar been, daar eigenlyk de
grip in beCaar . Elk ftcrveling, die ten hove koomr , heeft tangs
deeze g!ybasn, zoo als zy 't noernen , gegleden, zonder dat 'er tot
r.og toe hats of bellen gebroken zvn . Ik was in den uiterflen angst,
dat ik verplicht zou zyn langs doze m,slyke helling of to glyden ;
want niet alieen dat ik bang was rnyn nek to bieken, maar ik beefde
als ;l; dagt, dat ik vallen Icon op cone wyze die my van fchaamte
,,cu doen Itcrven . Ik bleef derl,aiven eenigen tyd van 't bof afcve .
zig , op hoop dat her een of andcr ongeluk een elude van deeze
L- efhebbery mogt maaken ; doch ten langen lute was ik verplicht
my to vertoonen . „ Gy zyt de glybaan nog niet eens afgeweest"' ;
2,ide my iemand : en dewy! elk gaaru ztet, dat zyn nabuur evencEvs gehandeid word, als by zelve gedaan is, fidderde ik van vrees .
ILre i. .a ;efteir dit ziende, zeide, „ dat myne tegenwoordige omfland ;gheden my daar van bevryddc",en,opdie wyze kwam 1k'eraf.
(a) „ In bet aanhangfel van des Hceien I®Italre'r Historic van Rusland,
void gcfplol,cn vanecuc vermaaklykheid,die zecr gelyk is aan dcze,cnjaar1\ks pleats hecft in de agtfte week voor PaaI .hen,welke de horerweek geheeten word, enwelLe m :n kin befchouwen als der Rusfen Vastcravond ;dezelve
word doorgeb .•agan illcilej fours van feesten en ongebondenheden . De hel:mg svcoid daar hefchreven ; „ tylmgg ellen hoog cc zyn".
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Relation on 'ournal d'un Ojicier Franfois, au fervice de la Con .
federation en Pologne , pr is par Ies Rusfes & releeud en Stbef ie .
4mflerdam au debens de la Cetnpagnie 1776 . cans la 1"'eface 286 pp . i n octavo .
M En kan uit dit Verbaal van cen Fransch O$icier , in dienst
der Poolfche Geconfedereerden, door de Rusten gevangen,
en naar Siberie verzondeu , opmaaken , dat bet Rusfifche Krygs .
weezen over 't algemeen , en byzonder ten opzigte der Krygsgevangenen, nog zeer ver van befchaafd is . Atomme befpeurt men
desaangaande nog de overblyfzels der nude woestheid ; uaar on •
menschlyke wreedheid , fchreeuwende onregtvaardigheid en fmaadlyke behandelingen'er veelal in heerfchen . Naar uitwyzen van dit
verhaal, nopens het gees deeze Offcier in eigen perfoon ondervonden, aan anderen gezien, en jilt veeler berigten opgemaakt heeft,
khmt zulks tot den hoogften trap . Intusfchen is dit egter, gelyk by
aanduidt, nice toe to fchryven, aan gebrek van regunantige bevelen
van haare Keizerlyke Majefteit, (waar van by integetuteel met lof
fpreekt„ maar aan de nog overblyvende woestheid der Nave, en
de wyduitgettrektheid van her Ryk, die de behootlyke uitvocnng
haarer Wetten belemmert . Dit gaat, volgens'c geen by meldt, by
veelen zo ver, dat bet onder hen een gemeen fpreekwoord zy : God
is hoog ; de Keizerin is ver af; wy rnaaken de IVetten . Ook heeft
deeze Officier, naar luid der Voorreden, dit Gefchrift wel byzonder
opgetteld, met dat oogmerk om zulks by 't Rustitche Hof ce m,er
bekend to maaken, of 't ook eenrgermaate konde flrekken om bier
in beer to voorzien ; waartoe by bier en daar, byzonder met opz'gt
Wy.
tot iberie,, mede eenige middels aan de hand geeft .
ders is bet verhaal zynet lotgevallen , ftaande zynen diens : onder
de Poolen, gevangenneeming, verzending naar, verblyf in, verrrek
uit Siberie, en ce rug komst to 1Vaa fcaouw, doormengd met verfcheiden berigten van de verfchillende Volken , die 't wyduitge.
itrekte Rusfit'che Ryk bewoonen , of daar nan grenzen ; 't zy ze
don Rusfen min of meer onderworpen , daar mede verbonden, of
tegen' derzelver overheerfching op hunne hoede zyn . War toe behoort ook een bygevoegd uittrekfel uit een ander Reisaerhaal flair
Siberie , waar uit by niet anders dan de korte befchryvk,g der
Volkerer., die aan dat G2west grenzen , beefc mogen overneemen ;
welke zeer wel aan zyne eigene berigten beantwoordt ; en eeailemmig met zyn gezegde bevestigt , dat men zig niet fterk kan verlaaten op de berigten , welken de Heer de Voltaire en de Abc
Chappe de haute Roche ons desaang.gnde medegedeeid hebben .
Wat bier van o4-zy , men kan gere 44rk begrypecq!!at 'er no- at
eenige tyd vereischt zal worden, cer men alkesEins yo 1oende berigO 4
ten
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ten van die onderfcheiden Volken , waar van veelen tlegrs als tel
loops gezien worden, liam erlangen ; en tevens zeer wei n gaan,
flat bet voof 't Rusfi(che Ryksbetlier vry war in heeft, apes nog
eenigermaate op een geregeldeu voet cc willen brengen, waar toe
hare Keizerlyke Majetteit een algemeen Wetboek heeft willen
vervaardigen .
Men verhaait deswegens, (ors dit ter dee .
leer gelegenheid nog re nlelden,) dat haare Keizerlyke Majetteit
ten then einde eenige afgevaardigden van alle de Volkeren, die
aan haar Ryksbewind onderworpen zyn, to Petersburg had doen
komen, om hunne gedagten to hooren, over 't Wetboeh, dat zy,
ter bevorderinge van her geluk haarer Onderdaanen , wilde maa •
ken ; en dat de Sainojeeden , wier character vry guntlig voorkomc,
geantwoord zouden hebben ; Wy bebben geen Wetten noadig ;
agar Beef flegts goede IVetten aan onze Nabuuren, die ons anypboudelyk ontrusten en overlast doers .
Wyders vindt men
in tilt verhaal ook nog verfcheiden aanmerkingen, die niet gunflig
zyn voor her Poolfche Krygsweezen ; en ftrekken ors to toonen,
dat dit Gemeenebest zig, groorlyks, door eigen fchuld , de laatfle
pnheilen op den hals gehaald heeft ; en zig by voortgang ongelukkig zal maaken ; indien niet by ryds her geheele Staatsheftier
gene merkelyke hervortning ondergaa, en de Adel her vaur ran
verdeeldheid en oneenigheid, dat hen alien verteert, eenpaarig be .
Nice to blusfen .

Gedichten van JAN Dc JONcH de Jonge . Te drnferdam by Yncema
en Tieboel 1776 . Bebalven bet Vvorhericbt en den Inboud, 15 a
bladz. in groot od`avo.
Anneer men deeze verzameling van Gedichten doorbladert,
kan men niet nalaaten op to merken, dat ze voortkomen
pit de handen van een nacuurlyken Dichter, welkc alleszins aan .
1noediging verdient . Hy behoort, wet is waar, niet onder de ver~evenfte Dichters ; maar by komt egter nader aan dezelven, dan
aan dezulken, die min of meer krulpen in Dicht ; welken door
lafheid verveelen, of door windrigheid, waardoor zy her gebrek
van ware verhevenheid willen vergoeden, ten uiterfte mishaagelyk
zyn . Van deeze en foortgelyke Dichters is de Heer de .7ongl
gansch onderfcheiden . Zyne taal is zuiver ; zyn ftyl is eigenaartig
gefcbiltt naat de natuur van 't onderwerp ; en de vloeibaarheid
van zyne Dichtflukken tooot, dat hem de Wetten van Rym en
limaatklank niet belemtneren : zyne verbeeldiugskragt is daar beneyens regellnsaMg, dog to gelyk leevendig en ongedwongen , van
wear zyne Lemfptwken, Sineebeelden enz ., zonder eenig vreemd
tooifel, uatu FIS* rcorkemex .
War
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Wat den inhoud betreft, dezelve beitaat, even nis die van an .
dere zodanige Dichtbundels, uit Gedichten van verfchillende foort,
en over veelerleie onderwerpen. De Deugd, en Ondeugd, words
meermnals, in 't een en 'c tinder opzigt, voorgedraagen, nu eens
in Alexandrynfche Verzen, dan in Lierzangen en ook wei in Klinkdichten . Met dezelfde verfcheidenheid behandelt de Heer de 7ongb
de onderwerpen der Min, der Vriendfchap en dergelyken, waar •
onder ook eenige, dog weinige, Verjaar- Bruilofrs- en Lykdichten gevonden worden . Wyders gaan zyne Dichtftukken over de
befchouwing der Natuur, voorkomende gevallen, die zyne aan .
dagt vestigen, en ook wel byzonder over dezulken, die ons Va .
derland betreffen . Van daar virden wy in deeze Verzameling z y.
n e Gedacbtenis der Paderlandfche Vryheid, op de viering van
derzelver tweede Eeuwgetyde gezongen ; waar uit wy den Leezer
nog de voornaamfte byzonderheden onder 't oog zullen brengen,
om hem deezen Dichter to beter to leeren kennen .
Hy vangt aan met een voorftel van 's Volks vreugde op dit
Eeuwfeest, en zyn oogmerk van to zingen , ter ontvouwinge van
's L-lemels wondre gunst, der Vaderen deugd , en het heii des Lands ;
dat by, als een Enkbuizer, en daar ter Srede bet Eeuwfeest vie,
rende, na eene algemeene voordragt, byzonder tot Enkbuizen be .
paalt. Het tydperk, van waar by wel inzonderheid 's Lands onheilen rekent, is de bekende overdragt der Nederlanden aan 's Keizers Zoon ; welke aangaande by zegt :
Bet vaderland ontdekte alreeds
De jammervolle bron zijns leeds,
Toen Karels grijze kruin zicb van de kroon ontlastte,
En die met Neerlands flaatsbewind
Op 't wispeltuurig boofd van Spanjes kroonprins paste,
Door dwaazen lust verblind .
Eenige volgende Coupletten maalen ons bet character van Slips,
en zyn heilloos opzet ter invoeringe van de Inquifhie, waar toe by
medebelpels noodig had ; 'c welk den Dichter, op de vraag, wie
hem daarin de behulpzaame hand zou bieden? indeezervoege doer
agtervolgen.
Onmenschlijke Alba! met we /loet,
Verbit op febuldloos kristenbloed,
Pan wier ontembren drift een boschleeuzs-zelf zou fcbrikken,
Gewis zijt gij alleen bekwsam
Om 't fnoodfle gruwelfluk baldaddg op to fbbikken,
41s de eer van 's Kenings naam .
005
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Poer or'befc'hroomd uw opzet nit ;
Granvelle flijft rtw moordbeflu't ;
't Gemijterd hoofd vermag toc5 veer dais 's bevels wetten :
Cij zult met Spanjes legermagt
I1'elhaast op Batoos e ; f uw bloedig flesnpel zetten,
1Ysar vreeze en hoop u wacht .
De uitkomst beantwoordde, gelyk de Dichter verder melds, aan

de vreeze van 's Lands Ingezetenen, en bragc hen in zo akeligen
toetland, dat men wet met hem moge zeggen
ifle maalt naar eisch nw hartenwee
o Neerland! nu een voile zee
ran krijgsbaldadigbedn uw' oever beeft ver/londen :
Men fcbopt nw recbten met den voet ;
Uw zulvre gods .lienst wordt van mongers fel gefchonden,
En wor flelt in uw bleed.
Zoo 't bevels vorst niet fluiten zal,
Deinst thans uw vrijbeid tot haar' veil ;
Zij zieltoogt in den drang van fnoode bloedplakeaten .
Uw waardig/fe edelen zijn vermoord,
Of bebben radeloos bet vaderland verlaten ;
Elk fcbzawt dit aaklig oord.
'Er bleef niet dan een donker vooruitzigt op redding over ; en

't zelve mogt al eens, door de edelmoedige poogi!igen van den
Oranjevorst, opgehelderd worden, men bleef egter fleeds benard ;
tot dat eene Zeevloot, door de voorzorg van dien Vorst toege .
rust, gel genheid voud, om, zo als de Dichter zig, na 't yourn
flellen bier van, uitdrukt,

On: rl' on;;erecbten roof aan Span;es want to ontwringen,
Die groeit :n Neerlands Teed.
Lumei, aan 't r oer der zeevoog dij ,
1 ndt ankers op, zet zeilen bij,
D,z wendt de (evens naar de vaderlandfcbe wallet :
De Maas oretvangt been onverwacbt,
Fn ziet teffloml den Briel hens in de banden vallen
Die n*ar 's lids vrijbeid tracbt .
Zulks had ten gevolge, dat Spanje zig to flerker to Land en
to
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tee Zee wapende ; by welke gelegenheid ook Enkhuizen, waarop
onze Dichter, naar't bovengezegde, vervolgens inzonderheid bet oog
vestigt, in de hachiyki e omitandigheden geraakte ; nadien de Spanjaard zig van die Stad wilde verzekeren, en de Inwoonders, ten
grcoten getale, geiyk door geheei Westvriesland, naar 's Prinfen
zyde overhelden. De Dichter befchryft der Stedelingen cooed, der
Burgermeesteren ontrouw, bet ontdekte verraad, den verydelden
aanflag en de gelukkige redding van Enkhuizen, door 't be±eugelen
,en verdryven der geenen, die haar onder 't Spaanfc :Ae jui zogren to
houden, op een nadruktyken cranc ; en befluit deeze beichry ." ;ng van
then oproer, benevens de gevolg, .n daar van, met dit Couplet .

o

7arenlanggebeden zaur!
Men drijft bet eerloos /ladsbeflraur
Ter acbtbre raadzale uit, en baalt de vrijl>eid binnera :
De Spaanfcbe boei~cn z :pn gefhaakt,
't Gefcboaaden recbt keert zveer tot him die 't recbt beminnen,
Gods naaan words grout geraaakt .

Hy ftelt zig zelven voorts, ais 't ware , in then toefland van zaa •
ken , moedigt Enkhuizen en de overige Westfriefche Waterfteden aan,
om voorts op cen gewenschten nitlag t hoopen ; na welk alles by
zyn Dichatuk indezervoege ten einde brengt .
E'akbuizen! ens bij ztitflek waard,
In 's lands gefchiedrol breed verinaard,
:cc de cer en t ntea •k dcr yr cavcid pronken ;
Lang razoete row naanz ?
fVy voel_'u vran de aldude deugd,
Die a vereeuwigd beeft, tbans or.zen gce't ontvonken
Die gloeit van aar:kbre vrcri,d.
Hoe klinkt die toi,beid tbans aldrn!
Zil zwzait in 't dwangloos hciligdom
Ilaar wierook naar a'en troo0 van waar ze oils is gezonden ;
En galmmt bet heil bran oval en inuar
Den blijden burger toe, gait haar metalen monden,
filet buldrend vretagdevutar.
flat voorts 't albud Bataaffc!7e Hoed
Zoo dierbaar blijve aan ons geinoed ;
En 't hoogbcmind geazot der vader •lijke recbten ,

Daar wr1 wet voile dankb aar •b eid
De erkentnis aan Gods gunst en de eer der vadren becbten,
NoOit wede,' van ons fche,d'!
L :,
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En gij moedvolle burgerfcbaar!
Die zegenvierden in 't gevaar ;
Uw loon worde u in 't rijk der Godbeid toegerekend ;
Terwijl enze engbeperkte magt
Uw deugden in ons Bart met liefdekleuren tekent,
U eert in 't nageJlacbt.
Om by dit Dichtftuk nog een voorbeeld van een anderen cart to
voegen, zullen wy eenen zyner Klinkdichten plaats geeven ; en wel
dat, 't geen by opgedraagen heeft aan zynen geagten Dichtgenoot
7. fY . Backer, op bet Sterfgeval van den Heer NI. Schooningh, in
leeven Schipper in dienst der Oostiudifche Maatfchappy . Men leeze en voele : bet Iuidt aldus .

Teen Schooningh op zijn techt naar Indie Wt zou varen,
En tij, en voorwind 't eind /lelde aan zijn mingeflreel,
Maalde uw bedreven nimf een teder tafereel (*) ,
Daar hem zijn jonge vrouw vaarwel kuscbtc op de baren .
Wat becbtte mend aan mend die naauw' to fcbeiden onaren!
De noodzaak rukte hen van edn naar 't lijflijk Ideel ;
De band der zielen bleef nog lange in zijn gebeel :
Nocb moest meer tederbeids bun minuend hart bezwaren .
Die Schooningh keerde korts wedr vaderlandwaarts been,
En teonde een voorbeeld dat de dood bewogen fcbeen ;
Hij groete 't vaderland van ver met vege lippen .
't Gerucht meldt flraks zijn komJle aan lieve vrouwe en kind .
Men haalt hem ijlings af! hoe helppen weer en wind!
1lij komt - bij ziet - bij knscbt - en laat den adem glippen,
C*) Zit zijn Dichtlievende Mengelingen , bladz . go .
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Godt verbeerlykt in zichzelven, door J . DE GROOT.
J . J. Thysfens 1776 . In groot octavo 24 bladz .
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Te Leyden by

Er Dicbteren Wetgeever Horatius zegt, gelyk de Dichtkun •
dige Pels bet uitdrukt,

Neemt eene flof, zo ge iets wil fcbrijven, die uw kracbten
Niet overtreft, en wikt en weegt in uw' gedaehten,
Of uwe fchouders ook bekwaam zijn, of to zwak,
Den last to draagen van bun opgeleide pak :
Wie na zijn' magi een' flof verkiest, om van to fpreeken,
Dien zal 't aan orde, nech welfpreekendheid ontbreeken .
Had Y. de Groot deeze Wet geweeten of 'er aan gedagt, by
zou zekerlylt dic voor hem to gewigtig onderwerp niet gekoozen
bebben, om aan zynen rymlust to voldoen . De Man is 'er nier
toe gefchikt ; men befpeurt dit terftond, zo dra by begint, daar
by aldus aanvangt.
1•llyn ziel gaat groot en wil een Godheid baren
Uit gouden inkt op pergamente blaren ;
Naar was zal 't zyn, zoo niet Gods eigen Geest
Haar gul vergast op een nieuw Pinxterfeest,
En 't dorre drenkt met meer dan zilvren druppelen,
Op dat ze veilig snag ten Hemel hupplen .
't Is bykans onverfchoonlyk, zo men met veel op der Menicheti
onkunde en welmeenendheid moet affchryven, dat een zo deftig
onderwerp dus mishandeld wordt .
Met regt verzoekt hy, ten laarIte, verfchooning dat by
Gods Beeld door zyne handen
Zoo floutlyk fcbon, tot zyner eigen fchanden,
Want wie beflaat to ontleeden zulk een God,
Verdient ter loon, der menfcben fcbimp en fpot (+).

(') Vooral op zulk eene wyze als pier gefchiedt.

!SR

NET LYDEN VAN DEN JONGEN WERTHGR .

Yet lyden van den jongen WERTHER . Uit bet Hoogduitscbb .
Utrecbt by A . v . Emenes 1776 . In ottauo 225 bladz.

W

Te

is een hartstogtlyke Jongeling, die zigzelven ongelukkig maakt. Hy lydt, 't is waar, en drukt zyn lyden,
dat ten leevendigile afgemaald words, zeer natuurlyk uit . Mar
hy •l ydt door zyne eigen fchuld, ter oorzaake dot by zyne harts .
togten niet heeft leeren beteugelen, en by pleic voor 'r involgen
zyner bartstogten, als ware zulks, nit hoofde der menschlyke no .
tuure, verfchoonlyk . Dit maakt deezen Roman eenigzins gevaarlyk voor de jeugd . De manier van voordraagcn is inneemend
voor hartstogtlyke geflellen ; en de Zedeleer boezemt denkbeelden
in, die, nit eigen aart, her pkitgeding voor 's meufchen neiging
ter involginge der driften beguniligen . Ilet tegengift zou nog zyn,
cue ongelukkige uitflag van alles, door lYerther zigzelven van 't
leeven berooft ; moor ook de Zelfsmoord words door Iferther
yrygefproken ; en dus vervalt de kragt, welke die ongelukkige
Thertber naamlyk is veruftkomst anders mogt hebben .
liefd op Charlotte, die reeds verloofd was ; (Fertber we.lerfiaat
zyne drift niet ernilig, maar kweekt ze eerder aan . Charlotte ge .
draagt zig in die dagen, en vervolgens, gehuwd zynda, fchoon
tot geene volftrekte buirenfpoorigheden overffaande, niet zo voor •
zigtig omtrent lFertber, als wel betaamde . IWertber blyft, no
Charlottes huwelyk, nog even dezelfde ; en een famenloop van
omfandigheden doer hem eindelyk, uit mistroostigheid over zyn
lot , wanhoopig, zich door den kop fchiecen .
Die 't
leest ; die leere 'er uit opmerken, hoe gevaarlyk her is, aan eene
zyner driften den vryen teugel to geeven ; want bet Been bier plants
beefs in dit geval, kan in andere gevallen plants hebben . Niet
Welibeffertle hartstogten hebben altoos gevaarlyke gevolgen .
'
ERTHER

Samenfpraak tusfcben een Bisfchop van de Vergadering rlei
Geestelykbeid en een Priester van Parys ; over de lluwelyken
der Protejianten. Uit bet Franscb vertaald. Te Hoorn by T.
Tjallingius 3776. In greet oCavo 148 bladz .

B

Et gewigtig onderwerp dezer Samenfpraak is, de herflelling
der Proteflanten in Frankryk in hunne wetrige voorrechren,
en dus ene intrelrking der herroepinge van 't Edicl van Mates .
Men vind 'er, naer 't fchynt, in Frankryk, die zig Ilerk ma!ken ,
dat bet Hof daer omtrent vry gunflig drukt, en dot her 'er nraer
voor-
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voornaemlyk op aen ttomr, om de Gecstlykheid over to paten .
Ter bere)kitrge van dit laetfle zou dan, zo men wil, ook dit Gefchrifr opgellcld wezen . Hoe 't zy ; dit Gefchrift flrekt ahhans
om der Geestlylt ieid cadet 't oog to brengen, hoe men, zonder
nadeel van, la tot voordeel voor de Kerk en den Staer, de Pro .
tefkanten in Frankryk voor wettige Burgers zou kunnen aennemen, pun de vryheid vergunnen van zich voor Waereidiyke Rechtbanken in den Echt to verbinden ; hun toeflaen do[ zy hunne
Kinderen, volgens de gebruiken van hunnen Godsdiensr, doopen ;
dulden dat zy hunnen Godsdienst vrylyk oefenen ; en vastfteilen,
dat de Kinderen de goederen hunner Ouderen rechtmatig kunnen#
erven. De Priester yverr 'er ten fterkfle voor ; en de Bisfchop
word 'et genoegzaem toe overgehaeld , no dot by de bedenkingen
en zwarigheden zyner Medegeestlyken, door den Priester, by .
kans van alle hare kracht beroofd vind . De redenen, door den'
Ptiester bygebragt, ter aantooninge van de verkeerdbeid der te,
genwoordige handelwyze, en der onrechtmatigheid van alien dwang
en geweld in den Godsdienst, zyn zekerlyk gegrond ; maer jani .
mer is 't, dat by, otn de Geestlykheid over to halen , dexelva
jmsr in den waen brengt, dat dit het besce middel is, om de
Protestanten weder in d .-n fchoot der Roomfche Kerke to brengen, en ten then einde de Protestanten atmaelt, als zulken, die,
let ;s den weg van zacht!reid, ligtlyk deer toe zoaden overgaen .
Wy zouden dit gaerne aen onkunde wilten toefchryven, maer wy
kunnen niet nalaten rb vreezen, dot de by die gelegenheid gege.
ven affchetfng der Piotestanten uit ene hatelyker oorzaek voortfpruit . DC Protestanten in Frankryk, zo ver men uit hunne
Schriften, en de Berichten,- die men 'er beliendig van ontvangt,
denken op verre no zo gunflig niet over 't Leerftelfet der Room .
febe Kerke, als zn in dozen afgemaeld wordzn ; des de Priester
hier in niet ter goeder trouwe fchyne to handelen .

Nieno,jaars TVenscl7 en Gift , uitgedeeld aan alle Roomfcbe Cu .
tholyke Vryers en Tlrysters, Jong7nant1 en jonge Dochiers, van
Wen Predtkftoel voorgedraageu door . . . k . Priester en Pastoor. Te Ainflerdam by T. Crajenichot . In groot octavo 153
bludz .

'FN dit Srukje, pet welk twee achtervolgende Leerredenen verj vat, legs deze Eerwaerde Kerklyke he , 'er op toe, om to too .
nen , dat de I luwelyken, tusiichcn Roomscb •C atholyken, en zul.
ken, die, (gelyk men gewoonlyk zegt,) van een anderen Gods .
dienst, of Iiever Gczintheid zyn, byzonder Protestanten, waer op
zyn
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zgn Eerwaerde voornaemlyk oogt, ongeoorlofd zyn, volgens de
Wet der Natuur, die van Mozes, en 't Nieuwe Verbond ; dat ze
door Kerklyke en Wa ,~reldlyke Wetten verboden zyn ; en dat ze,
volgens ene veeljarige ondervinding , ene reeks van onheilen
Hier aen hecht by wyders ene beantwoor.
voortbrengen .
ding der redenen van verfchooniug voor 't aengaen van zulke
Huwelyken ; met deftige beflraffingen en vermaningen aen de reeds
gehuwden , de nog vrye perfooren 0 en de Ouders met betrekking
tot hunne Kinderen ; waerop alles ten laetfle met een ernflig Ge .
Men vind 'er verfcheiden bedenkinbed beflooten word .
gen in, die zekerlyk in de Roomfche Kerk, naer dezelver desk .
wyze, meet krachts hebben, dan by de Protestanten ; voor zo
ver zyn Eerwaerde de laetflen als Ongeloovigen, indien niet er .
get, befchouwt . Maer buiten dit flag van bedenkingen komen'er
ook aenmerkingen in voor, die, zo wel by de ene 21s andere
dezer Gezintheden, nopens dit Stuk overweging verdienen . En
't is, fchoon zyn )ierwaerde her wat to flerk moge trekken, ze.
ker, dat de voorzichtigheid over 't algemeen zulke Huwelyken
afraed ; to meet deer 'er, ter wederzyde, maer weinig menfchen
gevonden worden, die gefchikt zyn, om in zodanig een Echt
bettendig gelukkig to leven .
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LETTER - OEFENINGEN.
Opera omnia Theologica, Philofophica
et Philologica . Leovardix et I'ranequerx, apud H. d. de
Chalmot et D. Romar. 1776 . Tom . III. 576. pp . i n quar.
to f. m .

J . ALPI-1. TURRETINI,

It derde of laetfte Deel, waer mede deze byeenzameling der Werken van den beroemden Turretin voltrokken word, is niet minder aenmerkelyk dan de twee voorgaande Deelen, ten opzichte van den inhoud der Schriften,
welke bet zelve vervat.
In de eerfte plaets levert het ons zyne Wolke van Getuigen, voor de gematigdheid en vreedlievendheid in 't oordeelen over Godgeleerde zaken . Een Gefchrift dat by uitnemendheid gefchikt is, om den Godgeleerden aenleiding to
geven tot het maken van ene behoorlyke onderftlieiding,
tusfchen noodzaeklyke en niet noodzaeklyke, tusfchen meer
en min gewigtige Waerheden ; om hun onder 't oog to
brengen, hoe men, dit onderfcheid wel in acht nemende,
zeer veel zou konnen toebrengen, ter bevorderinge van de
eensgezindheid der Protestanten ; welke de Hoogleeraer ,
met zeer veel ernst, ten bondigfte aenpryst . Hy heeft, of
ook het denkbeeld van gezag mogte mede werken, om zy.
n e redenering to meer invloed to doen hebben, aen dit zyn
voorftel gehegt ene menigte, of, gelyk by 't noemt, ene
IVolke van Getuigen ; waer uit men kan afnemen, dat zyne
aenpryzing van gematigdheid, gegrond op de Leer der Heilige Schriften, onderfteund word, door een groot aental
van hooggeachte Kerk-Leeraren, van vroeger en later tyd,
mitsgaders van verfchillende Gezindlleden ; als mede door
aenzienlyke Kerkvergaderingen ; die, nu eens met meer date
met minder vrucht, hunne poogingeu, ter bereikinge van
dit heilzaem oogmerk, aengewend hebben.
Op dit Gefchrift, het welk de herhaelde lezing der Pro .
testanten verdient (*), volgt des Autheurs Kort Begrip van
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(*) Men heeft 'er ook ene Nederduitfche uitgave van, gedruks
to Delft, in 't' jaer 1724 .
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de Kerklyke Historie, zedert 's Heillands geboorte tot bet
jaer 1700, en tot op her midden der tegenwoordige Eeuwe
agtervolgd, door den Gefchied . en Oudheidkuudigen Hoog
leeraer Yobannes Simonis. Dit Kort Begrip is beftendig door
alle dezulken, die de Kerklyke Historie beoefenen, anderen
aengeprezen ; voor zo ver bet, op ene beknopte wyze, ene
geregelde handleiding, die men gemaklyk kan nagaen, verleent, om zich een geleidlyk denkbeeld van de Kerklyke
Gefchiedenisfen to vormen ; waer door men dan, zich ene
verdere oefening voorftellende, met meer nut gebruik kan
maken van uitvoeriger Kerklyke Historiefchryvers . Op die
wyze befchouwde men dit Werk reeds, zo ver bet door
den Hoogleeraer Turretin gebragt was ; en de verdere voltrekking van bet zelve, tot op bet midden der tegenwoordige Eeuw, door den Hoogleeraer Simonis, heeft deszelfs
nuttigheid, ten dezen aenzien, nog vermeerderd . Men mag
dit beknopte onderwys , met bet hoogfte regt , houdLn,
voor een by uitftek gefchikt Leerboek, ter onderrichtinge
van de Jeugd, om bun bet algemene beloop der Kerklyke
Gefchiedenisfen in to boezemen ; en ieder, die zich een ligt
bevatlyk denkbeeld van de voornaemfte lotgevallen der Kerlze in den vroeger tyd, en van de opmerkelyk1 a voorvallen
in latere dagen , ook met betrekking tot ons Vaderland in 't
byzonder, eigen wenscht to maken, zal zich daer toe,
met veel voordeels, `van dit Kort Begrip kunnen bedienen.
Wyders behelst dit Deel nog een twaelftal van Redenvoeringen, die op onderfcheiden wyzen ftrekken , om de Leergierigheid, de Godsvrucht, en de Gematigdheid in to boezemen . De Hoogleeraer ontvouwt ons hier bet veelvuldig
nut van de beoefening der Oudheidkunde ; de noodzaeklykbeid van de waerheid to betrachten in liefde , en 't geen
daer toe vereischt word.-- Hy Belt ons, by gelegenheid
van 't overlyden van den Britfchen Vorst Willem den III,
voor oogen, hoe veel bet Protestantendom aen then Vorst
verfchuldigd was . Hy fchetst ons de heilzame vorderingen
der Geleerdheid in de zeventiende Eeuw ; en toont ons war
'er in 't werk gefteld behoort to worden om de Letteroefeningen to verbeteren en fterker voort to zetten . Hy leid
ons ter befchouwinge van de voortreflykheid der ware Geleerdheid, terwyl by ons tevens tevens de zwetzeryen van
ydele Geleerden waarfchoriwt ; en doer ons ten klaerfte
zien, welken invloed de Geleerdheid op de Godsvrucht, en
deze weder op de Geleerdheid heeft, en hoe noodzaeklyk
men derhalve die beiden faten heeft to paren. Hy deelt
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ng zyne bedenkingen mede over de beste middels orn de
verfchillen der Protestanten, inzonderheid der Gerefortneerden en Luther(chen , by to leggeu ; geeft ons een beknopt
verflag van de verfchillende lotgevallen der Christlvke Leere, zedert derzelver eerfte verkondiging tot op zynen tyd ;
en doet ons opmerken hoedanige neigm~en en driften de
menfchen veelal belemmeren in 't onderzoeken der waerheid, ten erode ons op to wekken, om daer tegen ten ernftigfte op onze hoede to zyns In ene volgende Redenvoering
boezemt by zynen wensch uit over de herftelling der Vrede
in Europa, onder 't aftnalen van 't haetlyke des Oorlogs en
't beminlyke der Vrede . En de laetfte Redenvoerin^, waer
mede deze verzameling van des Hoogleeraers Schriften eindigt, heeft ten onderwerp de oorzaken der verbasteringe des
Christendoms, en de hulpmiddels, waer door men dezelve
ten krachtigfte kan tegengaen . --- Men kan nit doze
opgave van den hoofd-inhoud dier Redenvoeringen genoeg
afiremen, dar ze, even als alle 's Mans andere Schriften, ten
voornamen doelwit hebben, wezenlyk kundige en tevens
befcheiden Godgeleerden to vorrnen ; waer toe ene aendachtige beoefening dezer Werken van den Hoogleeraer een ieder
meet opleiden ; des dezelven de ernftigfte aenpryzing verdienen, van alien, die belang flellen, in de bevordering vart
de Waerheid en de Vrede der Kerl e .
Hoe wensch.
lyk ware 't, dat eenmaal, een ieder in zynen ftaet, recht
ter harte name, de volgende laetfte Lesfen vau den waerheiden vreedlievenden Turretin, waer mede wy dit Bericht van
's Mans Werken zullen fluiten !
„ Men houde zich, in zaken van den Godsdienst, al.
leenlyk aen cons WOORD, zonder zich daer van to laten
aftrekken, door menschlyke achtbaerheid, wysbegeerte of
welfprekendheid ; door deze of gene byzondere Geleerden,
of Kerklyke Vergaderingen ; en late zich door generleie
pracht of enigen luister ooit verblinden . Men trachte ene
gegronde kennis to verkrygen van de oorfpronglyke Talen,
in welken Gods Woord befchreven is, en van alles, wat
ten recinen verftande dier Talen kan ftrekken . Men oefene
zich naerftig in de Uitlegltunde, to weten in die, welke
gefchikt is, om den waren den echten zin van Gods Woord
to ontdekken . Men wachte zich voor al to ipitsvindige,
to fterk allegorizerende of zinnebeeldzoekende, en roektooze
Uitleggers der Heilige Schriften . Men zy op zyne hoede
tegen die weeldrige vernuften, die buitenfpoorig veel op
hebben met bet verwonderlyke, en albs, wat zy behandePp 2
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len, vergrooten . Men wapene zich vooral tegen v erleiden .
d e driften, tegen der Geleerden hoogmoed , nyd, haet,
twistgierigheid, partyzucht, en overheerfching, die gewis
de fchadelykfte pester der Christenheid geweest zyn. Geen
Vorst, geen Leeraer, geen Kerkelyke, geen Leek behoort
immermeer de grenzen van zynen plicht to overfchreden,
of enig gezag to misbruiken . Men zy heeds op de wacht,
tegen den invloed der Waerdigheden, der Rykdommen, en
der Waereldsgezinde Zeden, die de Kerk befmetten . Men
drukke ten laetfte, daer 't boven alles op aenkomt, ten
diepfte in zyn gemoed, dat nosh verttand, noch fcherpzinnigheid, noch woorden, noch• letrgpn,ochae
men gevoelens, noch uiterlyke plechtigheden, veel minder
een bittere yver, onder den fchoonfchynenden glimp van Gods
Eer to willen bevorderen ; maer een deugdzaem, een heilig
leeven , naer 't voorbeeld van God zelven ingericht, den
Christen maekt. Hoe gelukkig ware de Kerk van Christus,
hoe zou de oprechtheid van 't Apostolifche Christendom
herleven, indien zich, byzonderlyk, de Heilige Bedienaers
daer op met alien ernst toeleiden ! "
P. ALM . Redenmatige bedenkingen over de Boeken der II .
Schrift. Uit bet Franscb vertaald enz. door -v. V. HAMELSvELD, S. Tb. Dr. en Predikant to Durkerdam . I. Deel.
I. en II. Stuk. To Utrecht by A . v. Paddenburg 1776.
Bebalven bet Voorwerk ;9z bladz. in groot o&avo.
Y het eerfte opftellen dezer Bedenkingen had de beroem.

d e flllix een zeer bepaeld plan ; doch het zelve is on.
B
tier 't fchryven uitgebreid . Zyn algemeen beoogde was, de
waerheid van den Christelyken Godsdienst to bewyzen,
door een betoog van de waerheid der gebeurtenisfen, wel .
ken het Christendom, als waerlyk voorgevallen, opgeeft .
Hier toe had by zich bepaeld tot het aentoonen van de
waerheid der gefi hiedenisfe van de Schepping van den eerften mensch, en der Belofte van den Mesfias aen den gevallen mensch gedaen ; mitsgaders der Opftandinge van Je .
zus Christus, en der Apostolifche inftellinge, om, ter gedachtenisfe hier van, van zeven dagen tot zeven dagen ,
ien plechtigen dag ieder week to vieren . Dan onder 't
fchryven weidde by uit over de gefchiedenis der belofte van
den Mesfias, en zulks gaf hem aenleiding om dit onderwerp
to achtervolgen, met cue verdere ontvouwing van dit ftuk ,
tell
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ten volledigen bewyze, dat Jezus Christus die Mesfias is,
Van toen of itelde by zich voor, eerst na to gaen, welke
fchikkingen God gemaekt heeft, om den Mesfias, wanneer
Hy Hem in de waereld zou doen verfchynen , kenbaer to
maken : vervolgens to melden hoedanige kenmerken van den
Mesfias , God, door veelvuldige voorzeggingen , gegeven
heeft ; om, eindelyk, de vervutling daer van in de gefchiedenis van 't Euangelie aen to toonen .
De hooggeachte Schryver dezer Bedenkingen gaf dezelven,
met het afloopen der voorgaende Eeuwe, oorfpronglyk in de
Franfche Tale ; en men vertolkte dit Gefchrift al vroeg in 't
Hoogduitsch ; dan in de jaren 1772 en 1773 kwam 'er ene
nieuwe Hoogduitfche uitgave, met aentekeningen van den
Heer Rector to Swabach, Fr. Musfel, in 't licht . Van deze
uitgave heeft zich de Eerwaerde van Harnelsveld mede be .
diend : zyne vertaling uic bet oorfpronglyke makende, heeft
by die met de Hoogduitfche vergeleken ; en voorts zodanig
een gebruik gemaekt van de aenmerkingen van den Heer
Illusfel, als by meest ten nutte des Lezers oordeelde ; waer
sevens by zelve ook nog enige korte aenmerkingeh'gevoegd
heeft. Uit de Voorreden van zyn Eerwaerden , voor dit
Werk geplaetst, kan men afnemen, dat by geen genoegeit
heeft, in'-de tegenwoordige algemene manier van 't beftry .
den der Deisten, en met vreemd is van to denken, dat de .
zelve gevaerlyk zy ; dan 't zou to bezien ftaen , of zyne
voorgeftelde denk- en handeiwyze den Christelyken Gods .
dienst over 't geheel nuttiger zou • wezen ; 't welk wy der
overweginge van onpartydigen aenbevelen . Oordeelen fom .
migen, dat men, in 't verdeedigen van den Godsdienst over
't, geheel, niet genoeg acht geeft, op enige byzondere leerlehingen der tegenwoordige belyderen van 't Euangelie ;
men zal, indien men dit war iterk trekt, vreezen wy, aen
den anderen karat *veelligt gevaer loopen van dat foort van
denkbeelden ten ontyde to gebruiken ; en 't voorftaen vast
zyne byzondere denkbeelden over den Godsdienst wet eens
met de verdeediging van den GQdsdienst gelyk ftellen . Wy
zouden den- geleerden Atlix in dit Werk hier van ook niet
volkomen durven vryfpreken, en men vervalt 'er natuurlyk
zeer ligt toe, als men 'er diet by uitftek tegen op zyne
hoede is ; doch met dit alles is dit Gefchrift echter indiervoege opgefteld, dat het wezenlyk van waerde zy, en ene
reeks van bedenkingen behelze, die ter ftavinge van de ge .
fchiedkundige waerheid ftrekken, en dus de waerheid vats
den Christelyken Godsdienst bevestigen .
PP 3
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Na enige voorafgaende aenmerkingen over de gronden van
den Christelyken Godsdienst in 't gemeen, en d,szeifs gefchiedkundigen grondflag in 't byzonder, (waer toe de A utheur zich in dit Werk bepaelt,) als merle ovc r 't geen in 't
nlaemeen dient, ter bevestiginge van de waer)ieid filer H ilige
Schiift, vangt Dr. Allis aen met bet boek Geuefs, of het
verhael der Scbeppinge en der belofa van den Mesfias . De
waerheid van dit gebeurde, als door Mozes geboekt, hetoogd, en den invioed daer v ;in aengewezen hebbende, toont
by vervolgens, dat men insgelyks geenszins to twyfelenhebbe, of ook de vier volgende Bucken der Heilige Schrift door
Mores befchrcven, en de daeringemeldegebeurtenislenwaerlyk voorgevallen zyn .
Tot bier aen toe de geloofwaerdigheid van dit alles geflaefd hebbende , verledigt by zich
vervolgens ter bepaelder ontvouwinge van 't bovengemelde
eerile gedaelte van zyn Plan, nopens Gods vroege fchikkingen ter bekendniakinge van den Mesfas in den tyd . Vooraf
vind,by 't noclitans geraden, to toonen, op welke-gronden,
wen, zyns oordeels, bewereu kan, dat Mozes ene naeuN'lteurigfte ,tennis gehad heeft van de belofte, welke God aengaende •d en, Verlosler gegeven had ; en daer op tracht by
verder to doen zien, dat Mozes, en die hem gevolgd zyn,
den Meafias op bet oog gehad hebben in alle hunne voornaemfte verordeningen en lchikkiiigen . Het thans in 't Nederduitsch afgegcven gedeelte doorloopt , voorts , met dit
oogmerk, de fchikkingeu van Mozes, op Godlyken last, en
ftrekt, om to doen zien, dat de meeste, zo burgerlyke als
godsdienftige, inrichtingen van Mozes ene oogfchynlyke en
byzondere betrekking hadden , op den beloofden Mesfias ;
waer uit de Autheur dan, ten befluite van dit Stuk, afleid,
dat her geheele ontwerp, bet welk God daer in gevormd had,
niet langer moest duuren , dan tot op de komst van den Mesfias ; dat God bedoelde alle deze hepalingen eens to doen optiouden, en ene geheel andere haudelwyze to volgen, wanpeer de Mesfias gekomen zou zyn . 's Mans gevoelen .over bet hoofdoogmerk der Mozaifche Wetten is wel wet
fterk getrojtken ; dan 't is bekend, dat de Christen -Uitleggers bier over verfchillend denken ; en fchoon men zyne ftel.
ling al eens wat enger mogte bepalen, zou echter de kracht
zyner gevolgtrekkinge tot den Christelyken Godsdienst daer
door Diet verbroken worden ; van waer zyne bedenkingen
over verfcheiden byzonderheden deswegens met to meet gepoegen nagepen kunnen worden . 7,)e hierhethoofizaeklyke
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zyner aenmerkingen over de verplichting der Jooden , om
naeuw acht to geven op hunne Geflachtlysten .
In 't algemeen doet by ons gadeflaen, dat God hier alles
met de uiterfte naeuwkeurigheid ingericht heeft ; 't welk,
zyns oordeeis, duidelyk toont, dat God ten oogmerk had ,
om den Mesfias, daer door, met zekerheid to doen erkennen ; voor zo ver by beflooten had, dat de Mesfias uit den
Stain van Juda gebooren zou worden ; des bet, om hem in
den tyd to erkennen, noodzaeklyk ware, dat de gefachtlysten van dien Stam naeuwkeurig en bekend bleven, tot op de
l omst van den Mesfias. Voorts heeft men, zegt by, hier
by drie zaken aen to merken .
„ (i .) Dat God, door de uiterfte voorzorg, die Hij heeft
kunnen aanwenden , gemaakt heeft, dat de Stammen van elkander onderfcheiden bleven, en dat Hij heir even gelijk verbond om hunne geflachtlijsten to bewaren en to onderzoeken .
flier door wilde Hij de zwarigheden en tegenwerpingen to
freer gaan, welke men zoude kunnen maken, wanneer men
onderftelde, dat bet onmooglijk zij, eenen Stam, of een geflacht in dien Stam, geduurende eenige Eeuwen , onderfcheiden en onvermengd to houden . Waarlijk heeft God verfcheidene Stammen, en zelfs een ieder geflacht in elken Stank
in 't bijzonder, zoo langen tijd onderfcheidengehouden, wie
ziet niet, dat hij veel sneer eene naauwkeurige en onderfchei .
dene kennisfe van den Stain van ,7uda, en van bet Geflacht
in dezen Stam, waar uit de Alesfics zoude geboren worden,
hebbe kunnen doen bewaard blijven?
„ (2 .) De tweede aanmerki ig is , dat even met dit inzigt
de Heilige Schriften des 0. Testamentes vol zijn van geflaclit .
rekeningen, en geflachtlijsten . Tot wat elude toch anders
zouden dezelven ingevoegd ziyn in B eken , van zulk een
groot aanbelang, en die zulke groote en gewigtige onder.
werpen behandelen? lWozes vult bijna alle zijne Boeken met
dezelve . Het eerfte Boek der Chronijkeia herhaalt deze gefachtlijsten op bet nauwkeurigtte. Het Boek Ruth fchijnt
niets van meer aanbelang in zig to vervatten, dan de geflachtlijst van David en zijn geflacht .
,, ( 3.) De derde aanmerking beftaat hierin : dat, daar bet
fchijnt, dat de gef ichtlijst der Priesteren bekender geweest
zij, dan die der overige gefachten ; nademaal zij de openbare
bedienaars van den Godsdienst waren, wear door de gefachrlijsten van den Siam van Levi, meer uitinuntendheid zoudeit
fehilueu ~eliad to hebben, dan die van den Stam van juda ;
Pp 4
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men echter vend, dat de zorg en vlijt, om zijn geflachtlyst
to bewaren, bijnaar gelijk en even groot geweest zij, in het
geheele Joodfche yolk .
• Dit kan men onder anderen ook uit hot volgende be .
wijzen . Wanneer bij de wederkomst nit de Babijlonifche
gevangenisfe zekere Perfoonen uit den Priesterftand en waardigheid, waarop zij aanfpraak maakten, even daarom uitgefloten werden, om dat zlj hunne afkomst niet bewijzen
konden ; zoo werden ook op gelijke wijze uit de overige
Stammen uitgefloten, die hun geflachtregister niet behoorlijk
aantoonen konden .
,, Voor hot overige heeft men met betrekking tot den
Stain van 7atda nog eeme geheel byzondere omttandigheid
aan to merken ; en daarbij moet men tevens de geheime wegen der Voorzienigheid, en hale w1jsheid in hot opvolgen
en uitvoeren van dat plan bewonderetj, het tvelk Mozes
eerst befchreven heeft, en naar hot welke men ziet, dat de
geheele Joodfche Staat is ingericht geworden . Bet is na.
mentlijk dit, dat God, willende dat in den Stain van Yuda
hot geflacht van David, waaruit hij den'Mesfias wilde doen
gebooren worden, meer bijzonder bekend zoude zijn ; dat
God, zeg ik, dozen David om die reden tot de Koninglijke waerdigheid verhief .
• leder een weet, dat in eenen Staat de afftamming van
den Koning en zijn geflacht de bekendfte en merkwaardigfte is . Is het Koninglijke blood altijd onderfcheiden, hoe
veel to meer, indien doze tijdelijke verhefling dient, om cen
geflacht kenbaar to maken voor dat gene, het welk God
in 't bijzonder uitverkoren heeft, om uit het zelve den ge .
nen to doen geboren warden , die betekend word, als de
wenscb en verwagting van alle volken .
• Ik zegge vrij nit, dat God hot geflacht van David
met geen ander uitzigt, dan ik opgemerkt hebbe, ten throon
verkoren heeft, dewijl de Mesfias uit hot geflacht van Da .
vid geboren moest worden, wanneer bet tot eenen ampteloozen Staat zoude vervallen zijn . Dit drukt fefaias met
de volgende woorden uit, 7ef. XI. Daar zal een rijsken
voortkosnen uit den afgebouwen tronk Ifal. En dit was ook
leer overeenkomende met hot karakter van eenen Propheet,
en den faat der vernedering, in well en onze Heiland in
de wereld verfchijnen moest ."
Men zou, gelyk de Autheur vervolgt, tegen dit alles ene
bedenking kunnen aeuvoeren, uit de verftrooijing der meesto
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to Stammen ; dan 't komt hem voor, dat ook daar in iets
to vinden zy, 't geen zyne Bedenkingen bevestigt ; nadien
deze verflrooijing geen minder verwonderingswaerdige gelteI
menis der Godlyke Voorzienigheid zy .
• Om dit wet to begrijpen, zegt by, moet men zig de
aanfpraken van den Stam van Epbraim voor oogen flellen .
Epbrciim was de jonger broeder van Manasfe ; doch 7acob
had hem bet Eerstgeboorterecht toegewezen ; bijnaar op ge .
lijke wijze, als Ifaac dat aan 7acob gegeven had, alhoewel
bet aan Efau, die de oudile was, behoorde. 7acob had in
't bijzonder Ephraim gezegend ; en hierbij genoegzaam zulke
bewoordingen van zegeningen gebruikt, als men in bet boek
Ruth ten aanzien van Perez vind . .7acob had aan Yofeph twee
deelen in bet land Canaan gegeven, en Ephraim was de ouder broeder van Manasfe geworden, op uttgedrukt bevel van
God . Bij deze omflandigheden was bet zeer natuurlijk voor
den Stam van Ephraim zigzelven aan to merken, als die inzOnderheid deel had aan den zegen Gods ; nademaal de Stammen zizelve
aanmatigden, wat hunnen Hoofden was be .
g
loofd geworden .
• War bet overige konden zij dezen zegen aanzien, als
duidelyk uitgedrukt-, ; niet. alleen door de droomen van 3!ofepb,
maar vooral door de beslvoordingen der voorzeggingen, dbop
_?aeob ten voordeele van Ephraim uitgefprokell . Deze bew
woordingen zijn zoo heerlijk, dat dezelve, na het bereidsgezegde vooroordeel, tot een voorwendfel dienen konden voor
de hoop, welke de nakomelingen van Ephraim gehad heb .
ben, van eenen Mesfias uit hunnen Stam geboren to zien,
even als de Stain van Juda 'er eenen uit zig verwagtede .
• Voegt men bij deze Bedenkingen noch, deels, dat de
onderneming'van 7eroboam onderfteund werd (fait autorife)
door eenen Propheet, do door een bijzonder teeken van godlijke g©edkeuring ; deels ook, dat Yeroboatn om geen andere
oorzaak zig benijverde zijnen onderdanen de twee kalveren,
die hij to Dan en to Betbel oprigtede (*), tot zinbeelden der
God(*) „ Grotius en verfcheidene Geleerden hebben deze meening
verdeedigd . Anderen geloven , dat Teraboam deze Kalveren in
navolging der Cherubim in den Tempel, die op bevel van God
door Noes afgebeeld moesten worden, hebbe opgerigt .
Wederom anderen houden bet dear voor, dat deze Vorst deswe.
gens den Kalverdienst in zijn Rijk hebbe ingevoerd, om zig naar
de geneigtheid zijuvr ouderdenen tot Afgoderij to fchikken, en hen
P p S
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Godheid to geven, dan om het voorf'el van Pharaos droa ..
men to volgen, welke door ?ofepb uitgelegd worden, wel .
ker beeldtenis klaar vooritelde en de grootheid van Yofepb,
en de zorge, die de Voorzienigheid voor hem gedragen had ;
zoo was het zeer natuurlijk, dat Ephrafn zig met deze
hoop vleide, gehjk ook de Jooden ons leeren, dat zij werk .
lijk gedaan hebben, als die nog hedendaagsch fpreken van
eenen Mesftas , die uit Ephrai ns Stam oorfpronklijk is .
(Zahn . in Succa C . S . in Gem .)
Wat deed dan de Heere, om deze aanlpraak van den
Stam van Ephrai n tegen to gaan ? Hij verftrooide denzelven to gelijk met de negen Stammen, die het gezag van
zijue Koningen erkenden, en hij deed denzelven Stan ., met
de overigeh, die hem hadden aangehangen, zoo vermengd
worden, dat, bijahuien 'er nog afltammelingen van hen ergens in de wereld zijn, dezelve op geenerlei wijze in ftaat
zouden zijn, hnnne atkoinst to bewijzen, veel minder dat
een Mesfias, door zijue geflachtlijst aan to voeren, zoude
kunnen toonen, of zig doen eikennen, als uit Epbrarm ge.
boren to zijn .
,, Voor het overige fchynt het, volgens deze opmerking,
indien het geoorloofd zij in de raadflagen van God in to
dringen, dat God den Stain van Levi en Benjamin, met
din van ,fuda, welke de eenigfte was, die noodzaaklijk
bewaard moest blijven, op eene zeer bijzondere wijze, be .
waard heeft ; voor eerst : om dat van den Mesfas tot den
Stain van Levi niets gefproken was, gelijk de Apostel -Paulus aanmerkt, in den brief aan de Hebreen . Ten tweeden,
dewiii God daardoor de aanfpraak van den Stam van Ephraiin
met to meer nadruk wilde vernietigen en to fchande maken .
,, Inderdaad, was de Stam van Epbratim van God geroepen geworden tot de Koninglijke waardigheid , over IX
Stammen van Israel ; Benjamin had op eene veel luisterrijker
wijze die ivaardigheid, gevoerd over het geheele yolk van
Israel, over den Stam van 3'uda, ja over then van Epbrafa
zelven .
„ Was
daardoor des to gemaklijker in gehoorzaamheid to honden . Fide..
illr nrihi idcirco et populus in ftinilitudine fecisfe fibi caput vi
tuli , pod coleret, et Hieroboam filius Naboth vitules aureos
abricates, ut, quod in .i gypto dadicerant ~lpin et Mneuin,
qui fub fgura bourn coluntur, esfe Deoc, hoc in jua fuperfitione
fervarent. Hieron, in flof. IV . Want. van den floogduitfcben
Uit,et'er,"
f
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„ Was de Stam van Epbrairn afgeftamd van eenen jongeren broeder, aan wien facob ten nadeele des oudereu
Manasfe zijnen zegen gegeven had ; het Been deswegens
aanmerkenswaardig is, dewijl God bijna altijd de jongere
broederen den oudfl :en heeft voorgetrokken ; de Stam van
Benjamin had zijnen oorfprong van eenen jongeren broeder
van .'ofepb zelven , ja van den jongften van alle kinderen
van Jacob ; bet welk hen dan den voorrang had moeten
geren op het recht van de geboorte des Mesfias ; en noch.
thans week de Stam van Benjamin gewillig voor then van
Yuda, en erkende, dat de eer, van den Mesfias uit zijn
midden to zien geboren worden, denzelven toekwam.

Befchryving van bet Oosten en van eenige andere Landen, door
den 17eer R . POCOCKE, Leeraar der 'I'a.alen enz . Eerfle Deel.
Eerfle Stuk . Uit bet Engelscb overgezet en met 4antekeningen voorzien, door E . W . CRAMERUS . Met eene hoorrede
van e . sCHUTTE Predikant to Am/lerdam . Te Utrecht by
G . T. en A . v . Paddenburg . Te Rott- by J . Bosch en R .
Arrenberg, en to Amll. by M . de Bruyn 1776 . Bebalven
bet Vuorwerk t19 b ladz . in groot quarto,

En ieder, die zig eenigermaate toegeleid heeft, op het leezen der laatere Gefchrifren wegens her Oosten, inzonderheid Egypte , bet Heili;'e Larid en de daar aan greuzende
Gewesten, is meermaals voo , g,ekomen , dat de Schryvers zig
beroepen en aanmerkirgen tnaaken op de berigten, welken de
Beet Pococke deswegens, na 't voltrekken zyner Reize, door
den druk gemeen gemaakt heeft. 't Is derhalve niet vreemd,
dat men , andere Gefchriften van die natuur vertaalende,
ook beflooten heeft , om deeze Befchryving , door dien
Beer vervaardigd , in 't tNederduitach over to brengen , ten
einde onzen Landzaaten to beter gelegenheid to geeven, om
a lies, wat daar toe betrekking geeft , to kunnen nafpooren ;
waar toe ze tin met de afgifte van dit eerfte Stuk aanvanglyk
in tlaat gelleld worden . --- Het zelve bepaalt zig tot des
Autheurs reistogten door Neder-en Opper •Egypte, van welke
Gewesten ODs bier eene naauwkeunge belchrvvmg gegeeven
wordt. --•-- Dezelve begint , na een kort verflag van Egypte
in 't algemeen, met des Schryvers waarneeminoen , wegens
Alexandrie, umtrent een der monden van den Nyl gelegen,
nn bet verdere gedeelte van Egypte, tusfchell de twee Nyls-
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armen, gmeenlyk den Delta geheeten (*) : behelst voorts een
berigt van bet merkwaardige door den Autheur opgetekend,
geduurende zyne reistogt naar en in Opper-Egypte, tot aan de
Watervallen van den Nyl, en bet Eiland Nile, op de gren .
zen van Etbiopie ; als mede op zyne to rugreize naar Damiate,
aan hen der uitloopen van den Nyl ; daar by to fcheep gong,
om naar Joppe to zeilen , en verder bet Heilige Land to be .
zigtigen .
In 't doorbladeren van dit Stuk, zal men terflond gewaar
worden, dat de Heer Pococke weezenlyk then lof verdient,
welke hem, als een oplettend, oordeelkundig en in veele wee .
tenfchappen ervaaren Man , zeer algemeen gegeeven wordt .
Liefhebbers van verfchillende oefening vinden in deeze zyne
Befchryving een grooten voorraad ter vermeerderinge of bevestiginge hunner kundigheden ; vooral dezulken, die zig op
de Aardryksbefchryving, de Natuurlyke Historie en de gewyde
of ongewyde Oudheid toeleggen . In 't een en 't ander verleent
dit Werk een aantal van byzonderheden, die deeze Reiziger
met opmerkzaamheid befchouwd, met oordeei overwoogen en
naauwkeurig befchreeven heeft ; die daarenboven, met wel uit .
gevoerde Kaarten en juiste Afbeeldingen opgehelderd worden :
waar toe ook de kundige Overzetter het zyne toegebragt heeft ;
zo door eene oplettende behandeling van 'tgeheele Werk,als
als door eene byvoeging van leezenswaardige Aantekeningen .
Om 'er iets uit to berde to brengen, dat onder den algemeenen fmaak der Leezers kan, vallen, zullen wy ons bepaalen tot eenigen der aanmerkingen van den Heer Pococke, no .
pens Groot-Kairo, welke Stad, onder de Egyptifche Steden,
bovenal de oplettendheid tot zig trekt, en die de Autheur met
derzelver Regtsgebied zeer juist in Plaat heeft laaten brengen .
Zy beftaat nu nit drie Steden, One myl (t) van elkander
gelegen , naamlyk Oud Kairo, bet eigenlyk zogenaamde Kairo
en Boulak. --- Oud Kairo is zo 't fchynt gevolgd op Bafiylon, dat fommige gevangen, van Babylon aan den Euphraat
ontfnapt, gebouwd hebben , en waarfchynlyk gelegen heeft
op den berg yehufi, aan 't zuideinde van Oud Kairo,'t welk,
naar den ouden naam van Egypte, den naam van Mesr droeg .
Ook
( ) _ Zie een kort berigt van den Delta , nit de Reize van den Heer
Niebubr, boven bl . 168, 169 .
(t) Pococke tell zeveatig Engelfche miles of mylen in een graad ;
des de drie en eene halve mylen nagenoeg met een HoUaudscla
uur gaans gelyk flaan .
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Ook beet bet Fostat, zo veel als Tente, om dat Anrou Ben
A hier zyne Tente opfloeg, toen by Babylon belegerde . De
tegenwoordige Stad Kairo noemen de Arabiers Kabira, dat
zo veel zegt als de Stad, of de overwinnende betekent . Men
Zegt 'at Salad beide deeze Steden bemuurde . Tusfchen de
oude en nieuwe Stad was eertyds nog eene derde St ad, met
naame Kebafee ; dock dezelve is geheel verwoest , en men
ziet 'er thans flegts eenige puinhoopen van.
Oud Kairo is tot een zeer kleenen omtrek gebragt, en niet
boven de twee mylen in 't rond . Bet is de haven voor booten, die uit Opper-Egypte komen . Sommigen der Beis hebben hier eene foort van Landhuizen, werwaards zy zig ten
tyde der overflroominge van den Nyl begeeven . Hier bezag
de Heer Pococke, als de voornaamfte merkwaardigheden, de
Koornfchuuren ; bet Gebouw, opgeregt oui bet water van den
Nyl in de waterleiding to brengen ; de graft van Trajanus,
langs welke bet water naar Kairo loopt,en naby welker mond
de bekende plegtigheid van den Nyl of to fnyden, en to ope .
nen, verrigt wordt : verder de Koptifche Kerken, de Joodfche
Synagoge en de Turkfche Moskeen ; al bet welke de Autheur,
met eenige nevensgaande afbeeldingen , duidelyk befchryft .
Daar benevens geeft by een berigt van bet daar tegen over
liggende Eiland Roida, met eene befchryving en aftekening
van den Mikias, of bet huis, in 't welk de pylaar is, waar aan
de hoogte van den Nyl gemeeten wordt ; mitsgaders van eene
plaats, eene halve myl noordwaards van Kairo gelegen, Kasfaraline geheeten, die door verfcheiden boomgaarden,en een
klooster van Turkfche Monniken, merkwaardig is .
Boulak ligt eene myl verder noordwaard aan de rivier ; en
ook omtrent zo ver van Nieuw Kairo . Het heeft ongeveer
twee mylen in den omtrek , en is de haven voor de vaartuigen, die van den Delta de rivier opkomen . Men vindt 'er een
tolhuis, benevens veele pakhuizen en herbergen voor de reizigers ;dochvoorts is 'er niets merkwaardigs dan eenfraai bad .
Nieuw Kairo ligt omtrent eene myl van de rivier, flrekt zig
oostwaard omtrent twee mylen naar bet gebergte uit ; en heeft
nagenoeg zeven mylen in den omtrek . Men zegt , dat de
Stad grooter is geweest, dan zy tegenwoordig is, toen zy bet
middelpunt van den Oostindifchen koophandel was . De Beer
Pococke befchryft de voornaamfte merkwaardigheden zo der
Stad als der Voorf'ceden, naauwkeurig ; wel byzonder de Jofephszaal,mitsgaders de Jofephsput, waar van by ook juiste
of beeldingen mededeelt ; en verder geeft by een berigt van de
voornaam to gebouwen, oude overblyffels enz .
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cVat de flraaten en huizen in 't algemeen betreft, dezelverl
2yu niet aanzienlyk, gelyk veelal in de Turkfchc Steden . De
f}raaten zyn eng, en me.rendeels zo naauw, dat de Inwoon .
ders niet zelden van bet eene huis tot het andere een dak over
de flraat maaken , en 'er een dun dekkleed over hangen, om
zig tegen de hette der zonne to beveiligen . De huizen zyn
gemeenlyk rondom eene opene plaats gebonwd, en daar maa .
ken zy de beste vertooning . Maar de Turken hebben niets op
met de buitenzyde hunner huizen, en be(teeden at den fieraad
dien zy aan hunne huizen to koste leggen, van binnen aan de
vertrekken . Hunne huizen zyn van buiten beneden met tleen
opgehaald, beflaan boven uit cene foort van traliewerk, fomtyds met ongebrande fleen opgevuld, en hebben weinig ofgeen
venflers aan de flraat. Meerder opmerking verdient de veran .
dering, welke Kairo ondergaat, met her ryzen en daalen van
den Nyl ; waar van ons de Autheur het volgende verfiag geett .
„ Het kanaal, dat by Oud Kairo uit den Nyl komt, loopt
genoegzaatn midden door de Stad ; doch men kan het alleenlyk van achteren uit de huizen, die 'er aan gebouwd zyn,
zien ; want, fchobn 'er verfcheiden bruggen over liggen , than
'er echter aan weerskanten van die eenige huizen, welke het
gezigt van bet kanaal onderfcheppen . Maar als her droog is 0
verflrekt het tot eene flraat, die door het gemeene Volk veel
words gebruikt. Ondertuslchen is het omtrent dien tyd, als
het begint op to droogen, een flechte nabuur ; dewyl 'er dan
een flank nit opryst, die niet ahem zeer onaangenaam, maar
ook buiten twyfel zeer ongezond is voor de geenen, die 'er
aan woonen.
,, Als men zich verbeeldt,dat'er hier en daar verfcheidene
plaatfen of kommen in de Stad zyn, van een vierde tot drie
vierde myl in 't rond, en zo gemaakt, dat zy het Nylwater ,
by de overflrooming der riviere , door kleinere kauaalen derwaard geleid, ontvangen en bewaaren, zal men eenig denkbeeld hebben van de onderfcheidene meiren, die 'er, geduurende den meesten tyd des jaars , binnen deeze flad zyn . Men
kan zich ook niets fraaiers, niets vermaaklykers verbeeld . , n,
dan die groote kommen , met de beste huizen der fad bezoomd, met water gevuld, en des zomers, wanneer de Nyl
hoog is, met de keurlykfle barken en bootjes van de voornaame Lieden, die 'er zich des avonds mer hunne Vrouwen
vermaaken, bedekt to zien . Ook ontbreekt het'er dan niet,
gelyk men my verhaald heeft, aan muziek ; en fomtyds war.
den 'er kunstvuurwcrkeu by die verlu .stigmgen gevoegd . Alle
de huizen rondom zyn, op dien tyd, op cene aangenaame
wy .
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wyyze verlicht, en alle de venflers vol aanfchouwers, om eene
zo bekoorlyke vertooning to zien . Dan, een gantsch ander
tooneel koint 'er to voorfchyn, als het water afgeloopen, en
,per niets dan flik to zien is ; doch oak bier op volgt ras weder
een vrolyker gezigt van groen koorn, en daarna van een ryken
oogst, in 'r midden eener groote ftad , op die zelve plekken,
waar op men eeuige maanden to vooren bet gewemel van roei .
en zeiijachtjes zag" .--- By dit berigt zullen wy ten laatfte
nog voegen, bet geen de Heer Pococke ons meldt, wegens de
volkrykheid der Stad, de Kooplieden en den Handel aldaar .
„ Zy, die de inwooners van Kairo op twee millioenen re .
kenen,vergrooten,zo bet fchynt, bun getal merklyk,fchoon
men bet ,als zeer geloofwaardig,wil verzekeren,dat'er zeven
duizend menfchen op ddnen dag aan de pest overleeden zyn,
waarvan een naauwkeurige begrooting kan gemaakt worden ,
uit bet getal der baaren , die verhuurd worden om de dooden
uit to draagen . Men vindt in deeze fad eene groote verfchei .
denheid van yolk ; want de inwooners beflaan, deels uit oor .
fpronglyl e Egyptenaaren, onder welken de koptifche Christenen to tellen zyn ; deels uit Arabieren ; deels nit Lieden, die
nitBarbarye en de westlyke deelen van Afrika afkoml'ig zyn ;
en deels ook nit Berberynen , die in groote menigte uit de
gewesten van Nubie kornen, en by de inwooners deezer (lad
dienst zoeken . Zy zyn eene foort van Mulatten , en hebben
eene zekere wyze van regeering onder zich ; want zy, die uit
dezelve landffreek van dat gewest geboortig zyn, verkiezen
eene :~ fcheik of hoofd, die voor alle de nicuwe aankomelingen
zorge draagt, ecn dienst voor bun zoekt, en hen, als zy buiten dierst of ziek zyn, van bet noodige geld voorziet, waar
toe zy terse gemeene kas hebben, en als zy in ftaar zyn, gee.
veil zy de pet ningen, hun verichooten , getrou,vlyk weerom .
Men vindt'er ook Lieden, die van Turkfche atkomst-zyn,
by voorbeeld,nie van KonI'antinopelherwaard gezonden worden, uat deeze of geene bediening to beklceden ; getyk ook
die svelke de Basfas mede brengen , ett die zich veelal met
hunne wooning bier nnder flaan . Maar waarichy n'yk is bet
grootlte deel der inwo(,mleren van Kairo van bet gtflacht der
Mamelukken, afftanmende van die flaaven, die, meestal uit
Georgie en de onzuggende Lar, ifchappcn afkotrdiig, ledert de
Mamelutfcne regeering, de meesce bedieningen hier bekleeden, en zich door cene geftadig nreuwe toevloeijut, tot hetien
toe daarin handhaaven . Ook zyn 'er in Kairo fomtiiige Grieken, "nige Armeniers en veele Jonden . Van de Europeers
woonen hier alleenlyk Franlcheu , Engelfchen, en fommige
Ita .
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Italianen van Venetie en Livorno . De Franciskaanen, van
bet klooster to Jerufalem afhangende, hebben bier een ruiin
niettw gebouwd klooster, dat, terwyl zy met den bouw bezig
waren, een en andermaal door bet graauw werd neergeworpen , eer zy de voornaamfte amptenaars, die gefchenken wilden hebben, to vrede konden ftellen . Het kostte hun ook
inderdaad groote geldfommen, niet alleen ten aanzien van bet
gebouw zelve ; maar ook om alle de groote lieden tot hunne
vrienden to maaken . De prior van dit klooster wordt de onderprefekt van Egypte genoemd, terwyl de guardiaau van Jerufalem den tytel van prefekt draagr. Hier is nog een ander
klooster van Franciskaanen , die als zendelingen uit Rome
herwaards worden gezonden, met een prior, die ooh de prefekt van Egypte beet, en drie kloosters van deeze orde in
Opper Egypte onder zyn gebied heeft . Deeze ontvangen wet
cene geringe onderfteuning uit Rome , doch geneeren zich
voornaamlyk van de liefdegaaven hunnerLeerlingen . Zy llaan
onder de befcherming der Engelfchen, welke in deeze LandI}reeken alle Christenen gereedlyk befchutten . De andere
Franciskaanen, benevens de Kapucynen en Jefuiten, die hier
ieder een klooster hebben, ftaan onder de befcherming der
Franfchen. Als 'er een Engelschman fterft, wordt by by de
Grieken, en, daar geen Engelsch kapellaan is, ook naar de
gebruiklykheden der Griekfche Kerke , begraaven (*) . De
Europeefche kooplieden,hier woonachtig, overweegende binnen
(*) De Jooden hebben, gelyk de Heer Pococke wat vroeger gemeld heeft, hunne begraafplaats, tusfcben Kairo en Bafetin, eene
ftad, drie of vier mylen van Kairo gelegen ; werwaard ieder lyk on .
der eene wacht van Arabieren , die voar hunne befcherming beloond
worden , en desnfettegenflaande de Lieden mishandelen , gebragt
wordt. Ik had, zegt by, de nieuwvgierigheid, om derwaard to gaan,
en to zien , op welke wyze de Jooden in deeze gewesten hunne
Jooden begraaven . Zy 2naaken een graf, omtrent zes voeten diep .
Aan de westzyde,van den bodem des grafs fpitten zy'er een gat in,
groot genoeg om her Lyk to ontvangen . Vervolgens leggen zy her
Lyk daarin en fluiten den mond van bet graf met groote fteenen ;
waar na zy bet graf vullen ; dewyl her, gelyk men my onderrechtte,
tegen hunne wet flrydt , aarde op bet lyk to geoien. Ten zuiden der
begraafplaats zyn drie kleine gewelfde huizen, dear zy de lyken der
geegen , die buiten hunne huizen overleeden zyn, ter begraafnis wasfchen en toebereiden ; want in zo een geval brengen zy bet lyk nook
in huts.
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nen welke uaauwe paalen zy beflooten zyn , hebben eene zeer
nangenaame verkeering onderelkander . De morgenflond wordt
aan de bezigheden beileed , maar hot overige van den dag
gemeenlyk in vermaaklvkheden gefleeten . Men rydt (Ian dikwyls naar bet land en de tuinen, ten noorden van Kairo, daar,
op den affland van eene myl buiten de Stad, \vwiuig of geen
gevaar is . Somtvds wordt 'er de geheel, : dag in vrolvkheid
doorgebragt . En gelyk op den Christen-, zo f taan ook op den
Joodfchen Sabbath, hunne openbaare bezigheden f il, dewyl
de Jooden een ,root deel burner zaaken waarneemen . Als de
Nyl hoog en 'er weinig to verrichten is, houd en zy aemeenlyk
bun verblyf in de huizen, die zy to Ou'l •Kairo en Dsjize hebben . De Vreemdelingen , voori-iarniyk dezulken, die alleen
uit hegeerte om de metkwaardigheden des Lands to bezien,
herwaard komen, leeven. bier zo aangcnaam, als de omftandigheden der plaatfe iraar eenigzins toelaaten . De l eeren
van hunne natie betoonen bun utet alleen allerhande beieefd.
heden, maar neemen hen ook zeer vriendlyk in hunne huizen ;
en deezen laaten zich gemaklyk overhaalen, om van hunne
guile aanbiedingen gebruik to maaken , dewyl hot zeer moeilyk
is, op eene andere wyze bier wel bediend to worden .
De voornaame handel deezer plaatfe beflaat in den invoer
van fyne lakenen, tin en lood, en den ukvoer van koffy, zenebladen, eene foort van fairaan om to verwen, vlas en verfcheidene drogeryen voor bet groottte deel nit Perfie komende.
Hier word', ook ruuwe zyde nit Afie ingevoerd,en voornaam .
lyk tc,t fatynen en eenige zyden floffen in navol ,',ing van die
van Indie verarbeid . In fommige plaatfen, naby deeze flad
gelegen, zyn fabrieken van grove lywaaten . Men bereidt hier
ook fuiker van hot eigen voortbrengzel des lands, welke noch
goedkoop, noch fyn is, uitgenornen die voor bet gebruik van
den Grooten Heer, welke zeer fyn, uiaar in eene geringe hoe .
veelheid bearbeid wordt ; en, dewyl deeze fuort zeer dour is,
vindt men ze niet veel to troop . Sommige fabrieken zyn bier
in groote volkomenheid ; by voorbeeld liet maaken van Turkfche ttygbeugels, en allerhande paardentuig . Ik merkte ook
aan, dat hunne yzeren en koperen ruitswyze gevlochten veno
fiertralien wel zeer good gemaakt ; doch , gelyk ik my ver.
beeldde , grootdeeis van de tyden der Mamelukken waren,
Men maakt bier insgelyks houten gedraaid traliewerk voor de
venfters, dat zeer kunftig en fraai is . Omtrent Menoufich, in
de provincie Delta, worden die fyne matten van geverfde bie .
zen gemaakt, die niet alleen door bet geheele Turkfche ryk,
maar ook naar de meeste gewesten van Europa verzonden worV. EEL . He LETT, NO . 13.
den.
Qq
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dell . Gelyk hykans in alle de Turkfche Landen , zo wordt
ook bier zeer ketn •l yk ziiverwerk, tot fieraadjen voor vrouwen
en paarden, gemaakt , dat door de Christen kooplicden wyd
en zyd vervoerd wordt . De bekwaame gelegenheid tot de
fcheepvaart maakt Kairo tot ecne plaats van grooten koophandel : want weinig kunften worden'er hooger opwaard, of,
laat ik liever zeggen, in eenig tinder deef van Egvpte, zelfs
maar in taamlyke vohnaaktheid geocffend ; zo dat al bet Land,
ten minfte dat, welk verder zuidwaard aan den Nyl ligt, met
de meeste gerieflykheden uit deeze groote ftad voorzien words .
En dewyl het borgen onder de Turken niet veel plaats heeft,
maar bet integendeel zeerzeldzaam is, dat de een den anderen
vertrouwt, jets op rekening to handelen, of dat zy hun geld
in iemands handers waagen ; veroorzaakt dit altyd een zo groote toevloed van yolk to Kairo, dat xvarfchynlyk orntrent een
vierde der zielen, die in deeze flad zyn, geene beftendige
woonplaats daar in hebben ; en, dewl de vreenidelingen niet
fchroomen voor de pest, maar in de* flad kotnen, fchoon 'er
de beftnetting heerscht , mag men billyk onderftellen, dat een
groot getal der geenen, welke aan die ziekte flerven , beftaen
nit Lieden, welken , ter verriciitinge hunner zaaken, dagelvks to Kairo komen ".
Yerbandelingen over, tot de Genees-en Nat zinrkti ride beboorezarle, ozulerwezpezz, door MURK VAN PIILLsUM, M. D. Eeife
Dcel. Te Franeker, bw P. N. Lomars 1776 . 369 b lade . in
groot Octavo, buiaen de Voorreden .

It eerfle Deel beflaat pit vyf Verhandclingen, van den
~J
volgenden inhoud . De eerfle over herhaalde befmet"
tingen der Kinderpokken . De tweede over her in Friesland
zoogcnoemde Venyn van bet Rundvee . De derde, over de
werking of bet gebruik des ongepaarden Spiers , en der Huig
zelve . De vierde, over Steen-of Glasfloffe nit verbrand Hooi
voortgebragt ; en de vyfde, is een Aanhangzel van de laatst .
gemelde Verhandeling . Vooraan heeft de Auteur, con uitgefl:rekte Voorreden gevoegd, die voornamentlyk betrekking
heeft tot de in 't eerfle Deel vervatte Verhandelingen . In 't
begin geeft de Auteur to kennen, dat by reeds lang voor 't
uitgeeven van dit Work was overtuigd geweest, van de mogelykheid van 't wederom komen der Kinderpokjes voor de
tweedemaal in 't zelfde voorwerp ; ook had by reeds genoegzaam, in't jaar 1770, een Verhandeling ter betooging van decze
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to flelling door voorbeelden, voltooid . De Auteur ondertus .
fchen , door den Hooggelcerden I leer V A N DOE V E R E N
onderrecht zynde , dat zyne Hooggel. in eene byzondere
Verhandeling , aan de Haarlemfciie Maatfchappy der Weetenfchappen, voorneemen was filet gevoelen to flaaven, waar
in gefteld wordt , dat een en dezelfde Menscli twee of
meermaalen, duor de egtc Kinderpokj s kan aangedaan worden, zag van zyn voorneemen, om dezelve getneen te maa .
ken, af. Gemelde Hoogleeraar heeft dit gevoelen door cen
rnenigte van voorbeeld ;en geftaafd , en wel op 't flerkst
door 't Been daar van in zyne I-luisvrouw was gebeurd,
welke onder zyne eigene oogen , voor de tweedemaal , door
de waare Kinderziekte is aangetast gewcest . O : :ze Auteur
meent evenwel , niet tegenllaande deeze overtuigende be .
wyzen , bel jpeurd to hebben , dat eater de Vooroordeclen
van veelen , zelf Geneesheeren , tegen't voor de t veedemaal
wederom komen der Kinderziekte in 't zelfde Voorwerp
nog plaats had ; en dat men zich wel voornamenlyk bier
in flerkte , met 't gezach van den Vryheer V A N S W I ET E N , die zich daar over op cent twytelagtige wyze uit .
gedrukt heeft, in zyne Comweatarien, en ongunilig is tegen
de Voorftanders van dit gevoelen , met derzelver gezach to
ondermynen . Verder tast ooze Schryver flerk aan, den beroetuden Dons . COTTUNNI , die ook 't wederom komen der
Kindcrziekte voor de tweedemaal ontkent ; en in zyn Werk,
aangaande de zitplaats der Kinderpokjes, beweert, dat dezelve
alleen in de buitentle oppervlakte der huid, en van her daar
aan volgende Vlies , 't welk den Mond , Keel , Strot , en
Slokpypshoofd beklecdt , plaats hebben, om dat die deelea
voor de lugt bloot flaan , en door dezelve droog gemaakt
worden : want volgens zyne meening , brengen alleen die
plaatfen Pokpuisten voort , aan welke de lugs onverhiuderd
raakt , en die door die aanraaking droop worden . Op diet
grond ontkent by floutelyk , dat het door MEAD verhaalde,
en door VAN SW12TEN,ais waaragtig aangenoomen,geval van,
eene Vrouw , weike van eene doode , over 't ganlche Lighaam met Pokjcs belaadene, Vrugt verlostte, waar is . Wy
kunnen ons niet uitlaaten , over 't gees in seder Verhandeling
afzonderlyk gevonden wordt ; dog zullen aPeen maar uit de
derde Verhandeling melden, des Schryvers gevoelen, over de
werking der Huig, geduurende de Spyekaauwing, of her neemen van eenigen Drank in den mond . -- „ 'c Komt my voor,
zegt hy, dat het Keelgat, door bet overeind flaaude kraak .
beenig Piaatje, op lien tyd gefloteri word, en door den, zicfi
OM
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om hetzelven heenen voegenden, agterllen rind van hot beweegbaare gehemelte vastgehouden wordt , en voornamenlyk boven aan door den voorwaards onigekromden Huig ."
Wy vreezen dat dit gevoelen van de Ontleedkundigen, nict
zal aangenoomen worden, niettegenflaande by eenige waarfchynlyke bewyzen voor dit gevoelen bybrengt . Schoon de
Schryver de kortheid nietzeerbehartigt, zullen onze Leezers,
die aan dergelyke beoefeningen gewoon zyn en da2rin vermaak fcheppen, zich niet beklaagen deeze Verhandelingen ge .
leezen to hebben .
Befchryving der Chineefcbe Goud en Zilverlakenfebe Faifan •
ten, mitsgaders de wyze van bezorging enz . Gedrukt voor
den flutbeur, en to bekonen in 's Hage by B . v. d . Klos
1776 . In groot o&avo 36 bladz .
de bekende befchryving van (lit overfchoon Gedierte,
to vinden in de Verzameling van Vogelen, door den Beer
Houttuin uirgegeeven , en gedrukt to Amfrerdam by Sepp
1772, als de uitvoerig(te en nicest overeenkomftige met zyne
bevinding. En voorts geeft by cone naauwkeurige onderrig,
ting van de wyze, op welke men dezelven to bezorgen heeft ;
waaromtrent by in 't Voorbericht meldt, dat by, na cone
aanhoudende oplettendheid daar toe gekomen zynde, door
die manier ongemeen gelukkig geflaagd is, in hot opkweeken
zyner Faifanten . Na eenige algemeene waarneemingen ftelt
by wel byzonder voor, wat men hebbe gade to flaan, omtrent hunne Zomer- en \Vintervertrekken ; omtrent hun Voed.
zel, zo wanneer ze jong, als wanneer ze volwasfen zyn ;
omtrent bun Broeden, en omtrent hunne Ziekten . Dan in
dit laatfte geval betuigt by, niets zekers aan de hand to kun .
nen geeven , alzo hem het voorkomen of geneezen hunner
Ziekten niec naar wensch gelukt zy . Hot algemeen is, dezelven wel op to pasfen, hun good voedzel, reine hokken,
fris of zuiver water to geeven, en voorts hen, inzonderheid
des Winters, in een en denzelfden trap van warmte to houden . --- Veelligt vinden de Faizantiers en Liefhebbers van
't opkweeken deezer Vogelen wyders, in's Mans voorgedraagen waarneemingen, eenige nuttigheid ; ze fchynen althans,
naar de fchryfwyze, nit de hand van iemand to komen, w el.
ke
.
Verder geeft hy, by manier van een Nabericht, nog een
kort
A
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kort verhaal, van een geval, t welt hem wedervaaren is,
met drie jonge Oijevaars, die by opgekweekt, en to (cheep
naar London gezonden had ; die ook aldaar gekomen en ver .
der op gevoerd waren ; en welken nogtans, in 't volgende
voorjaar, wederkeerden ter plaatfe hunner opvoedinge, alwaar zy, als voorheen, de duidelykfte tekens van kennis aan
hunne Opvoeders gaven . -- Het geval is zekerlyk byzonder ; dock de Schryver fchynt 'er war veel ophef van to maaken ; daar 't intusfchen beantwoordt aan 't geen men meerlnaals omtrent de Oijevaars waarneemt, dat zy hunne voorige
Nestplaats opzoeken , waar zy ook intusfchen verfpreid geweest mogen zyn .
4lgemeene Eigenfchappen van de Ele&riciteit, onderricbting
van de werktuigen, en bet neemen van Proeven in dezelve,
door J. COTHBEkTSON, Optiscb, Pbyfscb en Matbenmtiscb
Inflru:nentmaaker to flmflerdam . Te zin Jlerdam by P . Hayman . Bebalven bet hoorwerk 191 bladz. i n octavo .

Y, die de Ele&iciteit beoefenen willen, en begeerig zyn
om proefkundige vorderingen to maaken, zullen, met
het doorbladeren van dit Stukje, reden vinden, om den Heer
Cutbbertfon dank to weeten, voor zyne aangewende moeite,
in zo verre by hun daar toe eene gefchikte handleiding ver .
leent. - Na eerie beknopte optelling van de voornaamfte
eigenfchappen der Electriciteit, met eene nevensgaande ver .
klaaring van de daaromtrent gewoone fpreekwyzen, geeft by
eene befchryving, zo van de meest gebruikelyke, als van z y.
ne verbeterde Electrizeer -Machine, mitsgaders van den verderen toeftel tot het does van Proeven . Hier aau hecht by
wyders een groot aantal van Proefneemingen, met melding
hoe men die in 't werk heeft to flellen, en aanmrrkingen over
dezelven, ter verklaaringe van deeze en geene verfchynzelen ;
welk een en ander, door de daar toe vereischte Plaaten, opgehelderd wordt . Daarbenevens deelt by den Leezer nog m e .
d e eene Lyst van de Mathematifche, Philofophifche en Optifche Inftrumenten, welken door hem gemaakt of by hem verkogt worden, met byvoeging der pryzen voor welken dezel.
ven to bekomen zyn : welk alles voor jonge Liefhebbers en
eerstbeginnende, bovenal, van weezenlyken dienst kan zyn .

Z
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Verhandeling over bet affcbafen der Pynbank, door j. v.
SONNENFELDS, Keizerl. Koningl. Neder-Oostenrykfebe Regeerings - Raad en openbaare I eeraar der politique ITeetenfcbappen . Uit bet Hoogduitscb vertaald. In 's Gravenbage by P. v . Cleef 1776 . Bebalven de hoorreden 116
b ladz. in gr . ot?avo .

It de Voorreden van den Hoogduitfchen Uitgeever deezer Verhandelin e kan men opmaaken, dat de Hoog .
leeraar van Sonnenf lds zich aivoorens in zyne Le~fen vry
ferk uitgedrukt h : d , tegen bet gewoone gebruik van de
Pynbank, en ter b,, gun1Iiginge van derzelver affchafftng ; dat
zu!ks, benevens het vuurllaan van andere gevoelens, aan
haare Keizerl. Konin ;l . en Apostol . Maj . gelegenheid gegeeveii had, om den Lecraar meerder voorzigtigheid aan to beveelen, eri hem in 't byzonder over de Pynbank een ftilzwygen up to deggen . Dit bevel bragt, gelyk bier gemeld
wordt, to wege dat de Hoogleeraar der Vorltinne eene Ver .
deediging (*) zyner Leerwyze aanbood ; welke van dit gevuig was , dat haare Maj. naderhand zelf bevel gave , om
een natter onderzoek to doer, over de noodwendigheid van
de Pynbank . Alle Geregtshoven hragten bier op hunne adviten over dit Stuk uit ; en onder anderen verdeedigde de
.Referent der Neder-Oostenrykfche Regeeringe de noodwendigheid der Pynbank ; waar tegen van Sonnenfelds als een
Lid van lien Raad, en dier raadpleeginge, beweerde, dat
dezeive niet noodzaaklyk was, en, zoo niet geheel, ten
ininfle grootlyks afgefchaft behoorde to worden . Zyne, by
die gelegenheid, opgefielde en ingeleverde Verhandeling heeft
r n zyner goede Vrienden, zonder zyne toeftemming of to
vraagen , in 't Hoogduitsch gemeen gemaakt, om dat by
dit Stul je der algetneene overweeginge waardig oordeelde ;
en thans ziet bet, om die eigenfte rede, ook in 't Neder .
duit6ch het Iicht ; of derzelver overweeging, by die van andere Schriften nopens dit onderwerp , mogte f1rekken, zo
niet ter aiich°.frnge, ten minfie ter aanhoudende maatiging
van de Pynbank .
De befchaafder Regtspleegingeu

U

in

(*) Deeze Verdeediging is bier ook agter de Verhandeling ge .
voegd, en rapzelve firekt, geyk de Uirgeever zeer wel aanmerkr,
„ tot . pacr.'. ;n, hue men, zonder de eerbiedigheid to kwetzen, zyne Oaene t:aa~ voor den Throon rechivaardigen kan ."
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in onze dagen geeven zekerlyk minder reden tot klagtcn
deswegens, clan men tertyds had ; en men heeft, inzonderheid hier to Lande, veelal reden om de menschlievendheid
van hun, die de crimineele Regtspleegingen handhaaven, to
erkennen . Maar hot zou intuslchen egter nu en dan, hier
of daar , nog al van nuttigheid kunnen tiveezen, dat dit
Stuk met meerder ernst overwoogen wierd ; en veelligt zonden de bedenkingen van den Hoogleeraar konnen dienen,
om deeze deukwyze to verfcerken en nog verder uit to
breiden ; da!tr by zekerlyl: zyn gevoelen verdeedigt op eene
wyze, die zeer wel gelchikt is om invloed to hebben .
Hot Voorflel ter overweeginge gegeeven was drieledig . (i .)
Of bet pynlyk of fcherp onderzoek niet gehcellyk of to ichaffen zy? (2 .) By welke misdaaden bet zelve nog zoude kunnen aangehouden worden ? En wat, (s .) in gevalle van affchaf ng van dir onderzoek, in deszelfs plants zou in to voeren zyn? - Naar den inhoud van dit Voorftel is deeze
Verhandeling drieledig .
By hot ontvouwen van bet eerfte Lid, gaat de Autheur
vooraf kortlyk na, was men to denken hebbe van den oorfprong der Pynbank, en 't oogmerk, waar mode dezelve in
de Geregtlyke Proceduren gekomen is, Hier op verledigt by
gig voorrs ter beantwoordinge der vraage, weike hier bovenal in aenmerking komt . Is de Pynbank in bet anderzoek een
vast en zeker middel? Kan de Regter, na de daar door verkreegen bekentenis, tot de veroordeeling overgaan, zonder
to vreezen, dat by cenen onfchuldigen ter flrafle overlevert?
Ian by, wanneer de fmerten den onderzogten de bekentenis
niet afgeperst hebben, hem loslaaten en or .tflaan, ontheveti
van alle bekommernis, of by niet veelligt do vryheid geeve
aan cenen booswicht, die bet Gemeenebest, zo ais by reeds
v iorheen gedaan heeft , op nieuw verontrusten of beleedigen
zal? - Kan de Pynbank, zegt hy, zulk een voldoend
bewys van Schuld of Onfchuld uitleveren , dan is zy zeker
geoorlofd ; maar zo niet, dan is zy gewislyk aan to merken
als een ongepast middel, en derzelver gebruik als eene wreedheid , door weike bet bedoelde einde niet bereikt words .
Ter nadere onderzoekinge nu hier van gaat by na, of 'er
eenige grond zy, om to denken, dat de Pynbank zulk eene
bewysbaarheid, waar op men zig verlaaten kan, verfchaft ;
en of flier in tegeudeel alles to famen loopt, om to toonen,
dat ze dezelve niet verleent . -- Hier toe komt in aan .
merking, (i .) de natuur en de aart van een onderzoek door
dwang, dat 'er buiteu tegenfpraak niet beflisfend toe is . (2 .)
et
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Het begrip der pynlyke Wetten zelve, die uitdrukkelyk haar
misvertrouwen deswegens to kennen geeven . (3 .) De ondervinding der Geregtshoven , die al voor lange geleerd heeft,
en nog dagelyks leert, dat 'er geen vasten that to maken is
op zulke bekentenisfen . (q .) De gedagten der Wetgeevers
en Regtsgeleerde Schryvers, die van oudsher daarover verfchillend dagten, en welker voormaamften zig in den laatfleii
tyd tegen de Pynbank verklaard hebben ; van waar dezelve
ook reeds by verfcheiden floven afgcfchaft is geworden . By
dit alles neemt by nog in overweeging, of de Pynbank oolc
ten In infte cone meerdere wsarfchynlykheid veroorzaake ; en
by toont dat zulks geen plaats heeft, ovcreenko:nftig met de
pynlyke Wetten, die den gepynigden cep deeze enkele gedwongen bekentenis niet veroordeclen, noch den onderzog .
ten, op bet doorthan der Pynbank, altoos vrylaaten . De
Hoogleeraar dit alies onderfcheidenlyk voorgedraagcn hebbende, laat zig daarop indezervoege uit .
„ Nu vraage ik : indien het onderzoek door de Pynbank,
den Rechter niet vergewist van de zekerbeid, die in pynlyt ;e
veroordeelingen noodwendig is ; indien de pynbank niet cens
flegts de waarfcbynlykheid tegen den belchuldigden vermeer.
dert ; indien zy tot de veroordeelinge overbodig is, tcrwyl iemand, op wien achterdocht valt, ook zonder tot bekentenis
gebragt to zyn, nogtans volgens de "let geftraft kan wor .
den ; indien zy tot de vry/praaie ongenoegzaam is ; gemeikt
een befchufdigde , in iveerwille van zyne regenfpreekinge,
van zyn geduurige ontkenning, volgens de %Vet niet altoos
vry uirgaat ; indien zy in 't gcmeen zonder uitzverkrng is,
vermits, naar de Wet, eerst een verhoor in goedheid, aan.
de verklaaring, op de pynbank verkreegen, eene wetmaatige
kracht byzetten moot, en cone opgevolgde tegenfpraak dezelve geheel kracbbtloos maaken kan ; indien de pynbank, dus
doende, de Rechtbank bloot ftelt aan het gevaar van den onfchuldigen to veroordeelen, en den fcbuldigen to laaten ontkosnen ; indien zy dus bet eigenlyk ooglnerk der pynlyke proce .
dures oynverre werpt ; en, in plaatfe van de onfchuld, ook
in den kerker en in het onderzoek, onbekommerd to laatcn,
en den booswigt alleen to doen fidderen, den vermetelen booswigt, fterk op zyne zenuwen en fpieren, de wetter en ftraffen doet trotfeeren , daarentegen den minder-fterken of meerder-gevoeligen onfchuldigen doer beeven ; indien zy, door
deeze omwenteling, gevaarlyk wordt voor de gemeene, ge .
vaarlyk voor de byzondere veiligheid, en wel juist by de erg .
lie foort der deugnteten, die de z\vartheid hunner zieie ver.
ee-
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eenigen met de flerkte des lighaams, en in ftaat zyn, om elk
gruwelyk ontwerp ter uitvoer to brengen ; indien de pynbauk
by dit flach de hoope der flrafloosbeid bykans tot zekerheid
brengt , en daardoor den zogenoemden gerefolveerden met
veele zekerheid vermetel maakt, - integendeel elken anderen burger, Jegens welken, ongelukkiglyk, de omftandigheden to", gterdenkinge zouden konnen t' famenloopen, voor
zyn leven doet vreezen, en hem ten minflen ten prooy geeft
aan zodanige pynen , die verfchriklyker zyn dan de dood
zelve,- en dus de oprechtheid niemand verzekeren, de vernietiging der gezondheid, de verminking des lichaams, de befmetting der eere, de minachting der medeburgers, niet afkeeren kan ; - indien dus de p_yubank over bet hoofd der
burgeren ongelyk grootere gevaaren byeen brengt, dan alle die
geenen waren, tot welker ontkominge wy bet verdrag der
Maatfchappye gemaakt , en ons in de armen der Regenten
en Wetten, om befclaerminge, geworpen hebben : --- Na
zo veele beweezene en ontzachlyke gevolgen, ishet dan voor
als nu nog nicer eene vraage, die ik bier ter baane brenge,
of de Pynbank aan to houden zy ? Neen ! bet is eene uitfpraak, waar toe ik my gerechtigd houde, naamlyk, Oat de
Pynbank tilt de Gerecbtlyke Procedures ganscblyk te verban .
seen zy.

De Hoogleeraar, dus ver zyne gronden voor bet affchaffen
der Pynbank voorgefteld hebbende, gnat verder na, op welke gronden men integeudeel pleit voor het aanhouden van dit
pynlyk onc!erzoek, welke op de vier volgenden uitkomen .
(r .) De pryzenswaardige bedagtzaamheid om niemand to veroordeelen , dan op eigen bekentenis . (2 .) De bedagtzaame
behandeling van den befchuldigden voor en na de pyniging,
die 't gevaar voor den onfchuldigen zeldzaam maakt . (3 .)
De afichrik van de Pynbank voor den booswigt, en eindelyk
(a..) de veiligheid van 't Gemeenebest, welke gevaar loopt
als de Pynbank afgefchafc wordt . leder deezer gronden beantwoordt by op zigzelven, met aantooninge, dat ze, zynes oordeels, Diet voldoende zyn ; wel byzonder beroept by
zig, ten opzigte van het laatfl :e , op de ondervinding, en
zegt desaangaande.
„ Veelligt zal men in zulk eene netelige zaak nicer aan
de ondervindinge, dan aan de redeneeringen, inruimen, en
ook bier aan ontbreekt het niet, om voor de gevreesde en
droevige gevolgen , door ontegenzeglyke voorbeelden , in
veiligheid gefteld to zyn . Ik wenfche aan myn Vaderland ,
rn aaa onze tyden, zo veele burgers van eene uitfteeken .
de
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de deugd en oprechtheid, en zo weinige ondeugden, all
Rome gehad heeft, waar de Pynbank alleenlyk tegen de
f aaven kon gebruikt worden . Zyn de kwaaddoeners in En
geland, alwaar het pynlyk onderzoek alien dwang uitfluit,
rnenigvuldiger? gaan aldaar grootere en ouder ons onbekcrt .
de ondeugden in zwang, by de baldaadigheid van het ge .
meen, by derzelver fchier toomelooze vryheid? dk beroep
my op derzelver Gefchiedenisfen, op derzelver Gerichtsho .
ven , op de reixigers . Onder de regeering van eene Voritin, die, in Rusland . iiet alleen de Pynbauk afgefcbaft ,
maar ook moeds gei , owg gehad heeft, om de doodftraf niet
to gebruiken, is de inwendige veiiigheid van deezen Staat,
(die uit zo veele Natit ;n t'famengefteld is ,) aan de zyde
der kwaaddoeners nict meerder, dan voorhenen, aangevoch .
ten geweest . Zweden heeft de Pynbank al ledert langen
tyd herwaards verworpen ; en by de Gerechtshoven is daar •
om Diet meerder to doen, dan to vooren . Voor omtrent
twintig jaaren fchreef de Koning van Pruisfen : bet is nu
acht jaaren geleden, dat de Pynbank in Pruisfen afgefcbaft
is : men is in zekerbeid van den onfcbuldigen niet met den
frafwaardigen to vermengen , en de Gerecbtigbeid wordt
daarom niet minder gebandbaafd (*) . Wat kan men inbrengen tegen dit getuigenis van een WWetgeever, aan wien de

voordeehge of nadeelige uitwerking der veranderinge nioest
bekend zyn ; die dit getuigenis voor de oogen van de ge .
heele waereld, om zo to fpreeken, in de handen der waarheid aflegt, en zelfs daar door de Pynbank to keer gaat ?
Deeze voorbeelden, die men bybrengen kan, tegen
zodanige Staaten, alwaar de Pynbank in gebruik, doch fret
getal der kwaaddoeners ganschlyk niet minder is ; deeze
voorbeelden zyn aan to merken als zo veele proeven, in de
wetgeevinge gemaakt, welker overeenftemmende gelukkige
uitfag zich vcrcenigt met de gronden of beweegredenen der
en C~ . Maatfchappy in veiligheid ftelt, zo dat
overdenhinr
zy, by de t ichaffr g der Pynbank, niets waagt ."
Na het handelen van dit eerfte lid komt het tweede in
aanmerl; ;ng, -e weeten, of ook de Pynbank misfchien, by
eenige misd, den, can to houden zy ? De Hoogleeraar, op
zyne gron& voortgaande, betuigt, dat by het aanhouden
van dezelve -y geene misdaad zou aanraaden . Die van Hoog •
jlerraad koust zekerlyk boven alle anderen in bedenking :
doch
(*) Disfertation fur lei raifans d' etablir et d' nbroger les
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doch ze is zelfs in dat geval, naar zyne gedagten, niet aan
to pryzen, by mangel van genoegzaame zekerheid to verlee .
nen . Maar, zegt by, ,, wanneer bet yolk aan de wetgee .
vin-"' deel neemt, dan is de grootheid van bet kwaad, jegens
bet hoot verraad vastgefteld, eene ftrengheid, die bet zelve
nan zyne tedere zorge voor de behoudenis van den Monarch
toeftaat : Intusfchen egter wraakt by bet gebruik van de
Pynbank niet, in 't ontdekken van snedepligtigen, onder eene
behoorelyke bepaaling. Hy wit niet dat men remand, by eene dubbelzinnige misdaad, door pyniging, wegens medeplig .
ti,gen zal ondervraagen, Hy voorouderitelt , dat de daader
overtuigd is van de misdaad ; en dat bet zeker is, dat dezel .
Ve niet zonder medepligtigen ter uitvoer gefteld kon worden .
In dat geval is alleen de vraag, wie zyn de medepligtigen? en
als een boosdoender zig bier op niet tot eene goedwillige bekentenis wil fchikken, dan heeft men, zegt by, zo veel regt
als zekerheid om hem to pynggen, van wegen zyn hardnek .
kig ttilzwygen, met gevaar van de veiligheid der Natie . En
even zo, vervolgt by, is 't gelegen, met de onflandigheden,
welker kennis voor de veiligheid van bet Gemeenbest van be .
lang is. „ De kwaaddoener, die reeds van de misdaad over .
tuigd is, ontdekke, bet geen de Rechter weeten moet : wanneer by dit to doen weigert, en dus eene zwaarer ftraffe op
zich haalt, dan is bet zyne fcbuld, en niet de fchuld van den
Rechter nosh ook van de Wetten,"
Ten laatfte valt bier nog de vraag ; wat zoude, in gevalle
van affchaffinge, in de plaatfe der pynbank in to voeren zyn 2
„ Het eigenlyk antwoord op deeze vraage, zegt by, moet
bier in bettaan ; Men verkieze tot een voorbeeld de behande .
ling van zodanige Natien, alwa r de Pynbank no it a ngen
nomen of afgefchaft is geworden ; en bet ftraffend Recht
evenwel eenen vryen loop behoudt " Dan om 'er no" jets
bepaelder by to voegen , met betrekking tot de gefteldheid
daar to Laude, pryst by bovenal aan, dat men wel toezie
om bekwaame Regters in de Geregtshoven to fcellen, en dat
men hun in de handelwyze met de befchuldigden alle moge .
lyke bedagtzaamheid en geduld infcherpe . Het wel in agt
neemen bier van zal, naar 't hem voorkomt , veel zekerer
gaan, en gewenschter gevolgen hebben, dan 't gewoone ge .
bruik van de Pynbank. Ingevalle, eindelyk, dat 'er misdaa .
digers zyn, die onder zwaare Indices of Aanwyzingen leg .
gen, en nogtans niets bekennen ; dat 'er misdaaden bedree .
yen zyn, teen welke alle ondetzoek , en alle menschlyke
fchran.
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fchranderheid to kort fchiet ; dan kau 'er wel , zegt hy,
„ geene flra,Je plaats hebben ; maar de openbaare verdeediging geeft aan de Wetgeevers recht tot alle voorzigtigheid,
tot alle zekerheid, tegen de aanvallen, waarmede de geffeldheid van zulk eenen mensch dreigt " . Verder vereenigt by
zig, ten befluite, hieromtrent met de reedsgemaakte fchikkingen tegen dergelyke onderzogte befchuldigden, in de Oosten .
rykfclle Landen . Het cen en't ander, daar in voorgefteld, valt
ligtlyk op de regtsfchikkingen ook in andere Lauden over to
brengen .

Onderricbt over bet houden van Krygsraad in de Guarniroeners
van den Staat der Vereenigde N3derlanden . Door Mr. j . J.
V . HASSELT, Advocaat voor den Hove van Gelderland, en
Auditeur Militair to Arnbew . Te /lrnbesn, by J. H Moeleman 1777 . Bebalven bet hoorwerk en bet Register 338 blac .
in quarto.
DE arbeidzaame van Hasfelt , die zig , overeenkomtlig
met zyne Bediening, als Auditeur Militair (*), ook
wel byzonder toegeleid heeft, op het beoefenen van het Mili .
taire Regt, (van waar wy reeds een en ander Gefchrift over
onderwerpen van die natuur nit zyne handen hebben,) gaf
dit zyn Werk, nopens bet houden van Krygsraad, reeds in
den jaare 1761 , in 't Iicht ; dan, by de thans vernieuwde uitgave ; brengt hy't zelve , zo ten aanzien der fchikkinge, als
ten opzigte der uitvoeringe, met merkelyke vermeerderingen,
of

D

(*) Ten gevalle van bun, die dit Ampt niet regt mogten kennen,
diene, met des Autheurs eigen woorden ; „ dat men een Auditeur
Militair, met den geleerden Heer ENGELHARD (a), kan befchryven,
ttls een Perfoon, die den Militairen Richter tot bet exerceeren van
de jurisd1t ie, en bet dirigeeren van bet proces wordt geadjungeert" . Hy kan, gelyk Mr. van Hasfelt veraler aanmerkt, den naalu
van Raad, Fiscaal en Secretaris met voile regt draagen , naar uit.
wyzen van zyne Infirulfe. Volgens deeze tog adfifteert by, als
Raad, in den Krygsraad met zyn advys ; neemt by informatie en formeert de aanklagten, als Fiscaal ; waar nevens by, als Secretaris,
de appoindtementen maakt, en dezelven tekent, ter ordonnantie van
den Krygsraad.
(a) „ In fpecim . ;fur. Militar. NO. S 1193. Een fraay boek, in 't Latyn gefchreven ; doch dat wel meriteerde in het Nederduitsch overgezet to worden,
lit geene voor onze nulitaire oificieren van een grote mtttigheid zoude zyn",

J. 3 . V. FIASSELT OVIttt DEN KRYGSRAAD .

58 .9

of verbeterd to voorfchyn . Het zelve behelst, in eene geregelde
orde, 't geen men omtrent bet houden van Krygsraad in agt
to neemen heeft ; bet welk by, als een geoefend Regtsgeleerde , oordeelkundig voorflelt, met mededeeling van de noodige Bylagen , bellaande nit Ordres , Refolutien, Advyzen,
enz . welken ter nadere ophelderinge of bevestiginge dienen ;
waar door dit Gefchrift by uitflek nuttig is, voor alle de zodanigen, die tot bet Militaire eenige betrekking hebben . In
de eerfle plaats handelt de Autheur, over bet beleggen van
Krygsraaden, ter ontvouwinge van 't geen omtrent den Krygsraad, en deszelfs manier van procedeeren , in 't algemeen ,
overweeging vordert . Dit leidt hem om na to gaan, welke
Perfoonen in een Krygsraad to commandeeren zyn , met den
aankleeve van dien ; by welke gelegenheid by tevens handelt
over 't geen voorts, nopens hunne Regtspleeging, in aanmerking komt . Hier aan hegt by, eene befchryving van bet Ampt
der Auditeurs Militair ; als mede van de Provoosten of Capiteins . Geweldigen, de Gevangen en Gevangenisfen . Van daar
gaat by over tot bet voordraagen van 't geen 'er vereisch
wordt, tot hot voldoenend bewyzen der misdaaden, en 't vereischte gebruiken zo van de Tortuur als Confrontatie . Daar
op volgt dan bet vastflellen en uitvoeren der Sententie ; bet
welk hem ook ilaan doet blyven op de Perfoonen , door welken de flraffen uitgevoerd worden ; waarby ten laatfle nog
eene aamnerking komt over de restitutio fame, of bet eeilyk
maaken van eon Militair . Dit laatfle Artykel zullen wy, tot
een ilaal van 's Mans manier van voorilellen , nog to berde
brengen ; to meer, om dat hot dient ter ophelderinge van zeker gebruik bier to Lande .
,, Ik vinde, zegt by, by den Heer FELThAN over den articulbr . bl. goi, dat fchoon iemand onder Beuls handen geweest is, neem eens in hot geval van de Tortuur , en dat
zoo iemand onfchuldig word bevontlen, by daarom niet voor
oneerlyk gehouden moot worden, en dat in zoo een geval
de Duitfchers zoo iemand bet Vaandel over bet hoofd zwaaijen , bet geen by ons, cafu existente, zoude kunnen word en
riagevolgt ; of fchoon anders eigentlyk zulks gefchied, in bet
geval, daar iemand door een Scherprechter om een misdaad
geflraft word, als aantoont gezeide FELTIUAN , ter gemelter
plaats ; dus dat bet, falva venia, een abundans cautela fchynt
to zyn, dat zulks in bet geval, daar een Deferteur de ftraffe
des Kruiwagens heeft uitgeftaan, word voorgefchreven en gepra&ifeerd : want zoo iemand, onder geen Beuls handen geweest, veel nmin geftraft zynde,behoeft, door bet zwaaijen van
bet
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bet Vaandel of Standaart , en bet geven van de hand , niet
eerlyk gemaakt to worden .
Een Restitutio famce, die door zekere aFtus en ceremonien
gefcliiedt, wanneer namentlyk by de Militie bet Vaandel of
tandaart over den genen , die gecondemneert is geweest ,
cenige malen gezwenkt, en gezwaait, en hem dan de hand
gegeven word ; waar door by dus in faat ward gefteld om to
dienen . Ziet het Reglement op de bewaarin,~e era bebandelit :ge
van de Dererteurs, in dato den 17 Occiober 1748. n. 21 . (-~) en
myne J7erbandelinge over de fra j`e der Iiraiwagen.
Deze man :er van doen is van de Duitfchers herkomftig, dewelke een foldaat , wegens een gecommitteerde misdaad op
deeze wyze tot een fchelm en oneerlyk malen , dat zy over
denzelven namentlyk her Vaandel toerollen, en hem met een
knieftoot aan den icherprichter toefroten, en alzo van het Regiment weg jagen ; en wanneer zy hem wederom eerlyk maken, en in ftaat ftellen om to dienen, zoo zwaaijen zy over
denzelven bet Vaandel of Standaart, na • dat by Ruiter of Soldaat is. STEPHAN . WAGA beeft bier over een Boek tot titul
voe .
Her bier aangeweezen Artykel van dit Reglement luidt aldus .
„ Wanneer de tyd van iemandt, weike by onze fpeciale Mttigatie
rnaar voor een zeker getal van jaaren is gecontinueert, zal zyn ge .
expireert, zal daar van door de Geweldige provoost, met voorken .
nisfe van den Gouverneur of commandercnde Officier, aan her Regi .
ment, waar uit dezelve is gedeferteert, kennisfe gegeven werden,
ten eynde by werde afgehaalt. En by her Regiment gekomen zyn .
de, zal de zodanige voor bet Front van her Regiment werden ge .
bragt ; ais wanneer de C,ollonel of commandeerende Officier van het
Regiment aan den Vendrig van de Compagnie, waar onder by to
vooren heeft gedient, opentlyk zal ordonneeren, om denzelven tot
een eerlyk Soldaat to maaken . En zal als dan de Vendrig hem bet
Vendel driemaal over her Hoofd zwaaijen, daar na de band geven,
en hem voor een eerlyk Soldaat erkennen, waar door by van de
blaam, door her voorfchreeve confinement en boeijing respe ive op
hem gebragt, zal wezen gezuyverd . En zal by voorts zyn tyd, waar
toe by zig bevorens hsdde geengageerd , na behooren moeten uitdienen . IViet verbod aan alle en een iegelyke van hem ooyt of ooyt zyne voorige condemnatie en flraffen to mogen verwyten , zullende de
Ruiter,Dragonder of Soldaat,welke hem zulks zoude mogen komen
to verwyten, immediatelyk na dat her zelve door confesfie, of wet
door twee getuigen zal komen to blyken, zonder eenig figuur van
proces, voor twee jaaren geconfineert, met een Kettiug geboeyt, en
mede tot 's Lands Werk gebruykt werden".
(11)
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voerenden , Commentarius de Restitution Famce per vexillum ;
uitgegeven. Een ceremonie, die ik Diet vinde dat voor bet
emaneren van de geallegeerde Order en Reglement van den
17 O&ober 1748 . by de Troupes van den Staat gepraflifeert
is. Ondertusfchen is bet effeC 'er van , dat bet fchandaal
words weggenoluen . Ziet de L. i . cod. do fentent. pasf. &
r•eflit. (9-51 )
Verklaarina der Unie van Utrecht, door Mr . PIETER PAULUS .
Tweerle Deed. Te Utrecht, by J . v . Schoonhoven en Comp .
1776. In groot octavo 333 bladzydetz .
A dat bet eerfle Deel van dit Werk, waar van ivy met
deszelfs uitgave verflag gegeeven hebben (*), onder eene
zeer algemeene toejuiching van deskundigen het licht zag ,
befpeurde men alomme eenflerkverlangen naar ttweedeDeel ;
't welk men verwagtte, dat binnen korten volgen zou . Doch
toen dit langer aanliep, dan men zig voorgefteld had, begonden veelen to vreezen, dat 'er niets van komen zou ; to meer,
daar men vernam, dat de bezigheden van den Heer en Mr .
Paulus voortaan llonden to vermeerderen . Zodanig een denkbeeld kwam ook reeds min of meer by ons op ; maer intusfchen werd ons, op 't onverwagt(le, het tweede Deel door
onze Boekhandelaars t'huis gezonden ; waer op wy bet zelve
terftond met veel gretigheid doorbiaderd hebben, zo ter eigen
; to flellen, om bet onzen
oefeninge, als ten einde ons in fl :aat
Leezeren wel dra aan to kondigen die, zo ze wat Lang gewagt
hebben , zig daar mede kunnen troosten , dat de Autheur ,
zig niet overhaast hebbende , hun een Gefchrift in handen
gegeeven heeft ; in welks leezing zy hun oordeel kunnen oefenen, en hunnen weetlust verzadigen .
Onze uitmuntende Schryver zyne Verklaaring van de Unie ,
in 't eerfte Deel, gebragt hebbende tot aan het zevende Artii el, vervolgt bier mede in dit gedeelte, bet welk by befluit
met de Verklaaring van bet zeventiende Artikel ; niet toevoeging van eenige noodige Bylagen . Op het zevende Artikel,
handelende inzonderheid van het geeven der Patenten, of bet
verleggen der Garnizoenen , en de onderfcheiden militaire
Eeden, met de gevolgen daer van, geeft ons de Autheur desvegens zo grondig een berigt , dat wy tot nog niets over dit
onderwerp gezien hebben,'t welk daar mede vergeleeken kan
wor(*) Lie fledend. Aid. ,Letter -Oef. IV D. bl. -s9.
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worden . Hy toont ons ten duidelykfle, door wie, en hoe,
de Patentee, oudtyds, gegeeven zyn, en nog tegenwoordig
gegeeven worden ; met eene juiste opgave van de veranderingen, welken daarin van tyd tot tyd voorgevallen zyn . Te.
vens wyst by zeer klaar aan, weike verpligtin 'en uit die onderfcheiden Militaire Eeden, met opzigt tot bet Krygsvolk,
voortvloeien . Hy ontvouwt zulks op eene zo bondige manier, dat bet to wenfchen zy, dat onze Kry, ;s )fftciereu dit
Stuk inzonderheid, waar uit zy hunne onderfcheiden pligten
ten naauwkeurigile kunnen leeren kennen, met zo veel aandagt mogen leezen en herleezen, dat ze bet deswegens gezegde tot een rigtfnoer hunner handelingen houden . Ook
kunnen 'er Staatslieden nit afneenien war zy al of niet, met
regt, van bet Militaire Weezen vorderen kunnen ; en te gelyk daar uit leeren beoordeelen, of 'er van dien leant niet wel
eens to verre gegaan zy. Daar benevens vindt ieder Burger
van ons gezegend Vaderland, ten opzigte van dit Stuk, wanneer by 'er eenige betrekking toe heeft, bier leerzaame onder .
rigtingen, welken hem weezenlyk kunnen dienen , om 'er
zyn gedrag in veele gevallen naar to regelen . -- Het volgende achtfle Artikel, gaande over her opfchryven der Inwoonderen, als geene duisterheid onderhevig, wordt flegts
kortlyk overwooaen ; met melding van 't pen 'er aanleiding
toe gaf, en de overeenkomst van bet daar in voorgedraagen
met bet gees ten tyde der Graaven plaats had ; waarnevens
de Autheur nog aanmerkt, dat dit Artykel, fcboon zulk eene
opfcbryving der Inwoonderen nooit overal in gebruik geweest
zy, nom tegenwoordig, in geval van hood, zou geiden ; 't
welk God verhoede immermeer (land to gryp2n! - Meer
ter zaake dient, in de gewoone omftandigheden van ons Va .
derland, bet negende Artikel, dat ten onderwerp heeft, bet
gedrag der Bondgenooten, ter zaake van Oorlog en Vrede,
mitsgaders ten opzigte van bet draagen der aigemeene kosten,
en 't geen verder tot die punten betrekking heefr . Pit Arty .
kel, dat buiten tegenfpraak van groot gewigt is, en van veelen voor de Ziel der Unie gebouden wordt, behandelt onze
geagte Schryver by uitflek onderfcheiden ; met opheldering
van de gewigtigfle voorflellen, welken daaromtrent in aanmerking komen . Onder anderen gaat by, na getoond to hebhen, hoe de Petitien, van ouds, plagten gedraagen, en ingewiliigd, en de gedraagen Confenten geexecuteerd to worden, bier na, boe verre de vrybeid der Bondgenooten ga, in
't jaarlyks al of niet inwilligen der ingredienten van den Staat
van 0or •log? Wy zullen's Mans bondig antwoord op deeze
Vraag,
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Vraag ,, die weezenlyk van gewigt is , tot een voorbeeld zyner fchryfwyze, in deezen overneemen . Hy-bezftdai,
wand, op bet leezen van 't historisch verhaal, bet welk
by desaangaande gegeeven heeft, ligtlyk zal zeggen ; „ nit
bet zelve lchynt althans to blyken, dat de Provincien, van
den beginne, bet regt geliad hebben, om in alle de punten
van de generale propofstie, of fl:aat van oorlog, al of Wet
toe to ftemmen ; - maar is dit onbepaald waar van alle
tie ingredie"nten, welken, eertyds, in de generale propofitie
van petitien, en thans op den flaat van oorlog, gevonden
worden?" - Moet ik, zegt zyn Ed . daar op, de waarheid zeggen?--- Zie bier dan myne gedagten.
„ 'T is buiten alien twyfel, en ik zou, door zulks to betogen, mynen Landgenoten ongelyk doen ; dat de vryheid
in 't fluk der konfenten, onder de regeringe der Hertogen,
Graven en Heeren der nu verbondene Landfchappen , van
ouds af, altoos,is aangemerkt, als bet flerkf'e bolwerk tegen
eene indringende overheerfching I en ook altyd is flaande gehouden met then lever, als de uitftekenheid van zodanig een
voorregt van es Lands Staaten vorderde (*) . - Dat onze
Voorouders hun goed en bloed niet hebben gefpild , om ,
door 't uitdryven der vorftelyke regering, eene vryheid to
vestigen, oneindig minder , dan zy tb voren hadden . En
dat de petitien, welken, onder de Staatsregering, tot onderhoud der gemeene zaaken gedaan worden, van de eerfte ty.
den af, altoos zyn aangemerkt, als to zyn van denzelfden
cart als de vorftelyke beden, en daarby vergeleken :- gelyk of
to nemen is nit 't agtfle artikel van 't berigtfchrift voor den Ra .
de van State van 1586. ; nit 't negende van 1588 . ; en 't zeventiende van 1651 . ; alwaar gezegd wordt : dat men tegen
de gebrekkige Provincien zal procederen, GELYK MEN IN DEZE LANDEN VOOR'S PRINSEN 13EDEN EN PENNINGEN GEW00N
zs TE DOEN. -- Maar mogten die beden of penningen

niet ingevorderd noch geexecuteerd worden, voor dat dezelven door 's Lands Staten plegtig waren ingewilligd : dan volgt
daar nit buiten tegenfpraak, dat de beden of petitien, welken
thans door den Rade van State gefchieden, geen meer regt
hebben, dan die der vorige Heeren van den Lande .
„ Evenwel is niets zekerder, dan , dat de tegenwoordige
vryheid van konfenten zig zo ver niet uitftrekt, als fommigen
ge .
(*) Die dit egter wil beweezen zien, leze de Disf. de Precariis
Van J. C. VAN HASSELr. (Traj. 177x .)
V. DEEL. H. LETT. N O. 13,
Rr
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gemeend hebben, dat is ; dat dezelve niet gaat omtrent alle
de posten, welken op den (hat van oorlog gevcin len wo :•den. De betaling, by voorbeeld, van 't krygsvolk vin den
Sraat is over de Provincien verdeeld, en ftaat op den ftaat
van oorlog . Maar 't zou de ongerymdheid zelve zyn , to
willen ftaande houden, dat de Provincien , omirent de beta .
ling van 't zelve , alle jaar, vry waren . Te voren, hebben
we gezien, dat de militie eigenlyk Generaliteit is, en, bygevoig, door de gezamenlyke Bondgenoten moetafgedanktworden . Maar wanneer 't den hyzonderen Gewesten vry ltond,
om, ten einde van elk jaar, in de betaling van dezelve al of
niet toe to ftemmen, zouden zy dear door, in de daad, een
regt verkrygen, welk wy, op onwrikbre gronden, geto,)nd
hebben, dat alleen aan de gezamenfyke Bondgenooten toekomt ; en 't tegendeel van dien, op alle rest en reden gegronden, regel zou dan plaats hebben, dat by, die verpligt
is tot 't erode, ook verpligt is tot de rniddelen. - Ja, dat
aan de byzondere Gewesten niet toekomt eene onbepaalde
vryheid van konfenten, omtrent alle de posten, welken op
den ftaat van oorlog gevonden worden, blykt nog ontegen .
zeglyk uit verfcheiden'andere posten, welken jaarlyks op denzelven geplaatst worden . - Wie zal, by voorbeeld, flande houden, dat de interesfen, die op den ftaat van oorlog
gebragt zyn,, van kapitalen, voor de refpeEtive Provincien,
met hare toeftemming, genegocieerd, jaarlyks zouden kunnen
w; den opgezegd, en onbetaald gelaten, zonder dat die ge .
negocieerde kapitalen zouden zyn afgelost? - Dat de lyfpen1ioenen, met eenpaarige bewtlhging der Provincien, aan
perfootien, zelfs aan Prinfen en Prinlesfen toegeftaan, ieder
jaar, zouden mogen worden afgeflagen, niettegenftaande die
perfoonen~3oog in leven waren?
Dat gelyke penfioenen,
gegeven aan Officieren, die, ten dienfte van 'c Vaderland,
ja in"t harnas, zyn grys geworden, of hunne gezonde laden
verloren hebben, of aan hunne weduwen en kinderen, uit
erkentenis en mededogenheid, en welken alien van die pen .
floenen alleen moesten beftaan , desonaangezien, elk jaar,
zouden mogen worden onbetaald gelaten? - En, eindelyk, dat de Traktementen van geestelyke, politieke en mili .
taire beambten en bedienden •, op den ftaat van oorlog met
gemeen konfent gebragt, ieder jaar, zouden mogen worden
afgewezen, of lchoon de dienst dier beambten of bedienden
niet zoude wezert opgezegd, maar weaerom verlengd?
Zoude dit wezen overeentebrengen met de goede trouwe ,
met plegtig gedane toezeggingen en beloften ; met gemaakte
kon-
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kontrakten, informa, gepasfeerdeObligati`en, ontallykerefolutien en de orde van 't land? - Om kort to gaan . 't Is
eene uitgemaakte zaak, dat de jaarlyk/che vryheid van konfenten niet gaat omtrent zulke posten , welken flrekken ter
voldoening van dat gene, waarin geese veraudering gemaakt
mag worden, dan met gemeene bewiliiging ; of welken van
then aart zyn, als wy, zoo aanflonds, ten voorbeelde, aangehaald hebben (*) .
„',Ja maar, zegt party, indien't waar is, dat de vryheid der
`jaarlykfche konfenten der refpeElive Provincien niet gaat om .
Trent de militie, welke eens met gemeene bewilliging aange.
`nomen is, noch omtrent die en foortgelyke punten, als gy
zoo aanflonds opgeteld hebt, dan fchynt ook to volgen , dat
`de Provincien , eens gefleld op eene zekere quote, geen vry`heid meer hebben, om in dezelve al of niet to blyven toe`flemmen ; maar, integendeel, verpligt zyn, om, ten eeuwi`gen dage, die vastgeflelde, jaarlykfche quote ter Generaliteit
`op to brengen, ten ware de Bondgenoten aan eene Provin`cie, die eenige vermindering zogt, haar daarin , na genolnene
'kennis van zaken, vrywillig, en alleen uit goede gunst, zou .
' den gelieven to gemoet to komen : - daar egter de Unie
`de proportie, naar welke elke Provincie moet dragen in de
'gemeene lasten, niet regelt ; naardien zy niet eens vooraltoos
`kon vastflellen eene zaak, waarin eik jaar verandering kon
' aanbrengen ; en 't geheele werk van de quotes nooit, data
'voor eenen tyd, by provifie is vastgefleld '.
Deeze
bedenking leidt den Autheur voorts, ter onderzoekinge, -Toe
verre de vrybeid of verpligting der Bondgenooten gaa, in 't
inwilligen der eens vastge./lelde quote? Hy behandelt dit onderwerp met zeer veel naauwkeurigheid ; dan wy zouden to

breed uitweiden, indien wy de beantwoording deezer Vraage insgelyks mededeelden . Genoeg zy het to zeggen, dat
zodanig eene Provincie, die zig bezwaard oordeelt, en vermindering haarer quote begeert, volgens zyne gedagten, verpligt is, baare Pinantien open to leggen, en, na onderlinge
raadpleegingen, to berusten in de uitfpraak der overigen,
of van onpartydige zegsmanne;Z . Men leeze die beautwoor.
ding in 't Gefchrift zelve, en men zal ongetwyfeld betui-

gen, dat ze wet eene herhaalde overweeging verdient .
Even dergelyke gewigtige onderwerpen zal een oplettend
Lee .
(*) Vergel . bier mede Generale Petitie voer 't jaar .
t725
bl. A3.
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Leezer , in de veiklaaring der overige Artikelen, ontvouwd
vinden ; op welke alien wy niet flaan kunnen blyven . Iedet
Artikel verleent een overvloed van floWcn your onderzoeklie .
vende Verflanden ; bovenal munten, in gewigt van onderwer .
pen, nit, het XIIde, Xlllde en XVIdeArtikel ; engemeenlyk
is de fchryfflyl van den Heer en Mr . Paulus leevendiger en
kragtiger, naar maate dat bet Stuk door hem behandeld ge .
wigtiger zy. Men leeze nog, ten blyke daar van, 't geen
by op bet XlIIde Artikel bybrengt, ten befluite van zyne aanmerkingen over 't onaf hanglyke oppergezag, dat ieder Provincie van regtswege in zaken van den Godsdienst toekomt .
Cetoond hebbende hoe gegrond men beweeren kan, dat de
byzondere Gewesten dit hun oppergezag met overgegeeven
hebben aan 't gemeene Bondgenootfchap, gelyk zommigen
meenen, vervolgt by indeezervoege .
„ Maar, in allen gevalle, gefleld, des egter geenszins,
dat de byzondere Gewesten zig verbonden hebben, in 't flul :
van den Godsdienst geen verandering to maken, dan met gemeene bewilliging van alle de Bondgenoten ; dan vraag ik,
of zoodanige belofte, of verbindtenis, wel eenige verbindende kragt hebbe? Of dezelve niet, in eenen regterlyken zin,
ipfo jury van onwaarde, ten eenemaal kragteloos is?
Eene vraag, welke afhangt van deze : of cenig mensch de
befchikking van zynen Godsdienst, in zoo ver aan eenen anderen mag overlaten, dat by nimmer eenen anderen Godsdienst, zonder deszelfs toeftemming, zal aannemen?
Waar daar de Godsdienst jets is, welks kennis wy dagelyksch
behooren, nit to breiden ; waarin elke dag ons iets nieuws,
iets beters, jets verwerpelyks, ontdekken kan ; naar welks
wolmaaktheid wy, meer en meer, moeten jagen ; van welke
ons eeuwig wel- of kwalyk varen, geheel en al, afhangt ; in
welks onderzoek iedereen, by gevolg, vry en onbelemmerd,
behoort to wezen : daar fpreekt het van zelfs , dat ieder
mnensch , ingevolge 't regt der natuur, niet alleen verpligt is,
en gevolglyk regt heeft, den waren zin en meening der heilige bladeren to onderzoeken, maar ook zyne daden en handelingen zoodanig in to rigten, en God zoodanig to dienen,
,a!s by, na een behoorlyk onderzoek, met den Goddelyken
wil oordeelt overeenkomflig to zyn .
Dat de Godsdienst nit zynen eigenlyken aart aan geen menfchelyk gezag
kan of mag onderworpen worden, en dat, by gevolg, geene
verbindtenisfen, van welken aart of natuur ook, eenige verandering in de natuurlyke verpligting der menfchen, om God
to dienen, kunnen gemaakt hebben . --- Dat ieder mensch,
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0 verder, in flatu civili, ten lien opzigte, nog in dezelfde
verpligting ftaat, en dat het contract focial, door de menfchen
aangegaao, aan hem geen regt, hoe genaamd, heeft kunnen
geven , om aan den menfchelyken wet .-ever, of aan een &rden , eenig regt over to geven, waardoor by zou kunnen
veipligt worden, om tegen de natuurlykc verpligting aan to
gaan ; om dat niemand der menfchen , by gebrek van redelyke
bevoegdheid daar toe, zulks heeft kunnen overgeven .
Maar daar Cen lid van eene maatichappy zulks niet doen kan ;
daar volgt almede, dat cen gantsch yolk daar toe, om dezelf :
de reden, insgelyks, niet geregtigd is . -- En , daar dit
zoo is, daar 'is 't ]igt optemaken, dat zoodanige verbindtenis, ten eenemaal, l.ragteloos en van onwaarde zyn zou . En, in de daad, flel eens 't geval . Stel, dat een Volk, of
., zig verbonden heeft ,
eene Overheid uit naam des yolks
geen verandering in zyn Godsdienst to waken, dan met be .
williging van een of nicer anderen . Stel, dat dat Volk, naderhand, wyzer wordt, hunnen ouden Godsdienst begint to
veragten, met een woord wil veranderen . Stel, dat bet aan
die genen , aan wie 'r zig verbonden heeft, verzoekt, dat het
bun behage to vergunnen, dat het in zynen voorvaderlyken
(3odsdienst de noodige verandering make, of denzelven geheel verlate, en cenen anderen in plaats neme : --- dat dezen zulks, onder dit of geen voorwendfel, weigeren : wat
zal 't in zodanig een geval doen moeten2
Zal 't den
ouden Godsdienst, welken bet veragt en verfoeit, moeten
blyven oefenen?
Zal 't met den mond lets anders
moeten blyven belyden, dan met bet harte, dat is, zal de
Godsdienst een klugtfpel zyn, waarin elk zoodanige uiterlyke
gedaante aanneemt, als hem door een ander gegeven wordt?
-'
Neen, myne vrienden, Jefiis Christus wil op deze
wys niet gediend worden . -- Jefus Christus heeft ons andere dingen geleerd . -- Van dien weeten we, dat by 't
Volk, waaronder by, gedurende zyne omwandeling op aarde, heeft verkeerd, telkens vermaande, zig op bet uitwendige van zy tien Godsdienst, dien voorvuderlyken Godsdienst,
welken 't zelfs plegtig bezworen had, niet to veraaen, maar
in hem, als den cenigen Zaligmaker, to gelooven ."
Voorts zal een aandagtig Leezer, onder bet doorbladeren
van dit Gefchrift , dwidelyk kunnen befpeuren, welken de
rechte bronnen zyn, wear uit de kennis van Nederlands Staatsregt gehaald mc*c worden, en in hoe verre 's Lands Historie
en Registers daar toe to itade komen . Men leerthieruit, dat
ons Staatsregt zyne vvste beginfels beeft, welken niet weder'R r 3
fpro-
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fproken kunnen worden, en waar op men, voertredeneerende,
ons algemeen Staatsregt zeer ligt tot een zeker Systbenia zou
mogen brengen : als mede dat de verkeerde begrippen , welken
zomtyds omtAnt voornaame pointen ontftonden, met zo zeer
voortgekotnen zyn, uit cen gebrek van algemeene vaste bega', infelen, als wel uit eene al to groote hoogagting voor, en
gezaggeeving aan, de Systbema's van zommige Staatslieden en
Schryvers . Het een en 't ander, door onzen Autheur bygebragt, toont vry duidelyk, dat r, R O T I U S onze Conffiturie
grondig verftaan , en , met naame in zyne dpologie , naar
waarheid voorgedraagen heeft : maar dat de Prefident van BYNKERSHOEK, hoe groot een Regtsgeleerde by ook geweest zy,
by mangel van de vereischte oplettendheid in vericheide 13 :ukken van ons Staatsregt misgetast heeft : en dat de gezonde
Rede, zo ergens, vooral to pas komt, in 't leggen van vaste
gronden voor de hooge Regeering van deezen Staat . -- • Ongetwyfeld zullen alle Staatkundigen den Veer en Mr . Paulus,
in alle zyne beweerde Stellingen, nict toevallen ; zulks is in
zo groot eene verfcheidenheid van onderwerpen niet to verwagten ; 't is to hoopen dat deskundigen, lien 't om de waarheid to doen is, het hunne zullen toebrengen, orn het nog
duistere in een helderer daglicht to ftellen ; en onzen Autheur,
daar zy van hem verfchiilen, met die heuschheid behandelen,
welke by alomme in dit Gefchrift jegens auders deukenden
waarneemt .
Langs then weg is bet to verwagten, dat
bet Staatsregt deezer Landen Reeds meerder opgehelderd, en
dus doende het algemeene nut bevorderd zal worden .
Verdediging van de Der der Hollandfcbe Natie. Tweeele, veel
vermeerderde, Druk. Met des Autheurs Portrait . 1 e4m,
flerdam by Yntema en Tieboel 1776. Bebalven de Voorreden jig blad.. in grout octavo.

Et de afgifte deezer tweede uitgave van dit Gefchrift,
verklaart zig de Eeiwaarde Dngelberts openlyk voor
den Opt}e11er eener Verdeediginge der Natie, die hem ter eere
ftrekt . Wat hem tot bet vervaardigen van dit Stukje bewoog,
en hoe treifelyk by zyn onderwerp •u itgevoerd hebbe, is reeds
voorheen door ons gemeld (*) ; des cws tegenwoordig alleen
gewag ftaa to maaken , van de Narede , met welke deeze
tweede uitgave vernteerderd is, en die ruial 7e bladzyden be~aat.

M

(*) Zie haderl. Letterr0efen. III D. hi.
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Ilaat. Zvn Eerwaarde beefs, toen bet berdrukken van zyn
Gefchritt in ovcr~veegiug kwam, op gr)eden grond, geen toeflernming kunnen geeven aan bet voorflel van die Verdeediging
uit to breiden ; maar verloos liever , by die gelegenheid, 'er
eenige bedenkinlen aan to hegten , die, terwyl ze de Verdeediging wettigen , tevens ftrekken om onzen Landsgenooten
onder 't oog to brengez,hoe ze hunne eer, door bun gedrag,
behcoren to handhaaven ; waarop by met zecr vcel nadruk
aandringt,. ---- Dit laatfte is zelfs wel de voornaamfte inhoud
der LVnrede, waarom wy orrk inzonderheid op dat gedeelte
ftaan zullen biyven . - Na bet beautwoorden van eenige
mindere aamnerkin„en over de dugri ;heid zyner Verdeediginge, komt by vervolgens tot de gewi ;;tigfte bedenking desaan .
gaande . „ Is, zegt men, de afbeeldin- onzer natie in dezelve niet veel to vleijend ? zoo ze immer aan bet origineel
beantwoordde,hoe kan men dezelve op deezen tyd toepasfen,
daar do Nazi, zulk cene merkelyke verbastering ondergaan
heft ".
In beautwoordinge bier van wit by opgemerkt hebben, dat
zyn gegeeven nationaal character voikornen pasfe op den regtaartigen Nederlander , dien by onder 't oog had ; en dat
men met rcgt op zodanig Gene wyze van ecne Natie kunne
fchryvou, fchoou 'er onder dezelve , even als onder andeTe
Volkeren, verfeheiden gebreken plants hebben . Hy toont to
gelyk nan, dat hy, indien zyn plan milks vereischt had, on .
betwistbaar, nog veel meer tot lof der Natie zou hebben mo .
gen tchryven . Dit geeft hem aanleiding, om in deezen daar
over nit to weiden ; ter aanmoediginge van den Nederlander
in 't algemeen ; en wet byzonder, om hem to doen nagaan ,
hoe haatlyk het zy, dat onze Natie , in weezenlyke verdtenfre
vooral niet minder dan eenig ander Volk, zig flaafsch onderwerpt aan of fchikt naar de zeden en gebruiken van andere
Volkeren, om de hunnen to verwisfelen tegeu dezulken die
niet beter zyn, en in verlcheiden opzigten een nadeeligen in .
vloed hebben . Zyn Eerwaarde beichouwt dit Stuk van alle
zyden, en doet ten klaarfte zien, dat 'er geen de minfte cede
zy, om zulk eene volgziekte , en bewondermg van bet vreemde, to verfchoonen ; en integendeel de regtataatigfte rede om
zulks op bet ernftibfte to wraaken - hit doet hem, onder
anderen, een leevendig Tafereel van derzuiker gedrag, met
bet haatlyk gevolg Par van, maalen, een Tafereel to treffend , om bet hier gn plants to geeven .
„ Gaat dan hedh, (dus vangt by aan,) Gaat been, en
ontleent de flof en norm uwer klederen, by aanhoudendheid,
R r 4
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van vreemde natien ;
felt hunne Fabrikeurs,hunne Tail
leers , hunne Cbefeurs rykelyk to werk , en laat uwe acme
Landsgenooten eindelyk geen ander toevlugt, dan u agter na
to bedelen ; - regelt uwe byeenkomften, uwe vermaaken,
uw meubilen , uwe dine's en loupe's naauwkeurig naar bet
voorfchrift van vreemden ; en laat hunne intendants, hunne
koks en knegten u onderrigten en bedienen ; opdat wanneer
gy met bezoeken van vreemden of inboorlingen, die u gelyken y vereerd wordt, niemand hunner eenig aanftootelyk overblyffel van bet ftyve Hollandfche ontmoette ; maar zich verbeelden mag, dat by zich in zyn natuurlyk of aau ;enomen
Vaderland bevindr . Leest, denkt en fchryft niet,danEngelsch
en Fransch, en herhaalt geducrig dat uwe moedertaal to lomp
is, en uwe nationaale Schryvers, vooral wanneer zy zich van
dezelve bedienen, veel to laf zyn voor een man of vrouw van
de Bon ton, om zich in de cerfte naif to kunnen uitdrulcken,
of met deezen to kunnen anvifeeren. -- Betrouwt uwe kinderen alleen aan vreemde pedagoogen en gouverneurs, opdat
zy van kindsbeen Af toch weinig van onze taal en zeden molten aanneemen , en geen zucht voor bet Vaderland en deszelfs lompe inboorlingeu weder in hun opwakkere : maar
Duitschland , Zwitferland , Engelaud, Vrankryk, Vrankryk
voor al 1 bet voorwerp hunger aging worde en blyve . Laaten uwe zoons zoo opgevoed ivorden, dat dezelve een weidfche vertooning in de waereld maaken, en uwe dochters, dat
ze met luister op Salets en flsfembldes verfchynen kunnen ,
zonder dat de een zich ophoudt met eenigc weezenlyke oeffe .
ningen, of de andere zich kwelt met huisfelyke bezigheden ,
als veel to laag voor lieden van geboorte en vermogen . Gaat
zelfs been en neemt in alles de grondbeginfelen van anderen
over, hoe vreemd en gevaarlyk dezelve ook van de welmee .
nendften uwer natie mogen geagt worden ; zelfs in den Gods,
dienst .
,, Of is de Godsdienst anderhn geene aandagt nog moeite
waard? is dezelve, hoe zeer naar den hedendaagfchen fmaak
en zeden hervormd en verbeterd , hoe zeer in voorfchriften
vermiuderd en verzagt, is dezelve hun no- haatelyk ; en zyn
de voorhoven, al wierden ze zoo wyd uitgebreid, dat Heidenen en Turken , na eenige befcbaaviug , behoudens hunne
grondbeginfelen 'er met genoegen in yerkeeren mogen, hun
uog to benaatiwd : iaat denzelven in Z geheel vaaren ; laat
then voor bet domme gemeen of ouderwetfche burgers over ;
houdt u verzeterd, dat men, niet to kerk gtande, echter even
goed, ja beter to fchatten is . Vermoeit uw herfenen nimmer
met
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vet bet onderzoeken van de bewyzen voor den Godsdienst ,
hoe gewigtig dezelve ook by anderen mogen gerekend worden ; maar houdt u alleen op in eenige verdrietelyke oogenblikken met de oppervlakkige , en dikwerf vrplyke vertoogen
tegen den Godsdienst, om u tegen alle aanvallen van bet gewisfe to wapenen . Laat de Geestelykheid in algemeene verdenking en haat by u zyn . Vaart voort, en vernietigt met
den Godsdienst alle zedelyke verbintenisfen : noemt bet onderfcheid tusfchen deugd en ondeugd een herfchenfchim : dat ge .
trouwden en ongetrouwden zoo vry, zoo vrolyk, zoo galant
met elkanderen verkeeren als mogelyk is : dat geene bezighe.
den, geene bekommernisfen voor bet tegenwoordige of toe .
l ornende, hunne vermaaken ftooren, de pragt en weelde ver .
minderen ; al zouden zy zich zelven, en alien, die hun behooren lief'en waard to zyn, al zoudenze duizend ongelukkigen onfchuldigen mede in bet verderf fleepen . --- Zoo zultge, eindelyk , alle de zeden en deugden uwer Voorvaderen
afgezworen, en by uwe gebreken de grondbeginfelen en leevenswyze van bet flegtfte gedeelte uwer nabuuren aangenoo .
men hebbende, zeker naar hun gelyken, of liever bun over.
trefl'en . Maar wat dan? zy zullen u agten! in geenerley wyze
zelfs zy niet die uwe ondeugden pleegen, die 'er u toe aangemoedigd hebben, zy kunnen u niet agten, zy zuilen met den
onnozelen Hollander den draak fleeken . Gy zult, na dat gy
meer en meet veragterd zyt, geene voorwerpen meer van afgunst, maar van algemeene verfruaading en befpotting, ja by
alle braaven eene afgryzinge zyn : en eindelyk, geheel ontaard,
geheel verwyfd door vreemde zeden , geheel verzwakt door
de weelde, van zelf die Volken in de hand vallen, voor welder wapenen gy door uwe deugden en kloekmoedigheid voorheen onverwinlyk waart" .
Aan dit voorilel hegt by eene ernfl ;ige waarfchouwing tegen
zulk een gedrag , met beredeneerde aanmerkingen over dat
onderwerp, en dit leidt hem verder rer beantwoordinge van
bet bovengezegde, wegens de verbastering der Natie . Hy
erkent dezelve, overeenkomflig met bet geen by nopens bet
ppgemelde gedrag gezegd heeft ; maar Ily beweert tevens , dat
bet nationaal chara&er, voorheenen door hem gefchetst, nog
heden fland houdt ; en dat bet bederf by de meesten zo ver
niet doorgedrongen zy, of 'er is nog raad, nog mogelykheid,
ter herflellinge en behoudenisfe. Ten then einde vermaant by
alle welmeenenden hunne uiterfle vlyt daar toe aan to wets .
den , en last zig eindelyk deswegens indezervoege hooren
„ Laat
Rr 5
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„ Laat ik 'er nog byvoegen , dat, in den jaare drie-en-zes .
tig, wanneer ik myne Verdeediging fchreef, de hoogmoed,
dertelheid en overdaad nog op verre bet hoofd zoo zigtbaar,
zo onbefchaamd niet hadden verheft, als in deezen tyd ; dit
is bet laatfle, dat ik tot verdediging van myne Verdediging ;
en bet laatfl:e dat ik teffens tot uwe waa!fchuwing bybreng,
myne Landsgenooten , om u op uwe huede to doen zyn .
Kunnen twaalf jaaren zuik eene aanmerkelyke verandering to
wege brengen, wat zal bet dubbel, bet driedubbel getal van
jaaren kunnen uitwerken! 6 Gy, in wier muuren de Mode
haaren troop heeft opgerigt, haare dwinglandy oeffent ; voor
de gevaariykfl;e afgoden, zoo even gemeld, tempelen en aitaaren geftigt zyn, zyt dubbel op uwe hoede ; treedt to rubge,
zoo gy voorneemens waart met eene volf1rekt verblinde, en
betoverde menigte uwe knier~n to buigen , uwe offerhanden
toe to brengen ; treedc to rugge, eer gy a zelven, eer gy uwe
i'eden in een onoverkomelyk verderf inwtkkelt, en ook uw
Vaderland , wanneer deszelfs voornaame welvaardsbronnen
zyn opgedroogd, met al deszelfs inwooneren, ook onfchuldige inwooneren fpoedig ongelukkig maakt ! "
Wyders befluit zyn Eerwaarde dit Gefchrift met eenige
heilzaame raadgeevingen,welker opvolging by den Nederlanderen aannpryst ter handhaavinge van de Eer der Natie, door
zit) in 't Bnr,; ; rlyke, en to gelyk in 't Gudsdienftige , onder 't
aankweLken van nutte Kunften en Weetenfchappen , zo to
gedraagen, dat bet blyke, dat de Natie haare eigLn waarde
recht leert kenuen . Dit doende, zegt hy, ten Plot ; , zullen
ons de aging, de eerbied der Wyzen en Deugdzaamen van
alie tyden en volkeren nict ontgaan, en, dat alles inlluit, wy
zuilen voor ons, en voor onze nakomelingen, een zeker ge .
luk bewerken ".
Heeft de Eerwaarde Eiigelberts, met zyne T7erdeediging,
een algemeenen lof behaald, deeze zyne nu daarby gevoegde
Narede vordert niet mrnder de toejuiching van aile recht .
geaarte Vaderlanuers . 'Er zyn ; ja, onfmaaklyke waarheden in,
doch 't zyn onbetwistbaare waarheden ; en ze worden voorgefl:eld cp eerie wyze, welke niemand in 't byzonder kwetst,
en een ieder, die ze met oplettendheid leest, moet overtui .
gen, dat 's r• pans overdenkingen gegrond zyn . -- Neder.
lands lnwoonders kunnen hier leeren, wat bun to doen, wat
hun to laaten zy, om den ondergang van ons Gemeenebest
of to wenden , en deszelfs heil to bevorderen : dit wordt hun
onder 't oog gebragt, niet in de taal van een fi:roeven Zeden .
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meester, of die van een afgetrokken denkend \Vysgeer, maar
in de taal van iemand, wiens hart vervuld is met liefde voor
zyn Vaderland , die 't geluk van zyne Landsgenooten bedoelt, en daarom de pen opvat, terwyl 't nog tyd is, oni
den Lande dienllig to weezen ; 't welk hem de hoogagting
van alle Vaderlandlievenden moet doen wegdraagen .

De Batavier . Door AMMAN VAN SOLINGEN . Te Middelburg, by Ch . Bohemer 1776. Bebalven bet Voorwerk en
de bygevoegde Lofdicbten 61 bladz. in groot oEtavo.

E

En van Zeelands jonglle Dichteren zingt bier, op een
lolwaardigen trant,

den Batavier, die zig heeft vrijgevogten,
En Spanje en ALBA dwong, die met onwrikbren moed,
In weerwil van P H I L I P S en zijne legertogten ,
De vrijheid' heeft gebouwd in zijn vergoten bloed ;
Wiens naneef thans bewoont de vnje Nederlanden,
Waar 't zelfde Wetbock Raad en Burgerij regeert .
Hy had, in 't jaar 1774, toen by op 't Latynfche,School
Candidaat wierd , zig in Latynfche Poezy laaten hooren ,
over de clapperbeid der Batavieren, in bet grondvesten van
bun Geineenebest ; daarbenevcns had by, in 't volgende jaar,
toen by dat School vaatwel zeide, in die zelfde taal gezon .
gen, over de onbeilen, die lilt de Tweedragt en den Oorlog
vocrtvloeien . Uit deeze twee Latynfche Dichttlukken heeft
by vervolgens een Nederduitsch Dichtiluk vervaardigd, tot
lof onzer Voorvaderen ; die, in navolging der dappere envryheidlievende Batavieren , ons Vaderland der Dwingelandye
ontrukt, en de Vryheid in onze vereenigde Gewesten gevestigd hebben . De Heer van Solingen zong op dit onderwerp,
even als to vooren, in de gehoorzaal van Middelburgs Illustre
School, op den 13 Mei 1776, met eene algemeene toejuiching, die zyn Dicht(luk regtmaatig afvorderde . Het ontvouwt, in een kort beftek, bet algemeene beloop vanNeder .
lands Gefchiedenisfen , zedert de dwingelandy van Filips,
tot op de openlyke verklaaring der Nederlanderen voor een
vry Volk, met melding van de roemryke dapperheid en 't
fchrander beleid onzer Voor(landeren voor s Lands Vrydom,
in 't handhaaven onzer Regten . Onze Dichter ilelt dit voor
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in eene manlyke taal, die to gelyk vloeibaar en treffende is ;
waar aan ook, naar luid der Lofdichten, de manier van uitvoering op den Spreekitoel volkomen beantwoord heeft . Zie
bier, tot een flaal zyner wyze van voordraagen, 't geen by
nleldt , nopens de toerusting van Prins WILLEM tot Ne6r.
lands behoud, bet inneemen van den Briel en de gevolgen
daar van . Toen Nederland zyne dierbaare regten ten fnoodfie gefolterd zag, verfcheen 'er een rustig held, gefchikt om
die woede to doen bedaaren,
Vereeuwigd door zijn deugd en onverfchrokken moed .
't Was WILLEM, 't fchrander hoofd, kloekmoedig in gevaren,

Voorzigtig in geluk, bedaard in tegenfpoed.
Weledr, ontbloot van hulp, moest hij als balling zwerven :
Nu wordt hij onderfleund door 's Hemels wijze hand .
Men ziet 's Lands Vader een manhafcig Leger werven,
Ten koste van zijn goed, ten beste van zijn land .
Uw hulp, doorlugtig Heerl deed Nedrlands moed herlevett .
De wapenkreet borst uit, en vloog van clad tot f!ad,
Zo dra, door tegenwind den Maasflroom ingedreven,
De floute watergeus den Briel vermeesterd hadt.
De Faam met deze maar ten lande doorgevlogen,
Bedondert den Tijran, verkwikt 's yolks matte ziel ;
De Spanjaard Nat verbaasd ; en ALBA moest gedogen,
Dat menig brave flad aan 's Prinfen zijde viel .
Gelijk de blikfem, langs de velden beengedreven
Hot vrugtbaar landgewas in flof en asch verkeert,
De zwarte dampen door de wolken been doer zweven,
Den landman met zijne erf en 't weerloos vee verteert .
Zo berst de Hertog nit in woede, en verwt de landen
Met bloed van burgers, door 't vernielend flaal vermoord,
Om dat de Watergeus zijn' Koning aan dorst randen,
En hij de tijding van 't verlies der fleden hoort .
Van then tyd of was Nederland, gelyk bekend is, een
Oorlogstooneel, en de wisfelvallige kans des Oorlogs floeg
nu naar de cone, dan naar de andere zyde over, tot dat
de vrede, zo loflyk voor Nederland, to Munfler getekend
wierd ; op welker melding de Dichter dus voortvaart , en
zynen Zang ten einde brengt.
De kopren tempeldeur van JAN tr s wordt gefloten,
En fnoo Gewetensdwang gekluisterd aan den band.
Lig dear, vervloekt geweer, in eeuwigheid verfloten!
Zo bloei uw heiljgdom, mijn dierbaar Vaderland j
Triom!I
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TriomfI zo praalt op 't fchoonst de roem der Batavieren .
De Vrijheid klimt ten troon, den Castiljaan ten fpijt,
Op 't pragtigfte verfierd met groenende laurieren,
En fteekt bet hoofd om boog, in 't aanzien van den Nid .
GOD (roept de Batavier,) zij eeuwige eer bewezen
HJJ was der Vrijheid fleun, als ons de moed ontzonk .
Dus wordt Ziin groote naam door alle tong geprezen .
Flu was 't, die ons den Vred, die ons de Vrijheid fchonk.
Juich nu, gelukkig yolk dier zalige gewesten!
Juich BATOOS Burgerij! de Vrijheid, 't hoogiie goed,
Regeert als Koningin, en heeft ten langen lesten
Den wrevelen Ibeer doen fmooren in zijn bloed .
Bloei eeuwig, Koopvaardij, bloeit eeuwig wetenfchappeti ;
Bloel nyvre landinan, die den vrugtbren akker bouwt ;
Bloei agtbre Raadzaal, die der Vad'ren wiize flappen,
En 't ongekreukte regt, voor wet en rigtfnoer houdt .
Nooit moog' bet Ongeloof 's Batavers altaars fchaden ;
Noolt fchendde de Ongodist ons dierbaar heiligdom
Zo praalt bet Kruisgeloof in zuivere gewaden ;
Zo Nat de Nlbuur zely voor BnTOOS deugden flom.
Dan moge een vreemd monarch op onze Vrijheid loeren,
Dan moge een plonderaar, fchoffeerder van de rust,
Door 't blakend oorlogsvuur den vrijen Staat beroeren,
Met legers in bet veld, met vloten aan de kust .
Dan zal de oonsBtn zely' gefchonden regten wreken,
De GODREtD, die weledr den vijand heeft geveld,
De flaaffche ketens van de hatzen wou verbreken,
En Nedrlands Kapitool in Vrijheid heeft gefteld .
De Heer van Solingen heeft agter dit Dichtttk nog eenige aantekeningen gevoegd , zo ter ophelderinge , als ter
breeder meldinge van eenige byzonderheden, tot het gezeg.
de betrekkelyk ; waaronder ook voorkomt een berigt van de
loflyke eertekenen, met welken de Lt. Admiraal JAN EVERT.
SEN en deszelfs Zoon coRNELis EVERTSEN, ter erkentenisfe
hunner dapperheid, begiftigd zyn . Tot nog was hier vane
geen behoorelyk verflag in druk gegeeven ; en de Autheur
heeft zyn berigt opgemaakt , uit een Extra& nit de Notulen van den Raad ter Admiraliteit in Zeeland, een Mann.
fcript, berustender onder den Wet Edl . Geflr. Heer HERMAN
EVERTSEN, Oud-Burgemeester der Stad Middelburg .
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Otium , carmine Elegiaco celebratuin
ipfs Idibus Julii 1776. Lugd Batav. aped C . v . HoogeveenJun . 1776. Xn quarto in . f. 31 pp .
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ADR . V. ROYEN'S

Buitenriztt gefchetst.

Te 4rnflerdam by J .

C . Kuyper 1776. In groot octavo 15 bladz.
E Dichtkundige Hoogleeraar van Royen zingt bier z y.
n e Buitenrust, in 't Latyn, op eene gevallige manier ;
fchetfende ons bet leeven van een vrolyken vergenoegden
Bejaarden , die bet overige zyner dagen in gerustheid t-nagt
to flyten ; bet welk by met leerzaame aanmerkingen, we.
gens den loop des menschlyken Leevens, doorvlegt . Zy,
die der Latynfche taale magtig zyn, leezen dit Stuk met
vermaak , daar zy 'er alleszins den Dichter in ontmoeten .
Men heeft bet in 't Nederduitsch, iii eene vrye navolging, zo als men 't noemt, gefchetst ; doch men is 'er
niet gelukkig in geflaagd . Trouwens de navolger kon zulks
niet wel van zig verwagten, daar by zelf in zyne vooraffpraak aan den Leezer getuigr.

D

'k Vinde in zijn fraai Latijn de keurelijktle trekken
Van een doorfchrandren Geest ; maar mijae Geest vermag
Die niet to volgen.
Hy heeft bet egter gewaagd ; met then uitflag, dat men bet
onderfcheid zie, tusfchen een Latynfchen Dichter, en een
i:,lederduitfchen Verzenmaaker. Men zie dit onderfcheid van
taal in 't volgende gedeelte , dat nog geen der ongelukkig.
fte navolgingen is . De Dichter drukt zig indeezervoege nit.
Immo ego permagnum reputo et laetabile donum,
Exhilarante Dei munere posfe frui .
Nam, quo fertunae, ft non conceditur uti?
Quo mihi compofito jugera mille rogo?
immenfas, proavi quas congesfere rapaces,
Prodigus effmdat, condat avarus open ;
Alter ut efuriat ditisfimus, alter ut auruin
Per fraudes repetat trans mare, perque neces .
Illum ego, qui didicit vitare extretna, beatum
Praedico, ft curet remque domumque fuam .
Et, quay contigerit, pro forte benignus in onmes ;
Invideat nulli, cetera laetus agat.
Dit
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Dit luidt in Nederduitfche Verzentaal aldus.
Ik houde en acht bet voor een zegenrijke gaaf,
Te kunnen, wat GOD fchenkr, blijmoediglillt genieren ;
Die dit niet doen kan, wordt van 't zijn een arme flaaf,
Dien 't zelfgenoegeu moet en waare vreugd ontfchieten .
Wat bast toch anders nan den Menfche z+jne fchat!
Een kwistgraag mag het flegtgewonnen goed verfiinden ;
Een gierigaart flopp' dit in 't onderaardfche gat ;
Een tyke vrek mag pas, voor zich lets to eeten vinden ;
lk noem hem zalig, die deze uiterften verm+jdt,
Zich vergenoegd gedraagt in alle omitandigheden,
En, blij van harte, nook den Mudemensch benijdt .

Lierzang ter inwijinge van bet nieuw gebstswde Orgel, in
de groote of St. Stevens Kerk to Nijmegen, door L. STOPPENDAAL P . z . Te Middelburg by W . Abrahams, en to
bekornen to Nijnnegen by A. v . Goor 1776 . In g-r. o3uvo
12 bladz.

0

Nder de algemeene vreugde to Nymegen over een
nieuwgebouwd Orgel, in de aanzienlykfte Kerk deezer
Stad, kwam de Heer Stoppendaal regtydig met deezen Lierzang to voorfchyn, welke gefchikt is, naar den aart van 't
onderwerp. Hy bedient zig, zeer wet ter fnede, van deeze gelegenheid, om zynen Stadgenooten onder 't oog to
brengen, hoe zy, cen nieutiv Orgel .en eene nieuwe beryming der Pfalmen bezittende, ook den nieuweren zangtrant
to Rotterdam ingevoerd, en elders nagevolgd, in zwang heIly laat zig deswegens niet on.
hoorden to brengen .
gepast aldus hooren .
Mija dierbre Vaderflad 1 vermaekelijk Nijmegen !
Als 't hoofd van Gelderland erl `$atoos clad begroet!
Gij vind uw' hartewensch op deezen tijd geboet!
Gij mougt gepaste vreugd met uwe burgren pleegen
(w orgel is voltooid, volmaakt in alien deel ,
En prijkt, en praelt, en pronkt, als't prachtigst kunstjuweel! -Nu de edle Poezij vorst Davids harpgezangen
Op nieuw in vloeiend rijm, naet wensch, heeft ingevoerd ;
Dat' godlijk dichurefoor, dat onze zielen roert!
Waet na elk beets gehaekt met'uirgerekt verlangen ;
Nu word door 't Orgelfpel des Sch!ppers majt .fteit
Van onzen dankbren mend met meerder vuurs verbreid!
Mogt
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Mogt nu in deeze kerk de zang ook zegevierenI
De Godheid vordert nooit een plomp en heesch gefchreeuwa
Wij leeven, tot ons hell, in een to kundige eeuw,
Dan dat ons eigen zin den Godsdiensr zou ontieren .
Word van then wanfmaak eens, Nijmegen, overreed,
En volg het loflijk fpoor ; dat Rotterdam betreed!

Boetzang aan Nederland ; ter gelegenheid van Gods Oordeelen over bet zelve. Door All . V. S . Te Delft by E . V.
d . Smout 1776. In grout octavo 8 blad .
En deftig Dichtftukje niet oneigen aan de tegentvoordi .
ge omfandigheden , ftrekkende om Nederlands InwoonEto noopen, tot eene rechte opmerkzaarnheid op hunne
rampen, en hen aan to fpooren om den HEERE to zoeken,
terwyl by nog to vinden is ; ten welken cinde de Dichter
hen onder anderen aldus vermaant .
Als nog roept GOD U minzaam toe :
Ik heb geen lust in 's zondaars flerven .
Ik ben nog geed outfermen mod',
Wie needrig tot mij konit zal myne gunst verwerven .
Val Neerland! val dan God to voet!
Gij zult van boete u nooit beklaagen ;
Eer Hij door 't zwaard u vallen doet .
Zoo zal, na droeve ramp, wear blijde zegen daagen .
Sta of van ongerechtighedn,
En doe de aloude Ideugd herleeven
Dus wordt Gods gramfchap best verbeen,
En door een braaf gedrag de fchandnaam uitgewreeven .
Zoo zal de welvaard fchat op fchat
In uw vergrmde huizen gieten ;
En gij van 't hell, dat ge eerst bezat,
Doch (hood verzondigd hebt, wear dubbel deel genieten.

Anmerkingen over zekere Negotiatie in Lyfrenten, tot
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Die in betTayfdeDeels Eerfle Stuk, van dit Werk, oordeelkundig tevens on vryrnoedig verbandeld worden .
Met derzelver Pryzen .

A.
het maaken van een Canaal in het Poningryk Murcia,
in gr . 4to- f 0-4-0
96
Advis door Jonkheer J. D . V . D . C. tot D. P. ter Staatsver41
gaderinge van Overysfel. f 0-4-0
Albini (grid . Bern .) de Natura Hominis Libellus . Lugd. Bat.
spud. P. Delfos , in 8vo . rn. f. f i - 12 - o
T
(Bern. Siegfr .) Suppellex 4natomica . Lugd . Bat. apud.
118
P . Delfos Jun . in 8vo . rn . f. f i -12-o
Allix (P.) Redemaatige Bedenkingen, over de Boeken der
Heilige Schrift . Ifte D . ifte en 2de Stuk . Utr. by A. v.
Paddenburg, in gr. 8vo. f 2-4-0
564
B.
Acker (Y. 4) Agnes de Castro . Treurfpel . Hoorn,
by T. Tjallingius, in 8vo. f o-6 -0
275
Bank (A . v . d.) Societeit der Surinaamfche Handel. Amt}.
191
by de Erven HQuttuin . f o-15-0
Baumer (.7P.) Onderrigting wegens eene Geneeswyze, zo
wel van Mentchen als van Beesten, welke door een dollen
Bond gebeeten zyn . Amit. by M. Schalekamp , in 8vo .
385
f o-6-o
Beantwoording van de Zes Vraagen, door den Eerw . 7 . van
Hardeveldt, in de Boekzaal voorgefteld : ontworpen volgens de beginzels en denkwyze van den Heer 7 . E. Poet,
in gr. 8vo. f o- Ii -0
254
.
Bedenkingen (Hollandfche Vrymoedige), over het Advis,
door Jonkheer 7 d. v . d. Capellen tot den Pot, in gr . 8vo .
144.
Beets (3.)Eene Kudde en een Herder . Hoorn by T. Tjallingius, in gr . 8vo . f o-12-o 383
SS
13e4
V. D$uL . lie L.&TT, N0. i4.
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Berardiere (J. H . de Rousfel, de la) Disfertatlons fur h
Compof/teon des Loix Criminelles . A Leyde , chez Heyl :gert, in 8 vo. gr . p. f o - 6 - o
27
Bericht aan de Nederduitlche Hervormde Gemeente to Middelburg, nopens de verbetering van het openbaare Ptiatimgezang . Middelb. by de Wed . AZ. H. Callenfels, in gt.
8vo. f 0-6-0
347
Berichten wegens de uitvinding van een nieuw Ciment, door
den Heer Loriot. Leyden, by Haak en Comp . in 8vo.
f 0-12-0
353
Berkbey (,7' le F. van) Het vernederd en verheerlykt s' Gravenhage . Anvil, by _V de Kruyff, in gr .8vo, f o-16-0 277
Befchryving (Nauwkeurige) der twee voornaamtte Watervloeden van de XVIII Eeuwe. Atutt . by G . Bom, in gr.
8vo. f 0-12 .0
93
der plegtige Sledevaart , van het Genootfchap
/Zeniam pro Laude. Leyd . by C. v . Hoogeveen ,7un. enz.
i n gr. 8vo . f o • 6-o
185
--(Beknopte en zaaklyke) van de voornaamt a Engelfehe Volkplantingen in Noord-Arnerica ; enz. itte Stuk .
Amft . by P. Conradi, in gr. 8vo . f o- 18 -0
364
van de Chineefche Goud- en Zilverlakenlche
Faifanten , enz . 's Hage, by B. v . d. A7os, in gr . 8vo.
f c-6-o
SRO
Blasfer_e (f. 5e.) Inleiding tot de Befchouwende en Werkdaadige Meetkunde. lite D . 's Rage by Y. IYlenfert en H.
v. Drecht, in gr. 8vo . f 2-0-0
3136
Boeren-praatje tusfchen ifry en Louw, over de Hedendaag
fche verkeerde Levenswyze . Alum to bekomen, in 8vo .
f o-6-o
420
Boetzang aan Nederland, ter gelegenheid van Gods oordeelen over 't zelve . Delft, by E. v, d. Smout, in gr. 8vo.
f o-3-o
6c8
Boon (H.) De langgetergde, ongeftudeerde Lutherfche ernf'ige en dieverteerende lieideryke lesgeevende Vraager aan
zyne Leeraars . Amft. gedrukt voor den Autheur . in gr. 8vo .
f 0-6-o
528
Pootb (A) De verloochening van eigen Geregtigheid, enz .
Rott. by Bennet en Hake, in gr. 8vo . f o- 16-o
67
Bouman C31.) Nadere Confideratien over de Negotiatie op 't
Canaai van Murcia. Amft. by H. Tiedeman, in gr. 4to
f o-6-o
f
192
Brief aan de Heeren Schryvers der Hedendaagiche Vaderlandfche Lettei-oefeningen, in Folio. f o-5 .8
141
Brief
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Brief aan den Heere 7. H. Hering, gr. Svo . f o - 8 - o 14.3
- over het onlangs uitgegeeven Advis, door Jonkheer
3. d. v. d. Capellen tot den Pod, in gr. 8 vo . fo .5-o 144
van een Heer to Londen, nan zyn Wend to Anvil .,
over 't Regt van Groot-Brittanje. f o - 8 - o
237
346
nan een Dortenaar, enz . f 0-2-0
Briefwisfeling tusfcl .en den Hooggeleerden Heer . . Scharltens en _? . Barueth. Dordr. by A. Blusfd en Zoon, in 4t0.
f o-8-o
346
Brieven van eene Engelfche Dame in Rusland, aan haare
Vriendinne in Engeland . Rott. by D . Tis en A. Bothall,
in gr . 8vo . f 0-14-0
54 6
Broek (W. van der;) Tweetal Leerredenen . Amil . by 31.
, in 4t0 . f o- 14-o
We s
5 ,2 5
B w!"g(P .) Leerredenen over den Eertlen Brief van Timotbeus . Itle D. Dordr. by P . van Braam , in gr . 8w.
112

f 1-I6-o

Brucker (_7 .) Eerlle Beginzelen van de Historie der Wysbegeerte, Me en Ilde D . Utr . by G. T en A. van Pad302
denburg, in gr . 8vo. f i - to- o
Bucerus ( De verrezene ) . Cleef, by 7. G. Baeijlecher , in
gr. 8vo . f t-5-o
6
Buis (E.) Nieuw volkomen Woordenboek van Kunften en
Weetenfchappen. Met plaaten . Vilde Deel . M. en N .
172
Amll. by S. Y. Baalde, in gr . 8vo f 5° 0-o
Burmannus (P.) Wolradi Wolthemalii Apotheofts, met de
Nederduittche Vertaaling . Amtfi . by P. Hayman en H.
Botter, in gr. 4to. f o- 8-0
9t
Busfing, Befchryving der Vereenigde Nederlanden . IIde D.
Amll. en Utr. by S v. Esveldt en A. van Paddenburg,
in gr . 8vo. f 3
445
Byvoegzel op de Berichten en Prysvraagen, over het ftorten van Olie en Traan enz . in Zee . Leyd . by ,7 Is
Mair, in gr . 9vo9
f o .8-0
311

C.
Opy van de Commisfie, uitgegeeven by de Koninglyke
Deenfche Cancellary . Amt}. by G. Lequien, in Fol .
f o-6-0
286
Cotta (j. Fr .) Proeve eener uitvoerige en volledige Kerklyke Uefchiedenis des N . T. Ilde D . Utr . by G_ . T. Ln
A. v . Padldenburg, in gr. 8vo . f 2
295
Cramer (, . A.) Lydende Em'ianue',. I : de D. Dordr . by
A. Blusfd en Zoon, in gr. Uvo . f 1 .16-o
2890

C

--- We en laatfle Deel. f 1-12 .0
S s 2
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Cutbbertfon (,7) Algemeene Eigenfchappen van de ElcEhiciteit, enz. Amft. by P. Hayman, in 8vo . f 2 .0 0 581
D.

Egendragt , Hekeldicht. Amft. by D . Alippink , in
gr . µto- f o-8-0
185
Dichtoefeningen van het Kunstlievende Genootfchap, order
de Spreuk Studium Scientiarum Genetrix . Rott. by A.
273
Bothall enz., in gr . 8vo . f r - 16 - o
Doddridge (Pb.) De Huisuitlegger des Nieuwen Testaments .
hide Deels 3de Stuk . Amfi. by P . Meijer, in gr . 8vo .

D

61

.f 1-10 .0

E.
Vgelberts (E . M.) Verdeediging van de Eer der Hollandfche
JT
Natie, Tweede veel vermeerderde Druk, met des Autheurs
Portrait. Amfi . by Tntema en Tieboel, in gr. 8vo. f o- 18 - o
598
Eremiet (De) Behelzende aangenaame Godsdienst-, Zede-,
Staatkundige en andere Vertoogen . Amft. by 111. Schalekamp, in 8vo
8
f 1- 13-0
46
Eugenia, Treurfpel. Amlt. by de Wed . G . ten Boekelaar
331
Jun . f 0 . 10-0

r.

77Erriere (C. ? . de) De volmaakte Weetenfchap der No .
A

tarisfen . Utr. by G. T. van Paddenburg.
ill 4to- f 5 .10 .0
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G.

Allas (A) Verhandeling over den cart der Lyfrenten,
"'as
, \Veduwenbeurfen en andere Negotiatien .
Amft. by Y. Doll en M. Scbalekamp, in gr. 8vo . f t - io-o

G

Gamba, of de Martelaar, Treurfpel . Delft by E . v . d.Smou ,
3,;0
in 8vo . f 0-6 , 0
Gebeurtenisfen (Zeldzaame en aanmerklyke) die voorgevallen
zyn van den Jaare 1718 tot deezen tyd . Me D . Leeuw.
f o-16 0 191
by A. Ferwerda en G. Tresling, in 8vo8
Gellerts (C. F.) Mengelfchriften . Amft . by P . Meijer, in
404
gr. 8vo, f I - 16-o
Brieven , benevens eene Verhandeling over
den goeden Smaak, in het fchryven van Brieven . Utr. by
4 59
. v. Scboonhoven en Comp ., in 8vo . f i - o - 0
Gerfen (M.) Het zwak geloof van JaIrus, verlterkt door den
Heere Christus . Utr. by ' . v . Scboonboven en Comp., in
tot
gr . 8vo . f 0 .8 .0
Ge-
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Gefebicdenis (Oude en Hedendaagfche Algemeene Wereidlyke) gevolgd naar het Fratiscb van den Heer Abt Illillot .
fe D . Amft. by Tntema en Tieboel, in gr . S vo . f i . 16 - o
IIde D . f t-16-o
176
hid e D. f i - 16-o
396
--- (De Nieuwfte Keiklyke) onder bet opzicht van
Cb . If', F. 6hilchh. If to St . Arnh . by Y. H . llloeleman ,
in gr. Svo . f i-5-o
107
(Wysaeeri e en Staatkundige) van de Bezittin .
gen en den Koophandel der Europeaanen in de beide In.
dies . Amft . by M. Schalekamp, in gr . 8vo. f2 . 10 0 320
Gefchillen (De) der Engelfclien, met hunne Volkpiautingen .
Lcyd . by L . Herding b, in gr. Svo- f o- 12-0
287
Gladhachius (Joh . Ad.) Indicis in Swietenii Consmentarior .
Tosnos Q,uinque Supplementum . Lugd. Batav . apud J . en H .
348
Verbeek en j Douzy, in 4 to . in . f. f 2-0 .0
Gsoot (J. de) God verheerlykt in zichzelven . Leyd. by .7.
Thysfens, in gr . 8vo . f 0-4 .0
557
Guyots Nteuwe Natuur- en Wiskonftige Vermaaklykheden .
IVde D . met Plaaten . Rott. by R. llrrcnberg, in Svo .
f 2 .10-0
350
H.

lgiaphilus (LV) Vyftal van oordeelkundigeBrieven . Leid„
by Tb . Koet,, in gr. 8vo. f o- 1 t-0
294.
Hamelsveld (T v .) Durkerdams Water wee . Atnft . by F.
de hruyf, ill gr. Svo- f 0 .3-0
93
Handelingen van het Geneeskundig Genootfchap, onder de
Zinfpreuk : Servandis civibus. Iite D . Amft . by P . Conradi,
in gr . 8vo . f i-i6-o
486
Hasfelt (,7 .7 . van) Confilia Militaria of Recbtsgeleerde
Advylen, Procesfen, Sententieti enz . Ifte D. Arnh . by* .
124.
Troost, in 4t0. f 2-0 0
---- Onderricht over 't houden van Krygsi:aad, in de Guarnifoenen van den Staat . Arnh. by 91. H.
Moeleman, in 4t0 . f 3-o-o
589
Helvetius, Les Progres de la Raifon, Bans la recberche du
vrai, in 8vo . f o-16-o
13
Hennert (J . Fr.) Curfus Mathefeos adplicatc Pars VI. en Ul .
tima . Traj. ad Rhenum ex Officina, A . v. Paddenburg,
in 8vo. f i-i6-o
31L
Hesfen (W.) Judicieel Formulierboek, enz . Utr. by R de
288
Meyere, in 4to- f o-18-o
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Hesfett ( ) Judicieele Formulieren . 's Hage by H. Back.
288
buizen, in gr. 8vo. f o- I8-o
He= (Y. .7 .) Het leeven van den grootften en besten alter
MenIchen Jefus . Ifte D. 2de St. Haarl . by Y . Bosch, in
gr, 8v0. f 1-5-0
250
Historie (Hedendaagfche) befchreeven door een gezelfchap
van geleerde Mannen in Engeland, enz . VIfIfte D. ifte St.
Am ft . b y P. Schouten, enz, in 4t0 . f 6-c-o
535
- (Natuurlyke) volgens bet Zamenftel van den Ileer
Linuceus . Met nauwkeurige Afbeeldingcn . Ilde Deels 5de
Stuk . Anift. by de Erven van A flouttuin, in gr. 8vo .
-I
IIde D. 6de St. f t- 15 .0 529
Roogenbuizen (W van) De Prawin, of de Huishouding des
Mensch!yken leevens, in Dichtmaat overgebragt . 's Hage .
Ter Drukkerye van Y de Groot ~4ntbz. , in gr. 8vo.
466
f 1-8-0
I-luisfpook (Het trommelend) of de Egtgenoot Waarzegger.
Blyfpel. Amt
. in 8vo .
280
Huwelyk (Het drievoudig). Blyfpel. Amft . by ?. Duin,
in 8vo, f o 6 . o
419

A
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J arboek ('t Nieuw Utrechts). Amfr, by 3 . Kuiper enz .
o.167
in "'r. 8vo . f o - 12 , 0
Ferufalem (3 . F. IF
.) Verhandelingen over de voornaamile
Waarheden van den Godsdienst, IIde D . ifte St. Amt .
by P . Spriet en Zoon, in gr. 8vo. f i - 5 - 0
340
Jongb de 7onge (7 . de) Gedichten . Amil. by Tatema en
Tieboel, in gr . Svo . f o- 15 .0
552
Iperen (Y . v.) Brieven over 't Hooglied . Me D . 's Hage by
245
Y B. Bouvink, in gr . 8vo. f z - 16 . o
Ives (E,) Reize van Lngeland naar Indie, en van Perfie na
Engeland . Ilde D. Rott. byBeman, enz . gr.4to . f4 -15 .0
220
K. ,

Aasmaikt (Dc Nieuwe) binnen de Stad M edenblik . Me.
denbl . by Y. 111afareeuw en C. Cos , in 4t0. f o - 6 - o
372
X ii .l-enber ; (31 . v .Xuys) De voordeelen van den Godsdienst
aarger'rongtu . llde D . 2de St . Utr. by H. v. Otterloo, in
gr. 8vo- f r- z 6- o
476
Klinkbamer (G.) Dagwyzer der Gefchiedenisfen • Amf'. by de
Wed. Lovering en 4llart en G. Warnars,in 4t0
.f 6- o . o 500
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Kock (Fr . Car .) Triumphe der Waarheid, over de voorooideelen van het hedendaagfche Joodendom . Amft. by A.
fi-8-o
20t
Eicbborn , in gr. 8vo8
Korte (Y.) Reize na Palestina , Egypte , P.henicie , Syrie,
Mefopotamie en Cyprus . file Deel . Met Pfaaten. Haarl .
by • Tydgaat, in gr. 8vo . f 3-0-~~
355
Krayenbof ( C. 7 .) C. Redelykbeid beflraft. 's Hage, by
_'. Gaillard, in gr. 8vo . f o-18-o
354
Krom (H. Y.) Inwyings Redenvoering. Middelb . by P . Gil423
lisfen, in gr . 8vo . f 1-5-0
Kruif (3. de) Gedicliten . Amft . by Yntema en Tieboel, in
III
gr .8v0, f 2 .4-o

L.
Ilnde (De la) Astronomia of Sterrekunde, 3de Deels, ifte
Sntit . Amft. by 7. Morterre, in gr. 8vo . f 2 .0-0 3io
Lead () .) Enochs wandel met God, e nz . in 8vo. f o-9-0
381
Leer (De) die naar de Godzaligheid is, met de eigene woorden van den Heere ?efus Cbristus, en van zyne Apostelen
voorgedraagen . Amft. by .7 Cb. Sepp, in gr .8vo . f o-io-o
434
(De weezenlvke) van het Euangelie, in zes Leerredenen over Hand . X . 43 . Utr . by H. v. Emenes, in gr. Svo .
f o- 10 o
473
Leeven ([-let) van 31 . Wagenaar,benevens eenige Brieven van
en aan denzelven. Amft. by Tntema en Tieboel, in gr. 8vo .
86 . 23z
f I - 10- 0
Leland (Y.) De Nuttigheid en Noodzaaklykheid der Christtyke Upenbaaringe hide Deel . Utr. by el. v. Paddenburg,
193
in gr. 8vo . f I- to 0
Het Godlyk gezag van bet Oude en Nieuwe
Testament verdeedigd, enz . Eerfte Deels . ifte Stuk . Utr.
513
by A . v . Paddenburg, in gr. 8vo . f 1-10-0
Leuter (P .) De Kruiskerk en een-ige Mengeldichten . Dordr_
42
by J . Bluff en Zoon , in 4to . f 3 - 0 .0
Brief van Abelard en Eloiza. Rott . by A . "Js,
328
.f 0 .8-0
Louis, Verhandeling over een Ontleedkundig Gefehiil, tot de
Rechtsgeleerdheid betrekkelyk . Amft . by P. C)nradi , in
gr . 8vo . f o-6-o
349
Ludke (Fr . G.) Verhandeling over de Verdraagzaamheid en
Geweetensvryheid,enz, Utr. by H. v . Emenes, in gr . 8vo .
520
f 1-16 .0
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Lusting (fl.) Handleiding tot het recht verfand, en gebruilt
van 'sHeeren heilig Avondmaal, voor, by, en naa de be .
diening. Amft . by Y. Ghesfing, in 8vo. f 0-12 .0
437
Lyden (Het) van den jongenWertber . Utr. by H. v.Einenes,
ill 8vo . ,f O .Is .0
S58
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Wcguer, Grondbeginzels der beoefenende Scheidkunde .
Iite D. Dordr . by P. van Braam, in gr. 8vo. f 2 - 8 - o
119

Marck (Fr. Ad . v. d.) L,eftionwn Academ. Tom . If.
Fase. 2. Ling& aped J. Arn . Fr . Korff, in 8vo . m . f.
115

a .) Drie Bricven . Twecde Druk . Utr. by R.
de Meyere, in gr. 8vo . f o ~ 10 - 0
432
. van) Verhandeling over het Eleiff rizeeren . Grou .
Martin (M
voor Rekening van Yntema en Tieboel, to AmiiL in gr. 8vo.
f o- 18-o
541
11leier ( G. Fr.) Bedenkingen over den Toeleg , om den
Christlyken Godsdienst in zyne eerfte zuiverheid en eenvoudigheid to herftellen . Dordr. by F, Wanner, in gr.
8vo. f 0-10-0
345
Mengelwerk, onder de Zinfpreuk : Tendimus ad Celestem
Patriam . Utr . by ?. v . Scboonhoven CU Comp. 2 Stukjes,
1 J5
gr. 8Vo. f 1-4 - O
Mensch (De) in aangenaame Speftatoriale Vertoogen beichouwd . Vide D . Amft. by de Wed . P. .7 . Entrop, in
gr . 8vo- f 2 .8 o
32
Michaelis (7. D .) Mozaisch Recht of de Ziel der Wetten
van Motes. Vde D. Haarl. by Y Boscb, in gr. 8vo.
f 1 .10 .0
97
-- -- Nicuwe Overzetting des Ouden Testaments, met Aanmerkingen voor Ongeleerden . Ilte D. Ucr.
by .7. v, Schoonboven en Comp ., in gr. 8vo. f I - 2 - 0 469
Mosbetin (7 . L.) Wederleggende Godgeleerdheid, Illde en
laattie Deel. Utr. by G. T. en A. van Paddenburg, in gr.
8vO. f 2 .15 0
196
.
• (,f. L. v.) Zedeleer der Heili, e Schrift . Vlde D.
Utr. by G. 7. en fl. van Paddenburg, lu 4ro- f 4 - 8 - 0 145
Mourik (R . v.) Befchryving der Gedaante van Pellpaalen,
enz . Rott . by Bennet en flake, in gr. 8vo. f o -12 .0 390
duller
(P. L . S .) Veel Hoofden veel Zinnen . Ilde D. Amit.
by 14. D. Selfcbap en P. Huart, in gr. 8vo. f I -16 -0
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Ahuis (A. P.) Inwyings Redenvoerir g . Utr . by A, vdn
4g
Paddenburg , in gr . 8vo. f 0 - 8 - 0
Nederland ('t Verlicht en Juichend) . Ifte D. Met Pl . Leid
287
by C. v . Hoogeveen gun ., in gr. Svo. f 4-0-0
Niebubr (C.) Reize na Arabie en andere omliggende Lander . Ifte D. A n ft . by S. .7. Baalde, enz. i n gr. 4to .
166
f x8-0-o
Nieuwland (P.) Uitlegkundige Vermaaklykheden. Ilde D.
's Hage by y. Thierry, in gr. 8vo - f 3 .0-0
157
g
den
No'esfelt (5e. A) Gedagten over de Opvoedintot
Godsdieust. Utr. by H. van Emenes, in gr. 8vo. fo-to-o
152
Nupoort (3g .) Het regte gebruik van den Heidelbergfchen Catechismus, aangeweezen en aangepreezen . Utr. by C . v.
482
d. Brink fansz., in gr. 8vo. f o- x8 . o
O.
f', Ndervraagingen en Antwoorden van Y. F. v. Cog, in
V Fol
. f o- i t- o
144
Onderwys (Allerkortst en klaarst) in 't Konflig of Koopmans
Boekhouden . Atnft . by W ten Boekelaar , in gr. Svo .
f o-8 . 0
243
Onderzoek naar den oorfprong der algemeene verbastering
van de tegenwoordige Christenheid, in Leer en Leeven .
Utr. by A. Stubbe, in gr . 8vo . f o- 8 -0
380
Ontwerp ter onderfteuninge van behoeftige Kraamvrouwen,
van den Roomsch Catholyken Godsdienst . Amft. in Fol .
f 0 .2-0
244
Opheldering der Zwaarigheden, omtrent de Negotiatie van
vyftien millioen Livres Tournois, tot het graaven van een
Canaal, in 't Koningryk Marcia. Utr. by .7. v Scboonboven, in gr . 3vo, f 0 .3-0
192
Oswald (i.) Beroep op 't Gemeen Gevoel (of Gezond Verftand) ten behoeve van den Godsdienst . Ifte D . Utr. by
7. C. ten Boseh , in gr . 8vo . f 2 - o - 0
421
Owen (5.) De Natuur en Voortreflykheid van den Euangelifchen Godsdienst. Rott . by Bennet en Hake, in 8vo .
f 0 . 11-0
526
P.
P Apieren, raakende het gevoelen van den Eerw . Pleman,
over de Orde des Heils .
36. 205. 484
Fardey (E . A.) Avondmaals Betragtingen . Rott. by Y.
Hofbout en ,E. Wolfsbergen, in 8vo . f o - s x - 0
527
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Paulus (Pieter) Disfertatio Inauguralis, de origins, progresfu
et folutione nexus feudalis Flandriam inter et Zeelandiam .
La d Batav . apud P. v. d . Eyk en D. Vygh, in Sm . m.
f.

0-16-0

Utr. by
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127

Verklaaring der Unie van Utrecht. Ilde D .
v. Schoonboven en Comp ., in gr . 8vo . f 1-14 .0

Peyrilbe (B.) Verhandeling over den Kanker . Amft. by RI
R.
Weege, in gr. 8vo . f o-18 - o
162
Phelfum (M. van) Verhandelingen over, tot de Genees- en
Natuurkunde behoorende, onderwerpen . Ifte D . Franek.
by P. N. Lomars, in gr. 8vo . f 2 - 5 . o
S78
Pieterfon (H.) Rhapfodie van Nederduitfche Taalkunde, enz.
Am fl . by A D. Sellfchap en P. Huart, in gr. 8vo . f 1- o-o
240

Pecocke (R .) Befchryving van bet Oosten en eenige andere
Landen . lite D. lfle St . Utr . by G . T. en 4. v. Padden .
burg, enz . i n gr. 4to . f I 1- 0- 0
57L
Predikatie op den Diefflal, gepleegd aan de Roomfche Kerk
van Aarlanderveen . Amft. by F. Sundorf, in gr. Svo.
f o-6-o
483
Price (R .) Obfervations fur la Nature de la Liberte Civile,
&c. Rott . cbez Hofhout et Wolfsbergen, in 8vo. gr. pap .
f o-18-o
416
Proeve van Po8tifche Mengelftoffen, door bet Dichtlievend
Kunstgenootfchap , onder de Spreuk : Kunstliefde fpaart
een vlyt . Leid. by C. v. Hoogeveen 5unior, in gr . 8vo.
i .16-o
5a3
Pryzen door de Maatfchappy, ter bevorderinge van Konften ,
Handwerken en Koophandel, to Londen aangebooden.
Utr. by Y. v . Schoonboven en Comp., in gr . Svo. f o- io-o
313
R.
Aadgeevingen van een Vriend aan een f ongeling, die de
groore Waereld intreedt . Amft . by G. Bom, in gr. Svo.
f o' 8 .0
414
Recueil van Ente Stukken, betreffende den We] Ed . Gefir.
Beer Carel Gustaff Dablberg, enz. Amfl:. by F. tie Kruif.
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Redelykbeid (C.) De nieuw uitgevonden Palisfaden, enz .
Met Plaaten . 's Hage by H. C. Gutteling. Amft . by Tntema
en Tieboel, in gr. Svo. f z - io , o
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zen, tegen Storm en hooge Watervloeden . 's Hage by H. C.
Gutteling . Amif. by Yntema en Tieboel, in gr. 8 vo . f 1 -8 - o
217
Regt (Het) van Groot- Brittanien aangetoond . 's Hage by
287
P. Gos/e, in gr . 8vo . f o-12-0
Reinders (G.) Waarneemingen en Proeven, meest door In .
tinting op het Rundvee gedaan . Gron . by L. Huizing, in
265
gr. 8vo. f o . 8 -o
Relandi (H .) de Spoliis Templi Hierofolymitani in 4rcu Ti.
tiano, Liber Singularis Editio Nova . Traj. aped . J. van
104
Schoonhoven et Socios, in 8vo . f 1-o-o
Relation ou Yournal dun Offccier Trancois, &c . Bmfl. au
deperis de la Compagnie, in 8vo . f i-,o-o
'551
Requeste, nopens den Boedel van CliTord en Zoonen, in Fol.
f o .8-o
244
Rhapfodien of bet Leeven van Altamont . II Deelen . Utr .
28'
by
v . Schoonboven en Comp ., in 8vo. f 2-10-0
Ris (C.) Kort herigt van 't voorgevallene over de Geloofsleer der waare Mennoniten . Hoorn, by T. Tjallulgius ,
300
in 4t0. f o-i6-o
Rollin en Tailbie, De Gefchiedenis der Wereld . We Deel .
.114
Amft. by P . Meifer, in gr . 8vo . f 2-10 .0
Royen (A . v .) Otium, Carmine Elegiaco celebratum ipfis Idibus Yulii 1776 . Lugd. B .ztav . apud C. v. Hoogeveen, in
4to . m. f. f o - 8 - o
6c6
Buitenrust gefchetst. Aniff. by .7 . C. Kuiper, in gr . 8vo. f 0-4-0
6o6
Ratty (J.) Materia Medica Antiqua et Nova repurgata et
illujlrata. Rotterod. apud P . Hoiffein et H . Beman, in
4t0 . m6-io-9
308
S.
Amenfpraak tusfchen een 13isfchop van de Vergadering der
Geestlykheid en een Priester van Parys, over de Huwelyken der Proteffanten . Hoorn, by T. Tjallingius, in gr.
8vo. f 0- 12-0
558
Sampfon (Sara) . Treurfpel . Rott . by Hofbout en Wolfsbergen, in 8vo. f o-12 .0
371
Saxi (Chr.) Onomasticon Literarium . Traj. ad Rben . apud
G . T. et A. v. Paddenburg, &c. in 8vo . m. f. f 3 - z6 - o
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Scbmucker (Yob. L .) Heelkundige Waarneemingen . Ifte D .
Leid. by P. v. d. Eyk an .0 . Vygh, in gr. 8vo . f t . 8 . o
7L
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Schouwburg (Speftatoriaale) . Tide D. met Plaaten . AtnII.
508
by P. IJ'feijer, in Svo . f i . i6-o
Schrikkeljaar (Het) van zeventien honderd en zeventig . Win184
cerzang. Amfi. by G. Bow, in gr. 8vo . f o - 8 - o
Schryfwinkel (De nieuwe weigeaoffeerde ) . Amfr. by G .
420
Born , in gr . 8vo . f c- i i -o
Scbubert (3. E.) Redekuudige en Schriftuurlyke Gedachten
over de Sacramenten . Ifte D . the St. Atuft. by .4. Eichhorn,
t
in gr . 8vo, f 1 . 7 - 0
Redenkundige en Schriftuurlyke Gedach .
ten, over den Verlosfer der Menfchen Y . Cbristus. Ilde D.
436
Amft. by A Eichhorn, in gr. 8vo . f t-o-o
Seiler (G. F.) De Godsdienst der Jeugd. Utr. by 7. van
150
Scboonboven, in 8vo= f o-18-o
Korte Gefchiedenisfen van den Geopenbaarden
Godsdienst . Utr. by .7. v . Scboonbovcn en Comp., in 8vo.
204
f 1-14-o
Sibelius (?.) De Gefehiedenis van het Lyden van = . Cbristus, voorgefteld in eene Leerreden . Gouda, by W. Ver436
klaauw, in 4t0. f o 8-o
Slaa- .uintjes (De Vermaaklyke) Ad fidem veterum menbranarut; ferule castigate. Tray . ad Rbenurn, apud J . C . ten
Bosch . f o-iS-o
46
Soilingen (A. v .) De Batavier. Middelb . by Cb . Bobemer,
603
in gr . 8vo f 1-2-0
Sannenfelds
s (y. v .) Verhandeling over 't affchaffen der Pynbank . 's Hage by PA v. Kleef, in gr. Svo- f o- 12-0 582
Spelling (Y. Y.) De nuttigheid van het Predikampt en derzelver bcvordermg, ter meerder onderzoeking voorgefield .
Utr . by 3 . v. Schoonboven en Comp ., in gr. 8 vo . f :-5-0
373
Stiefmoeder (De). Blyfpel. Rott . by .7 . Burgvliet, in gr .
Svo . f0-6-0
i39
Stoppendaal (L .). Lierzang. Middelb . by W. Abrahams,
e nz . in gr. 8vo. f o •5 -o
b07
T.
Afelen (Ontleedende) der befchouwende Godgeleerdheid
van 4. Buurt, enz . Amfr. by P. Scbouten, de Wed.
156
Loveringb en 1lllart, in gr . 8vo . f o .14-0
Tafereel van Natuur en Kunst. XIIIde Deel . Amft. by P.
1JZeijer, in 8vo . f 1- S - o
23
Tegenhericht aan het Publiek, tegen het Nader Bericht van
den Heer Yoannes Petseb. Rott. by .7. Bronkhorst, in gr.
8vo. f 0 .8 .0
346
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Trusler (p.) Regels van Belchaafdheid en Wereldkennis, Ran
alle Duffers die de Wereld ftaan in to treeden . Rott. by
187
A . Bothall e nz . in 8vo. f 0-6 .0
Turretini (J . Alph) . Opera Omnia Theologica, Philofopbica
A . de Chalmot
et Pbilologrca . Leov . et Franeq. apud
0
et D . Romar. Tom . I et IIL in 4to . In . f. f
333
--- Torn. III et postremus . f 4-0-0 561
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V.

Enema (H .) Praleti;'iones de Metbodo Prophetica, &c .
Leov . apud A. Ferwerda, in 4to. f a- 0-0
55
Verdeediging der Dichters, Vertaalers, AEteurs en Atices,
tegen den Schryver der Verhaudeling over de beste, wyze,
281
e nz . i n gr . 8vo . f o .6-o
Verhaal ( Historisch) der Overftroomingen in de Nederlan .
den, byzonder op den 14 en 15 van Slachtmaand des jaars
1775 voorgevallen, ifte Stukje . Amft. by G . Warnars en
183
P. den Hengst, in gr. 8vo. f o-10-0
392
2de Stukje . f o-16-o
Verhandeling over den Lintworm . Met Plaaten . Amft. by
210
M. Schalekamp, in gr. 8vo. fo-zs-o
-~-- over den Tabak . 2de St. Amft . by G . Born,
242
in gr. 8vo . f o .8-o
.- ,-- -- over de beste wyze, om Tooneelfpellen to vertoonen, enz . Amft. by H. Gartman, in gr. 8vo . fo- 6- o
281
Verhandelingen (Geneeskundige) aan de Koninglyke Zweed .
fche Academie medegedeeld . Ifte en Ilde D . Leid . by P .
v. d. Eyk en D . Vygh, in gr. 8vo - f 6 .6 . o
1S
van het Bataafsch Genootfchap der Proet .
ondervindlyke Wysbegeerte to Rotterdam. Ilde D . Rotr.
262
by R. elrrenberg, in gr. 4to . f 3-0-0
---- van de Hollandfche Maatfchappy der Wee .
tenfchappen, to Haarlem . XVIIde D. ifte St . Haarl . by
~' . Bosch, in gr . 8vo . f i - i6- 0
438
(Natuurkundige) Vde D . Ode St. Amft. by
f 1- o - 0
A . v . d. Kroe , in gr. 8vo8
19
Vde D. hide St. f 1 .0-0
212
ter beantwoordinge van een Voorftel, opgegeeven door de Heeren Adminiftratlurs van het Stolpiaanscli
Legaat . Leid. by S . en 9 . Luchtmans , in gr, 4to. f r -10 - o
1
Verkiezing (De) tot de hernienwde Zangwys verdeedigd, 5 in
een Samenfpraak tusfchen een Land- en Zeeman, in gr .
8vo . f 0 .6 .0
348
Ver.
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Verlusilgingen (Zedelyke) . Nym. by A v. Goor, in gr. 8vo.
361
.f o-8 , 0
Verzameling van eenige Stukken, raakende de Gevoelens van
Mozes Mendelszoon . Utr. by H. v. Emenes, in gr. 8vo,
f . 8-0
11
- van Godgeleerde en Zedekundige Verhandelingen . Leid . by L. Herdingb, in gr. 8vo, f o-II-o
325
Vraagen (Dertig Regtsgeleerde), door een Genootfchap van
Regtsgeleerden. 's Hage , by ,7. Menfert , in gr. 8vo.

o

f o-6-o

288
W.

Bgenaar (Y.) Verzameling van Historifche en Politieke
Tracctaten . Atnft. by Tntema en Tieboel, in gr . 8vo.
452
Y-IO-o
.f
Wall (P. H. v. (4 ) Handvesten, • Privilegien enz . der Stad
Dordrecht . IVde Afdeeling. Dordr, by P. van Braam,
in Fol . f 3-4 - o
79
Water (.7. AV te) Historie van het Verbond en de Smeek .
fchriften der Nederlandfche Edelen , ter verkryging van
vryheid in den Godsdienst en Burgerftaat , in den Jaare
1565-1567 . ifte St . Middelb . by P. Gillisfen, in gr . 8vo .
z-6-o
494
W ed(rlegging van de Aanmerkingen, tegen de Negotiatie
het Canaal van Murcia . 's Hage by P. Gosfe .'union en
Zoon, in gr . 4to- f 0-4 . 0
192
1Vensch (Nieuwe-Jaers) en Gift, uitgedeeld aan alle Roomsch
Catholyke Vryers en Vrysters, Jongmans en jonge Dochters, van den Predikftoel voorgedraagen, door . . . . R.
Priester en Pastoor. Amft. by T. Cra)enfchot, in gr. 8vo.
f o .8-o
559
Wysgeer (De verliefde). 's Hage by Y Menfert, e nz . i n
8vo . f 0-IS-0
Igo
Y.
(A) Obfervationes Pbyfiologicce de motu Musculorum
j Voluntario et Mali. Leov. apud fl . A . de Chalmot,
26j
in 8vo. m. f. f i-o-o
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Z.

Amenfpraak tusfchen een Burger en een Luitenant van
de Haagfche Schutterye . in 8vo . f o-6-o
191
Zwart (F.) Eenvoudig en Waaragtig Verhaal, in gr. 8vo .
f 0 .10 .0
69
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ZEDI$NKINGEN OVER GODS ZEDELYKE EIGENSCHAPPEN,
DOOR MR. GRAY.

volgende uitmuntende Bedenkingen over cobs Zedelyke Eigenfchappen, gefchreeven tegen de vermetele
„ selling van Lord BOLINGBKOKE, die alien Godsdienst on„ dermynt, dat wy geene gepaste of evenfnaatig'a denkbeeldets
„

„

DF-

„ hebben van GODS Goedbeid en Regtvaardigbeid, gelyk ivy
• die bezitten van zyne Wysbeid en Iliagt, zyn wy verfehul-

„ digd aan den geestigen Dichter Mr . GRAY, die dezelve n
• kort voor zynen dood, opftelde."
1k wit Lord BOLINGBROKE toeftaan, dat GODS Zedelyke,
zo wel als Natuurlyke, Eigenfchappen door ons alleen van
agteren kunnen gekend worden ; en dat dit de eenige weezenlyke kundigheid is, welke wy van die beiden kunnen verkrygen . 1k wit, desgelyks, erkennen, dat bet misfchien eene
niets beduidende onderfcheiding is welke men gewoon is tusfchen die Eigenfchappen to maaken ; dewyl zyne ZedelykeEigenfchappen even z eer tot zyne Natuur en Weezen behooren
als die wy Natuurlyk noemen ; de rede van deeze onderfcheiding is duidelyk hier in gelegen : Zyne Eeuwigheid, Oneindigheid, Alweetenheid en Alniagt verbinden HIM, als 1k zo
Wy aanmag fpreeken, niet aan ons zyne Schepzelen .
bidden HEM, niet om dat Hy altoos overal beftondt en al •
toos zal beflaan ; maar om dat by ons, door het betoon zyner Goedheid , het beflaan gaf en nog onderhoudt. -- Wy
aanbidden HEM, Diet om dat Hy alle dingen weet en kan
doen ; maar om dat by ons in ltaat ftelde om to weeten en to
doen, wat ftrekt om ons gelukkig to maaken . 't Is, derhalven, zyne Goedheid die wy aanbidden, en niet zyne Grootheid of Magt ; en, indien wy alleen gefchaapen zyn om onze
rol, in zeker ftelzel, to fpeelen, zonder eenig uitzigt op ons
eigen byzonder geluk , kunnen wy hem Diet langer dienen 2,
als onzen Algoeden Vader . Daar is dan Been zin in die fpreekwyze : het denkbeeld van zyne Kwaadaartigheid (ik beef terwyl ik dit fchryf,) moet dan voigen. Ons blyft, in dit ge .
val, niets over, belialven vrees, en deeze doet ons Been nut .
V. DEEL . MEIVGELVV, NO. I .
want
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want waar toe kan dezelve Ilrekken dan om oils totwanhoop
to vervoeren, en bet jammerlyk verlangen na vernietiging in
to boezenten?
Ictdien, overzulks , Regtvaardigheid en Goedheid in GOD
Met van dezelfde natuur zyn als in onze denkbeelden, hegten
wygen menigdandeuitdrukinge,wanerwyzeg,
gen, dat GOD noodzaaklyk Regtvaardig en Goed is ; en , otn
dezelfde reden, mag bet even goed gezegd worden, dat wy
niet weeten wat wy meenen, wanneer wy, volgens Dr . CLAR .
KE, ilellen, dat GOD noodzaaklyk een Wys en Veri :landig
Weezen is (*) . --- Wat kan, dan Lord BOLINGBROKL
ineenen, wanneer by zegt,alles toont de Wysheid van GOD :
err 'er nogthans byvoegt, maar alles toont niet, op dezelfde
wyze, de Goedheid Van GOD, overeenkomftig met onze denkbeelden . Door Wysheid moet by alleen verilaan, dat GOD
de beste middels kent en gebruikt tot zeker cinde, onder .
fchillig wat dit chide ook mope weezen . Dit, in tie daad , is
een bewys van Kennis en Verfland ; doch het maakt op zich
zelve geene Wysheid uit : dit woord behelst in zich de aanwending van de gefchiktfle middelen tot de beste en gun~trykile
einden . Wie zal bet anderzins waare wysheid heeten ? Zeif
onder ons Menfchen wordt bet, zonder zulks, voor geene
Wysheid gehouden .
Alle de Eigenlchappen, derhalven,die zyn Lordlchap toefchynen blykbaar to weezen in de geileitenis der dingen, zyn
cods Eenheid , Oneindigheid, Eeuwigheid en Veriiand : geen
deezer, durf ik vrylylc zeggen, kan bet Menschdom meer
onder de verpligting brengen tot Dankbaarheid en Aanbidding, dan of Hy, en alle de Weezens roudsom hem, gelyk
zommigen vermetel genoeg hebben durven denken, voortgebragt waxen, door de werking van eerie ceuwigc Ctolfe in bet
oneindig ruim : want wat betekent bet Verlland to voegen by
deeza andere Natuurlyke Eigenfchappen, zo dat Veriland al .
les Diet inrigtte , Diet alleen ten beste van het geheel , maar
ten besre van elk weezen op zichzelven , 't geen dat geheel
uitmaakt .
Het is, derhaiven, geene Godloosheid, maar recht bet tegendeel, to beweeren, dat'sMenichen Regtvaardigheid en
de andere Deugden, die , to recht beichouwd , Diet antlers zyn
dan onderlcheide toepasfiugen vau Menschlyke Goedheid,eeni .
ge
(*) CLBRxs Verhand.
1. Deel, bl . 73 .
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ge gelykvormigheid hebben met de Zedelyke Eigenfchappen
van het OPPERWEEZEN . 't Is alleen door middel van deeze
overeenkomst, dat wy die in Hem ontdekken, of derzelver
gevolgen in zyne werken . 't Is door het zelfde middel alleen ;
dat wy die Natuurlyke Eigenfchappen bevatten, welke zyn
Lordfchap erkent dat betoogbaar zyn . Hoe kunnen wy eenig
denkbeeld van GODS Eenheid vormen, dan nit die Eenheid ;
van Welke wy zelve bewustheid hebben ? Hoe van zyn Be .
ftaan , clan uit onze eigene bewustheid van beftaan ? Hoe vad
zyne Magt, dan uit die magt, welke wy in onszelven on.
dervinden? Egter dagt noch Lord BOLINGBROKE, nocit ie•
mand, die oit zyn verltand op deeze onderwerpen vesugde'i
dagt cmtner, dat deeze onze denkbeelden weezenlyke en vol .
komene afbeeldingen waren van die Eigenfchappen in GOD .
--- Als zy zeggen GOD weet her, meenen zy niet dat Hy
denkbeelden, door zinnetyke gewaarwording verkreegen, met
elkander vergelykt, en daar uit betluiten trekt . Als zy zeg+
gen GOD duet iets, nieenen zy niet dat dat gefchiedde door
aanftooting, of zo als de Ziel werkt op eon gezintuigd li .
chaam . .AIs zy zeggen coo is Alnnagtig en Eeuwig ; waar
op zyn dan hunne denkbeelden gegrond dan op onze eigene
bepaalde bevattingen van Uirgeftrektheid en Duuriug, baited
de perken van (bepaalde) Ruirate err Tyd uitgebreid? War'
is , derhalven eene gelykvormigheid, cone overeenkomst, (hoe
onvolmaakt en verre ook,) tusfchen de Eigenfchappen der .
Goou1to en onze bevattingen daar van, of wy kunnen 'eP
geene begrippen altoos van hebben, Lord BO,LINGBPOKE flaac
toe , dat wy van de Aarde, die wy kunnen , moetea rede .
kavelen tot den Hemel , dien wy niet kennen ; doch hoe
kunnen wy dat doen , dan door cone gelykheid en avereenkomst, die zich tusfchen beiden opdoet ?
Te vergeefsch poogt, derhalven, zyne Lordfchap to fpota
ten met de fchoone en ernfige alleen{praak van Mr . wooLASTON : „ Moet ik dan myn laatst vaarwel zeggen aari dec .'
„ ze dreeven, wanueer ik deeze oog,,_den fluit ; zullen die
• gindfche blauwe gewesten en dit ganfche tooneel rondscyni
• my verdonkerd warden en verdwyneu? M,oet ik dan alleen
• dieren om mest to verfchafffn, om vermengd to wordea
• met de asfche van deeze dieren en planten , of met den
„ drek onder myne voeten? Ben ik zo verre daar boven very
• heeven geweest in myn leeven a1lteen om 'er in myn dood
gelyk mode to weezen?" (*). Geen Hoofd dat denkt,
gees
( ) WOOL ASTON Religiati of Nature delineated,
Az
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gees Hart, 't welk de minile aandoenlykheid bezit, of het
heeft dezelfde aanmerking gemaakt, of het moet niet alleen
de fchoonheid, maar ook de waarheid daar van gevoelen , als
by dezelve uit den mood van een' ander hoort! -- Welk
een antwoord nu zal Lord BOLINGBROKE geeven op deeze
vraagen , hem niet alleen door WOOLASTON, maar door 't ge.
heele Menschdom, gedaan? Fly zal u zeggen, dat wy,(dat
zyn, de Dieren, de Planten, de Steenen en andere Stofklom.
pen ,) alle begreepen zyn in Un onmeetelyk ontwerp, dat wy
alle aangemerkt moeten worden als Perfoonaadien van een Spel,
die elk hunne byzondere Chara&ers hebben, dat wy niet voor
ons zelven, maar tot bedryf, gemaakt zyn . Dat het dwaas ,
vermetel, godloos en ontheiligend is to murmureeren tegen
den Almagtigen Maaker van dit Spel, wanneer wy ons onvermydelyk ongelukkig bevinden . Wy moeten, in tegendeel, onze hoofden nederleggen op het zagte hoofdkusfen der
onderwerpinge, op den onbeweeglyken rotsfteen der gerust•
heid ; verzekerd, dat, indien onze onheilen tot een zeer geweldige hoogte opklimmen , 'er onmiddelyk een einde gemaakt zal worden aan ons elendig beftaan, en dat wy ver.
mengd zullen worden met den drek onder onze voeten, een
lot 't welk alle Dieren overkomt : en by, wie zich daar over
beklaagt, fchynt door zyn reden zo verre niet verheeven to
zyn boven de Dieren in zyn leeven, of by verdient in zyn'
dood daar mede vermengd to worden. - Zodanig is de
jammerhartige troost die de Wysbegeerte zyner Lordfchap
ons geeft , en zoodanig de hoope , waar op zyne gerustheid fleunt (*).
(') De Leezer, die begeerig is de flelling van BOLINGBROKE
in 't breede na to zien , kan dezelve vinden in bet IV Deel van
zyn PbilofopbicalWorks,Sect . 4o &¢I . Zyn fmaadlyke befehimping van den Heer WOOLASTON komt ons voor in de 50 Sect. van
dat zelfde Deel .

LOSSE GEDAGTEN OVER EENIGE ONDERWERPEN .

Door Mr .

D

C R A Y.

E Mensch is een Schepzel alleen in de Zamenleeving in
ilaat om zyne Ziel to befchaaven ; en dan noch alleen
in eene Zamenleeving, waar by geen flaaf is om zich de noodzaaklykheden des leevens to bezorgen .
Ge-
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Gebrek is de moeder der laagere Kunften : Rust baart de
verheevener Kunflen , als Welfpreekenheid, Staat ., Zede-,
Dicht-, Beeldhouw-, Schilder- en Bouwkunde ; volmaakingen van de eerstgemelde.
De Lugtftreek beweegt zommige Volken tot Befpiegeling
en Vermaak ; andere tot bet doorfhan van Moeilykheid, Arbeid, en den Oorlog ; doch niet in diervoege, dat de eerstgenoemden tot Moedbetooning en Tugt, of de laatstgenoemden tot Befchaafdheid en Werken van Vernuft, onbekwaam gemaakt worden .
Het is bet eigenlyk werk derOpvoedinge en van hetStaatsbeituur met elkander verd6nigd, om de gebreken , die nit de
lugtsgefteltenisle en landaart ontflaan, to verbeteren .
Het voornaam oogmerk der Opvoedinge moetaftrekken oni
de Menfchen, in de Noordlyke Lugtftreeken , to doen denken, en, in de Zuidlyke Gewesten , to doen werken .
De onderfcheide vorderingen der Opvoedinge mogen ver •
geleeken worden by eens Kunftenaars werken in Marmer :
bet is jets anders bet Marmer uit de groeve to haalen, iets anders bet in vierkante ftukken to vormen : bet vereischt nieuwen arbeid daar aan glans en luister by to zetten ; de fchoonfte plekken en aderente doen uitkomen,en Dog meer moet 'er
gedaan worden, zal men 'er een ftaatlyken kolom, of een
naar 't leeven gelykend beeld, van vervaardigen.
Voor een Man, die onder een vry en gelukkig Staatsbe .
ftuur gebooren is, heeft bet Vaderland altoos iets dierbaars .
Hy mint, gelyk COWLEY zegt,

Hy mint zyn oud en erfelyk geboomt .

Terwyl de Onderdaan van eenen Dwingeland geen Vaderland
heeft, by is daarom baatzoekend en laaghartig ; by heeft geen
Gezin, geene Naakomelingfchap, geene begeerte na Lof, of
bezit by deeze laatstgemelde, by zal dezelve Diet op een voeg .
lyk voorwerp vestigen .
Een Volk, 't welk Vaderlandliefde ontbreekt, verwaar .
loost de Opvoeding , lacht met de begeerte na Lof, fpot
met Verftand en Deugd , en moet noodwendig flegt be •
ftuurd worden .
De Koophandel verandert to eenemaal bet Lot en den Aart
der Volken, door bet mededeelen van Kunften en Kundighe .
den, door den omloop des Gelds, en door bet invoeren van
de Stoffe tot weelde . In den aanvang wordt de Ziel verwy
derd en befchaafd ; en vervolgens die, zo wet als 'tLichaam
bedorven .
A 3
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De invallen der oorlogzugtige Noordfche Volken, op de
verwyfde Zuidelyker Bewoonders van den Aardkloot,lchynen
(ondanks al den fchrik, verwoesting en onkunde, welke z~mede
bragten,) een noodzaaklyk kwaad geweest to zyn, oni den
geest des Menschdoms, verzwakt en verdoofd door de Kunften des Koophandels, to doen bekomen, de oorfpronglyke
vryheid en gelykheid weder to fchenken, en magt to geeven
om gevaar to tarten en moeilykheden door to fiaan : zo brengt
eelr .Staartlar,hoe verlchriklyk in 't aanzien,a1s dezelve door
ons Stelzel been gaat, aan de Zon een' voorraad van warmte
-en licbt mede ., en vogtigheid aan de Lugt .
De Leer van EPICURUS is altoos der Maatfchappye fchadelyk ge.weest . Dezelve kwam ter baane toen Griekenhrtnd
a n ondergand, begon to hellen , en heeft mogelyk den val van
L'eeze Leer wordt
Itt zelve ook then van Rome verhaast .
thans in Fratzkryk en Engeland voottgezet, en fchynt beiden
met dat zelfde lot to dreigen .
Een voornaam kenteken van de Ondeugenheid der tegettwoordige Eeuwe is bet veragten van een goeden Naam .
Veelvuldig zyn de nuttigheden van een goeden Nam voor
eene edelmoedige Ziel . Deeze breidt ons beflaan en voorheeld nit tot volgende Eeuwen : doet de Deugd volduuren en
{vermenigvuldigen, die anders zb kort(tondig zou weezen als
ons broos bet&aan ; en voorkornt de overheerfching der Ondeugd in een geflacht nog meer bedorven dan ons eigen . Het
is onmogelyk de natuurlyke begeerte, welke wy bezitten, otn
gedagt to worden, to onder to brengen : misdaadige Eerzugt
en Gierigheid, de zelfzoekendite alter Driften, niet uitgezonslerd, zouden wenfchen een' Naam naa to laaten .

AIIDDEL VOOR DE KOUDE IN DE HANDEN (*1".

Door den Beer j . H . RuniPrt.,
to Grave.

O

Med. & Chir. DA

Nder zoo veele middelen, welke, cf uit vreemde Landen, of geheime papieren van groote Huizen, voorkoomen,

(*) Dit Stukje is ons in den gepasfeerden Winter to laat ter hand
,;kkomen, om 'er teen gebruik van CC maaken .

J . H. RUMPEL MIDDEL VOOR DE KOUDE IN DE HANDEN . "j

men, heb ik nog geene gevonden , welke een algemeene goed .
keuring wegdraagen ; zonder bier ointreut , ook wegens de
fchadelykheid der Zalven en Olien, in veele gevallen, nit to
weiden , kan ik het volgende, op reden en bevinding fteunende, nanbeveelen .
Neemt een Citroen, fchelt ze aan een kant een weinig af,
tot aan het fappige ; flrykt deeze, eenige maalen op een dag,
over de handen en armen, welke door de koude dik erg ge,
zwollen zyn ; laat bet zagt indroogen : de Citroen tot aan de
ichel haar fap verlooren hebbende, fnydt nog een weinig de
fchel af, en doet als vooren , tot de Citroen ten einde is. Deeze
middelen, eeiiige dagen gebruikt, zullen de klooven en dikte
verdwynen . Die geenen, welke wat kleinzeerig zyn , kunnen
over de klooven en gaten bet volgende fmeeren : neemt bet
fap van een Citroen, doet 'er al kloppende, in een Kommetje,
met een Veder, by, Io <t I2 druppels Zoete-Amandel olie,die
heel vers is ; dezelve, tusfchen elken druppel, braaf onder een
kloppende.
Veelen, ja de meesten ryn , dit middel gebruikt hebbende, de volgende Jaaren geheel vry geweest.

UITTREKZEL VAN FEN 13RIEV VAN DEN HEER MESSIER
Lid van de Koninglyke Aca&mre der IVetenfcbappen, wEGENS ENE BUITENGEWONE KOUDE, WAAP GENOMEN IN
BET VOGESISCH GEBERGT£E , den 27 November 174n
aan den Scbryver van bet glournal de Pbyfique .

!

(Esprit des, Journeaux. Tome II . 1775 .)

V

V Ergunt my, myn Heeren, dat ik de eer hebbe van UE .
verllag to doen van ene buitengewone Koude, dewelke
to Senones, fioofdftad van bet Graafichap Sain, in bet Voge.
fiscb Gebergte, den 27 November I77~, door den Abt DX
CHALIGNY, oud Hoogleeraar in de Wiskunde to 1Wetz,waar,
genomen is .
De Waaruemingen wierden gedaan op twee Thermometers,
waar van de een met Kwik en de ander met Wyngeest (Es.
prit du bin) ge >uid was . 1k had to Parys deze twee Werk.
tuigen, drie maanden geleden, laten vervaardigen, en ik was
zelf getuige van derzelver graadverdeling, naar de Schaal van
A 4
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den Heer DE R.EAUMUR ; de een en de ander gingen eenparig
en naauwkeurig.
Na deze voorbereidingen melds de Heer MESSIER, ons ene
reeks van weerkundige Waarnemingen, van den 22 tot den
So November. - Wy zullen hier de merkwaardigfce uitkomst
geeven . --- Uir de Lyst dezer Waarnemingen blykt ; „ dat
,, de groottl :e Koude is geweest den 27 November, om acht
„ uuren des morgens, by ene heldere lucht ; zynde de wind
,, Nonrd-Oust. Dat de Thermometers waren gevallen op
,, 151 grand onder bet Vriespunt, (volgens den Heer FAH„ RENH IT omtrent 4 ° onder 0 of 360 onder bet Vriespunt.)
„ De grond was met een voet Sneeuw bedekt . Deze Koude
„ evenaarde die, welke to Parys in 't jaar 1709 waargenomen
• is". --- Op denzelfden 27 November,zegt de Heer MES•
verder, en op bet zelfde uur, nam ik op myn Obfervatorium to Parys waar, dat de graad van Koude op den Thermometer was gedaald tot 7 graden (of I6 .) De lucht was,
gelyk to Senones,helder, en de wind mode Noord-Oust ; de
Barometer ftond op 28 d . 0+ ; drie dagen to voren was 'er
Sneeuw, ter dikte van i5 Lynen gevallen , die den 27 nog lag.
Men ziet bier uit, dat, op denzelfden dag, en in gelyke
omftandigheden , to Senones en to Parys, de Koude to Senones
9 graden (of 200 .) Iterker geweest is ; terwyl Senones en
Parys onder denzelfden graad van breedte liggen ; zynde Se.
noses gelegen op 4E 2 ; . 45 Seconden .
Senones is 18 Minuten 37 Seconden ten Oosten van Parys ;
de gelegenheid is op een grond . welke omringd is van Bergen ;
zynde to Senones 12 a i5oo Voeten boven de oppervlakte
verheven . Het meerengedeelte der glooijingen van deze Bergen, naar de zyde van Senones, is onvruchtbaar, en de top .
pen zyn bedekt met Pynbomen ; voorts laat cen heuvel den
NQord-Oosten Wind vry genoeg door, om zig to Senones to
gevoelen . - Niemand to Senones, noch in bet omligdoen
ende Land, geheugt zodanig cue nypende en vroegtydige
oude to hebben uitgettaan, als die van den 27 November
laatstleden .
Indien de 27 November van bet laatst voorleden Jaar een
byzonder tyamerk is geweest, door de onmatige Koude die
men gevoeld beefs ; de 6 Augustus van bet zelfde Jaar was
even zo aanmerkclyk , door een tegenovergeftrid Verichynzel.
Voggens de Waarnemingen gedaan to M-arfeille, in de
Vooritad der H rvormde Augustynen, door den Heer PISTON,
met twee Thermometers met Kwik gevuld , zatnengelteld ,
vol.
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volgens de beginzelen van dien Heer, en geplaatst naar het
Noorden in de vrye lucht zondier aanmerklyke terugkaatzing
der Zonne, moet de Hitte van ~9j graad (of 98f), in 't jaar
1738 to Lions ondervonden, niet weer cen byzoi :der tydmerk
uitmaken . Men zal liever in de plaatfe bier van IIellen, die
Hitte, welke men gevoeld heeft to Marfeille, den 6 Augustus
ten twee uren Nademiddag : ten welken tvde de Thermome .
ters gerezen waren tot 30= graad (of Ioo,) ; in welken ifand
zy zig, gedurende een halt uur, gehouden hebben .
Tot dus ver de Waarnemingen van gemelde Heren ; ik
geef ze, zo als ik dezelven in bet opg&imelde Werk gevonden
heb .
1k heb de graden, volgens den Heer FAHRENHEIT,
'er bygevoegd .
C. H. E .

BERIGT EENER REIZE NA DE YSBERGEN IN HET HERTOG.
DOM SAVOYE .

Door den Heer BouRRI'.

D

I. DE BERG BREVEN,

D E Berg Breven , aan den voet met eenige weinige Den.
nenboomen en Kreupelhout bezet, is geheel kaal op den
top . Wy waren vyf en ddn half uur bezig met denzelven to
beklimmen,langs eenen moeilyken weg over de brokken,die,
van tyd tot tyd, aan de zyden nedervallen. Eenige deezer
brokken waren ruwe ongefchikte fteenklompen, andere plat
met fcherpe kanten . Geen gebaand fpoor loopt na de hoogte.
Om op een der toppen to komen, zyn 'er drie openingen in
de rots gehouwen, deeze bykans rechtftandig zynde, konden
wy bezwaarlyk gelooven, dat dit de doortocht was ; doch
onze Leidsman ons verzekerende, dat Mr . DE SAUSSURE , to
deezer plaatze den Berg v66r ons beklommen hadt, greeperi
wy weder moed, Door dien de weg overal bedekt was, met
xonde harde fteentjes, die ons van onder den voet glipten,
rnoesten wy'er zeer opletten, om ons , ten meestep voordeele,
to bedienen van de fpleeten en klooven in de rots, om bet beklommene to houden , en onze voeten to plaatzen ; dit gaf ons
een allermoeilykften arbeid ; het zweet liep ons by 't aangezigt
neder ; op bet oogenblik dat wy ons veilig rekenden, ons ver .
heeldende de vaste rots beklommen to hebben, vonden wy ons
A 5
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zomtyds op den kant bedroogen, die in onze handen afbrak ;
of de f'een, waar op wy onzen voet zetten,ontglipte ons,en
wy gleeden agter nit, met den afgemortelden brok ; doch deeze
toevallen, die flegte gevolgen zouden gehad kunnen hebben,
ftrekten veel eer om ons aan to moedigen dan of to fchrikken,
en werden, ten laatffen, eene f oWe van verrnaak, boven al
wanneer wy dagten, dat ooze Geleider twee honderd voeten
beneden ons de wagt, en zich gereed'hieldt om ons to ontvangen, indion wy 2o verre mogten to tumge daalen . Dit gebeurde niet, en wy bereikten behouden deli top des Bergs .
Naa her to boven komen deezer moeilykheden, ontvingen
,wy, voor dezelve, overvloedige vergoeding . Welke fchbonheden omringden ons! De lugt was boven op den berg helder
en zuiver ;terwyldzv,inealdrbne,gl
heel ander vertoon maakte ; deeze zq,ggen wY bedekt net. dikke
wolken, door de zon verguld en met gr'oote fhelheid na alle
J;anten been beweegende ; en naar maate de Zon lterker doorfcheen , konden wy de wolken zien lcheiden, die, door de
ppeningen tusfchen de bergen, zich een' weg baandeu .
Verfchafte ons de vlakte een zo aangeua:un en zonderling
vertoon, de hoogte gaf, op haare beurt, eenige voor ons volftrekt nieuwe aandoeningen, Wy hadden bet heerlyk gezigt
van een keten Bergen, alle even ongenaakbaar en met ys bedelff ; en bovenaI van den Berg Plane, wiens top bet hoogite
vuoikgewest fcheen te, bereiken, en 'er zelfs door been te fleeken . De keten Bergen op welke deeze Berg a19 e6n •R eus nederziet, is zamengeiteld nit een hoop Rotzen, die in fpitze punten uitloopen, de Naalden genoemd, gelyk de Tenten in een
Legerplaats gefchikt : derzelver zyden fcliynen ligter en lugtiger, door 't cieraad van verfcheide holten in de rots zelve,
uls mede door veeivuldige ffreet$en Ys en Sneeuw, die, zontiet de algemeene gedaante , of het ftaatlyk voorkomen , to veranderen, 'er eene fchiideragtige en bevallige verfcheidenheid
on byzet. Dieper ziet het oog, met verrukking, de fchotzen
Vs en de Ysbergen, zich bykans tot in de vlakte uitttrekkende ;terwyl dit een' door kunst opgecierden tuin vertoont, verfraaid door de mengeling eener verfcheidenheid van kleuren,
Len fchilderagtig gezigt, tegen deeze Keten overgeftel .d,werd
gevormd door ontelbaare Bergen, tot den afftand van bykans
vyftig Engelfche Mylen , tustchen welker toppen door, wy
eene fchinf'ering hadden van de verfcheide vlakten , die zy
omringen .
Op den Berg, die ons dit overheerlyk gezigt opleverde, hadt
Mr, ra$ snussUU, tltans twee maanden geleden, ondervinding
cc .
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eerier Proeve in een der aanmerklykfle verfchynzelen der Natuure, Dewyl de lugt begon to betrekken , en een Onweer to
dreigen, zo als by op den top was, bekroop hem de nieuws .
gicrigheid, om 'er de uitwerking van to zien : en hier na be .
hoefde by ntet lang to wagten ; by vondtzich welhaast natuur .
lyk geelectrifeerd ; doch gevaar dugtende, als by zag dat do
blixem op hem of kwam, ontweek by 't zelve,
Wat ons betreft, zonder eenige vreeze voor de gevolgen
eens zo verfchriklyken verfchynzels , hoorden wy een lang
aanhoudend rommelend geraas, gelyk aan dat des donders ; de
flifte van do plaats, waar wy ons bevonden, maakte dit to
ontzaglyker . De brokken Sneeuw, van de toppen der Bergen
afgefcheiden, en in de laagte nederrollende ; groote flukken
Rots, die dezelve volgden en andere in 't vallen mede namen ;
ganfche blokken Ys , wel hard gevroozen, van de hooglle
kruinen nederploffende ; of Sneeuw door den wind in de lugs
opgenomen en omgevoerd,en flroomen van gefmolten Sneeuwwater, waren to gader de voornaamfle oorzaaken van 't ge,
raas, dat ons in de ooren klonk ; fchoon wy op denzelfden
tyd de uitwerltzels zagen eens donderflags,op de hoogtewaar
wy ons bevonden, die tot de oppervlakte was doorgedrongen,
on de keifleenen hadt weggenomen .
Volgens de gemeenfte berekening , bevonden wy ons bykans twaalf honderd Vademen , boven de oppervlakte des
Meirs van Goneve. Deeze verbaazende Hoogto, en ongetwy
feld de nabybeid van bet Ys, 't welk ons van alle kanten, op
een na, omringde, deedt ons een fcherpe Koude gevoelen .
,Hct was nu twee uuren naa den middag, en onze Thermo .
meter tekende alleen een vierde van een Graad boven 0 . Wy
waren, met to min, zeer wel in onzen fchik, en namen ons
middagmaal, 'twelk, naa een zo vermoeienis verwekkenden
>Locht, en in eene zo zuivere lugt, wonder wel finaakte .
Met hartzeer zagen wy bet tydilip naderen , waar op wy dit
verrukkend toneel moesten verlaaten . Wy zagen , voor 't
laatst, met een affcheidneemend oog, deeze heerlyke voorwerpen, met welke to aanfchouwen wy ons niet konden ver-.
zadigen Wy keeken elkander aan zonder een woord to fpreeken , onze oogen konden alleen verklaareta wat wy gezien
hadden , en vertelden wat 'er in onze barren omging : deeze
waren aangedaan en ontroerd.
Wy hadden nu veel meer kommers in bet of dan in bet op,
klimmen ; verleegen,waggelende en beevende,op elken flap,
flondt de vrees en 't gevaar ons voor oogen gefchilderd . Wy
kwamcn, egter, met eenig uitglippen'er af : doch bet duurde
vier
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vier uuren eer wy beneden waren ; fchoon wy een gedeelte
van den weg eer liepen dan afklommen . 't Was avond toen
wy to Prieure kwamen ; de goede Lieden dier plaatze waren
reeds eenigen tyd ongerust geweest, met angst na ons uitziende , en gereed to onswaards to komen , om ons to helpen ;
dugtende dat ons eenig kwaad was overgekomen .
II,

DE YS-VALEI VAN MONTANVERD.

Een zee, gefchokt door een form, en tot Ys gefold door
een fchielyk opkomende irenge Vorst, verbeeldt vry goed bet
vertoon der Ts-valei van Montanverd : de golven , verhard door
op&nvolgende Winters, eenige van eene vuile andere van een
helder witte kleur, zyn verdeeld door fchuinfche fpleeten, die
zich doorfchynend blauw vertoonen . De wateren ruifchen,
onder bet loopen,langs deeze fpleeten, die zeer diep zyn, en
by welke Reeds nicuwe komen : bet teken van derzelver opening
is eeh laid kraakend geraas ; en waarfchynlyk veroorzaakt door
het wegfmelten van eenige deelen aan den grond derYsvlakte,
bet kraaken der oppervlakte . Deeze Valei wordt gevormd
door hooge Bergen, die in fpitzen of Naalden uitloopen , en
alle onderfcheide naamen voeren : deeze heet l'Aiguille du
Dru , een ander ?4iguille de Goute, een derde l'Moine en een
vierde I'Geant enz. Eenige deezer Naalden hebben de gedaante
van Obelisken ; doch de Dru,die ze alle in hoogte overtreft,
is eene allerfchoonite Pyramide.
Aan bet einde deezer Valei is een halfrond, gevormd door
zeer hooge Bergen , die 't zelve fluiten ; op welker top zich ,
als 't ware , eene galery vertoont , vercierd met verfcheide
ftandbeelden, in zekere orde gefchaard . Hier wordt bet Kristal doorgaans gevonden , omzet met groenagtige aarde , of
mosch ; het heeft de gedaapte niet van een dobbelfteen als in
America, maar van een zes-of zevenkantigen kolom,en loopt
altoos fpits nit .
'Er zyn rotzen, die, zomwylen van deeze Naalden afbree .
kende, naa verfcheide botzen op 't Ys nedervallen . Wy zagen eene losbreeking van Sneeuw, doer een windvlaag terfond in een wolk veranderd : desgelyks ftorten van deeze bergen verfcheide waterltroomen, die zomtyds kleine watervallen
vormen, niet onaangenaam voor 't oog . Wy klommen vervolgens op 't Ys neder.
De aarde, op den kant van deeze Valei, is wit en vermorsfelbaar als kalk, zy noemen dezelve Slangefleen. Het is verbaazend op deeze plaats alleeu,de hoogte van het Ys to zien ;
de
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de golven gelyken kleine bergen, op elkander gehoopt ; eeni.
ge zyn van veertig tot vyftig voeten hoog . In den beginne
viel bet zeer bezwaarlyk daar over been to gaan , doch naar
maate wy verder in deeze Ts-valei kwamen, namen deezeYs .
golven af, en werden effener. Wy vonden bier de beende .
ren van een Wilde Geit, door eene fneeuwftorting, onge.
twyfeld, bier verongelukt . Het Ys fchynt i van jaar tot jaar,
toe to neemen ; en oude Lieden van Cbamouni verzekerden
ons, dat bet eertyds mogelyk was, van bet einde deezerValei, zelf tot Aoste, to gaan, 't geen de op66ni1apeling van
Ys thans onmogelyk maakt .
III . DE YS .VLAKTE VAN PELERIN.
De Ts-vlakten zyn beddingen van Ys,meer of min dik, in
't afhangen tusfchen de bergen . Deeze beddingen, van tyd
tot tyd toeneemende, krygen eene groote uitgeftrektheid en
dikte : die, op welke wy ons tegenwoordig bevonden, is bynaa
achttien honderd voeten van den top tot beneden , en omtrent
vyf en veertig honderd voeten breed . Wy liepen dezelve over .
Ze is , op veele plaatzen, met verfcheide fcheuren en fpleeten, waar van men den grond niet kan ontdekken : doch, op
een nauwkeurig befchouwen van dezelve kan 't nieuwe Ys
zeer gemaklyk van bet oude worden onderfcheiden . Het nieuwe is wit, en meest al niet boven de zes voeten dik ; bet
oude daar onder is blauwagtig . Voorzigtig moet men weezen in bet wandelen op dit Ys, en met den itok itooten eer
men den voet nederzet, en dit, als't kan zyn, op de bultige plaatzen doen, die door de bolrondheid doorgaans fterker
bevonden worden . Deeze voorzorg is desgelyks noodzaaklyk om dat de fpleeten zomtyds met versch gevalle Sneeuw
bedekt zyn ; doch 't geen alle voorzorge verydelt is bet ge .
vaar van bet openbarften van nieuwe fpleeten, welke, nu en
dan, zonder eenig waarlchuwend teken, ontitaan . - Wy
gingen al verder deeze Ys-vlakte op, wanneer eensflags, een
rollend geraas, gelyk aan den donder, onder onze voeten,
ons, met verhaasten tred, denzelfden weg, dien wy gekomen waren, deedt to rug vlieden. Maar, indieu wy reden
hadden om to vreezen voor 't Been beneden ons mogt gebeu .
ren , 't Been wy boven onze h ,~ofdenzagbrtoilsBen
zins tot bedaaren . Agter de Naalden hoorden wy cen fchor
geluid, een herhaald fcherp gekraak, en verfcheide brokken
rots, op geen grooten afftand van ons, nederftortende,itrekten ten blyke van 't gevaar in 't welke wy ons bevonden . In
on .
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onzen fpoedigen to ruggang vonden wy een dood Kspelletje,
en zagen eenige Marmotteu gereed om in hunne holen te krutpeu . Twee Charnouniers vertoonden zich vervolgens, dock
weeken, op ons aannaderen , als met ongewillige fchreeden,
ina de hoogte der bergen . WY namen denzelfden weg, vry
hoog opklimmende en twyfelden niet of wy zouden, in korten tyd, aan den voet der Naalden zyn, dewyl de Berg Blanc
niet verre of fcheen . Welk eene misgisfing! Wy bereikten
denzelven, met de daad ; doch niet dan naa eerie tnocilyke
en verdrietige wandeling van edn uur .
I V.

DE NAALDEN.

flet gezigt der 1Vaalden aan den voet was waarlyk verriiklyk. Maar wanneer wy in aanmerking namen ; dat van dezelver toppen de Vlakten ten Zuiden , ten Noorden en ten
Oosten to zien waren, hoe kwellend was dan bet denkbeeld
van derzelver onbeklimbaarheid! Welk een geweldige begeerte om'er boven op to komen, ontf]ondt hier uit . 1k voelde
my kragtig opgewekt, en die toppen met brandend verlangen beziende,dagt ik dat bet mogelyk was dezelve te beklimmen . Door deeze hoop voortgedreeven, overklom ik, met
een vast bepaald befluit, alle de rotten, die my in den weg
voorkwamen , klauterende over ftukken en brokken . In 't
einde bereikte ik den rand van de spits aan dcn Berg Blanc
grenzende .
De hoogte nu door my beklommen leverde een zeer vermaaklyk gezigt op ; dan het verfchilde weinig van 't geen wy
op den Berg Bt-even gezien hadden, Ik was verre van vergenoegd. Ik wenschte over dat groote afichutzel been to komen,
't welk my het gezigt na't Zuiden belette . Hier op myn yver
verdubbelende, klom ik, op nieuw, met veel vermoeienis,
van rots op rots, en met de voorzigtigheid van een Rups
op een iteekelige plant, ging ik langs die cieraad geevende
wendingen en klooven, welke aan •deeze groote iichaameu al
die ligtheid byzette , van den Berg Breven met zo vecl verwondering befchouwd, tot dat ik, verbaasd over de vreeslyke
hoogte op welke ik myzelve befchouwde, en nog meer over
't geen my nog to beklimmen flondt,, op 't laatst befluot, bet
uiterfle myner kragten to beproeven .
Dan ik vond myne moeite ryklyk beloond, door bet very
rukkend gezigt 't welk myne oogen ontmoetten : hooger dan de
Berg Breven zag ik Noord-en Westwaards over dien Berg :
digt by my, en als aan myne voeten, lagen de Valeien van
Cha-
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bamouni,varrSt. Michael,van Serve en van Sallenche ;ver
;
der op onderfcheidde ik de Vakte, die de twee Saleves vatiel4.
kander afzondert , en eanfchouwde met een aangedaaner oog
dan my mogelyk is uit to drukken , de vaderlyke Vlakten in
welke Geneve ligt, het fchoone Meir, en met Mn woord de
geheele uitgeltrektheid van den Berg ,°ura tot het Kasteel van
Eclufe . Aan myne rechterhand waren de Vlakten van Paye
de Vallais, de helft van welke ik alleen kon ontdek-ken, en die
verbaazende keten van Alpen ; welke, cen kromme lyn befchryvende, beflooten worden to Fouche, en by den den Berg St .
Got hard.

De zuiverheid en helderheid der lugt, vry van alle nevelg
en dampen der Vlakten , ftelde my in ftaat ow alle deeze voor •
werpen met zulk eene nauwkeurigheid en ;uistheid to befchouwen dat ik dagt ze gemaklyk to kunnen tekenen ; doch ik
verloor myzelven welhaast door deeze eigenfte omftandigheid
zulk een aantal van voorwerpen was to groot om to zameit
en order 66n oogpunt gebragt •t e worden ; niets behieldt denn
behoorlyken afftand .
1k had myne Reisgenooten aan den voet der Naalden gelaa.
ten , en ik kon het kleine Meir zien, aan welks oever wy af .
gefprooken waren to zullen rusten : het was my onmogelyk
hen to onderkennen ; dock ik kon den fnaphaaufchoot, het
afgefprooken teken, hooren .
Met veel ongerustheids en moeite ging ik na beneden . Dc
fteenen, de brokken rots, rolden order myne voeten weg,
en ik durfde my zelfs niet betrouwen op eenige zeer groote
ftukken, die nergens aau vast feheenen . U kwani, nogthans,
behouden beneden, en v ,-rvoegde my by myne Reisgenooten.
Op een aangenaame bank van mosch gezetea , namea wy on .
zen maaltyd aau den oever des Meirs, welks water van eene
buitengemeene koude is, en , voor 't grootfte gedeelte , bedekt
words door de overhangende Naalden . Len deezer trok inzonderheid onze aandagt ; dezelve flak boven andere uit, door
het fchitterend blinken van bet doorfchynendst Ys , 't welk zeer
veel toebragt om dit voorwerp, in zichzelven zeer heerlyk , to
fterker in 't oog to doen loopen .
Van hier zouden Wy, volgens ons gemaalkte plan , na Man.
tanverd gaan . Het was twee uuren eer wy op reis toogen
wy moesten de geheele Keten der Naalden langs trekken over
gebrooken rotzen , de weg was zeer flegt, eu noit vonden
wy ons meer bedroogen in het gisfen der afftanden ; 't geen
ons niet langer dau een halve Myl fcheen, was altoos tweemaal zo ver, en de uit[teekende deelen van deeze Keten, wier
pull .
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punten over elkander been ftaken, bragten ons needs van 't
fpoor . Het fcheen dat wy de punt, die kort voor ons lag,
bereikt hebbende, aan 't einde van onzen weg zouden wee .
zen : en wanneer wy , door deeze hoope aangemoedigd,
onze • fchreeden derwaards verhaast hadden, ontmoetten wy
een nieuw uitftek, op denzelfden amand, als bet even bereikte, en hieldt ons op, in onze vermoeienden tocht . De
gezigten , ondertusfchen, waren altoos fchoon , heerlyk en verrukkend . Wy hadden het genoegen om boven ons een beek
gefmolten Sneeuw van een rots to zien vloeijen ; achttien hon .
derd voeten beneden ons was de ftreek der hooge Dennen .
boomen, en twaalf honderd voeten laager die der Lorkenboomen, wy bevonden ons in het Gewest der Marmotten en
Wilde Geiten .
V. DE VALEI VAN MONTANVERD.
Wy zagen een uitgeftrekte vlakte van Ys, geheel effen . Op
deeze rees een Berg to eenemaal van Ys, met trappen tot den
top toe , die de throon eener Godheid fcheen . Het hadt,
daarenboven , de gedaante van een grooten waterval , by uitftek fchoon, en de Zon , die 'er op fcheen, gaf aan 't geheel
een fchitterenden wederglans,en vertoonde zich, als een fpiegel, welke de lichtllraalen, op eene verbaazenden afftand,
verfpreidt. De mengeling van licht en fchaduw was volmaakt,
en , om de fraaiheid van dit gezigt to voltooijen, was dit fpiegelagtig Meir omringd met verfchillend gekleurde bergen , en
verleevendigd door een vernis van het helderst Ys . Alle deeze voorwerpen,zamengenomen, leverden een aangenaam ge .
zigt op van de fchitterendfte vertooningen, to fterker affteekende door de donkerder kleur van een nabygelegen Berg, die
van den top tot den voet allengskens in donkerheid toenam :
deeze werd weder afgewisfeld door beeken van Sneeuwwater,
wier kronkelende ftroomen, door de daar op fchynende Zon,
bet afltraalden. Met een woord ; dit gansch betooverend gezigt eindigde in rotzen van Kristal, en andere van verfchillende zeer ryke en voile kleuren . Nieuwe fchoonheden ver
lustigden cans by aanhoudenheid, daar wy in verrukking op .
getoogen ftonden, door een aantal zo heerlyke en grootfche
voorwerpen .
De Valei aan onze rechterhand was vercierd door verbaazende Ysbergen, die tot eene onmeetbaare hoogte, tusfchen
de bergen oplchietende , hunne kleurea vermen ;den met do
wolken, die zy fcheencn to bereiken . De trapswyze opgang
van
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van een derzelven , deedt ons denken .datl bet beklimpen
mogelyk was ; zodanig was de inn-eemende aart deeiet
yoorwerpen, dat zy alle andere denkbeelden feheenen uit to
wisfchen . Wy waren niet langer meester van onszelven,
co bet was bykans onmogelyk de aandrift onzer genegen .
heden to fluiten 1, Zodanig een beftaall zott ons nieuwe,Eooneelen van nog grooter uitgeftrektheid openen. Wy ffeldent
ons voor , dat, wanneer wy een gezigt agter de Naalden verkreegen :, op zulk'-eon hoogte,boven welke noit flervelingopklom, de Berg Blanc zich niet alleen aan ons onder eene
nieuwe gedaante zau vertoonem , -maar dat wy, verderZuidwaards ziende, eene 4childeery van j gleheel Italie voorons zouden hebben , even als ;ia eea donkeren kamer . Deeze verwilde •
ring der verbeeldingskragt zntte ons aan om to denken ., dat dit
beklimmen mogelyk was : ep Wy bbvanden .ons in 't vol genot
onzer mymeringe, wanneer even fcllriklyk eraas van die zelfde
Ytbergen komende, et ;n einde, nlaakte aaa onzen vermaaklyken droom, en alles, op eenmaal, deedt verdwynen . De rede
fchreef ons onmiddelyk voqr, dat, wanneer zulk eels fchil .
deragtig denkbeeld, als wy ouszelven hadden voergefteld,
weezenlyk beftondt, en bet mogelyk ware de hoogte van den
Ysberg to beklimmen ons 'er het ;geaigx van to hebben, de
volvoering van dit plan s zon vereifchen den ganfcherl nagtin
deeze bevromene V7a1ei'te blyvu,'t yvelk, dour mangel aan
braudftbffe alleen, volftrekt, ondoeulyk was .

KORT BEGgIP DER VERSCHILLEN TU§SCHEN GROQTBRITTANJE EN DE AUERICAANSCHE VOLKPLANTINGEN GEREEZEN.

Et Parlement van Engeland, de Noord-Americaanfebe

fl Volkplantingen willende dwmgen tot eene blinde on-

derwerping, en eene flaaffche gehoorzaamheid aan alle zyne
Befluiten, is niet, alleen, gelyk wy hier boven getoond hebben (*), van de rechte beginzels der Staatsgefteltenisfe en
natuurlyke billykheid afgeweeken ; maarfchynt, daarenboven,
de belangen haar toevertrouwd verlochepd,,of veeleer verraaden,
to hebben . Dit zullen wy than wat nader antvouwen .
~Aan
(*) Zie Hedend. Pad. Letter.0ef. IV Deel, Mengelw.bl. Sot
sto. en bl . 570- 5 81 V* D EEL . AMENGELW. N O .1.
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Aan de Maatfchappy en de byzondere Leden van dezelve,
het grootfte goed of 't meeste geluk, toe te brengen, moet
bet voornaamfte doelwit weezen van alien Staatsheftuur, en
is, in 't byzonder, de hoofdwet, welke de Engel/che Burger
den geenen voorfchryft, dien by aanftelt ; om ,in zynen naam,
to Andelen in de Volksvergaderingen . De middelen, om dit
voornaame doelwit to bereiken, hebben met de tyden veele
veranderingen ondergaan . Dc oude Volken, en boven at de
Romeinen, hebben hunne heerlchappy over onmeetlyke Landen uitgeftrekt, en zich verfcheide Volken onderworpen, zon .
der den byftand des Koophandels . Het bearbeiden van hun
Land, bet vervaardigen van eenigegroove ManufaEtuuren, en •
kel ten noodigen gebruike gefchikt, de ftrengheid hunner Ze .
den, hunne uitfteekende ervaarenheid in de Krygskunde,hun
Geestdrift voor den naam van Romein, en eindelyk de roem,
dien zy ftelden om voor 't Vaderland to fterven, maakten
hnn Meester van bykans de geheele bekende Wereld . De
oorlog veroorzaakte, in dien tyd , geene groote kosten ; en
de zwaarfte wapens, in de fterkfte en afgetigtfte handen, verzekerde hun altoos van de overwinning . De Koophandel b loei.
d e by de andere Volken, die bet oorlogszwaard der Rameinen niet konden wederitaan. De rykdommen weeken voor
niagt ; ep wel verre van 't zelve to kunnen geeven of to vermeerderen , bragten zy dikwyls tot den vat toe. Van bier de
oproerige inftellingen der Lacedemoniers , en de verfmaading
der Rykdommen daar den Burgeren ingeboezemd . -- De
tyden hebben andere veranderingen veroorzaakt ; en nieuwc
kunften een nieuw ftelzel ingevoerd . Alle Volken van Euroa kennen tegenwoordig dezelfde wapens, houden dezelfde
rygstugt, en volgen dezelfde Oorlogkunde . De Oorlogen
gaan gepaard met eene verbaazende geldfpilling ; en de best
.gevulde beurs is de zekerile waarborge van een' gelukkigen
uitflag. De Rykdommen alleen maaken, om zo to fpreeken,
heden ten dage de magt nit . Te deezer oorzaake vinden de
3.VlanufaCtuuren en deKoophandel de kragtig{teaanmoediging,
by alle Europifche Volken, uitgenomen twee . Dceze laatstgemelden haaien, uit verafgelegen Mynen, met eene gemakiykheid, die hun yver ontzenuwt, de fchatten, waar van de
randeren, om firyd, het grootfte deel, door den Koophandel, zoeken magtig to worden . Door dit middel heeft Holland, met een grondgebied,'t welk op verre nageeu genoeg .
zaamen voorraad van leevensmiddelen aan de Inwoonderen
kan opleveren, de aanvallen van Dwinglandy en Bygeloof ,
grootmoedig en gelukkig, afgeweerd . Eene door kunst gemaak
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maakte magt, gebooren uit den Koophandel, (lelde den Nederlander in flaat om talryke vooten to bemannen en toe to rusten, (lerke Legers op de been to houden, en met voordeel to
vegren tegen Volken door de natuur veel vermogender .
Groot-Brittanj_e fchynt in Kurdlen en Manufattuuren, uitgebreidheid van Koophandel, en de middelen welke het bezit
om dien to vergrooten, alle andere Volken to overtreffen . Zyn
Credit, het gewoone hulpmiddel van een Handeldryvend Volk,
volt de fchatkist , flelt het in flaat ter goedmaaking van
jaarlykfche en buitengewoone onkosten van zestien of achttien millioen Ponden St . , noodig tot den jong(len Oorlog,
zo fchadelyk voor Groot - Brittanjes Vyanden, en zo roemryk
voor 't zelve . Indien de koffers van dit Ryk ledig geweest
waren, zou het noit go,ooo Mannen op de Vlooten en in
de Havens gezien, noch in zyn belangen een magtig Bondgenoot overgehaald, of Krygslieden onderhouden hebben,
die de Britfcbe Heerfcbappy , in verfcheide deelen der Wereld, uitbreidden.
Het is, derhalven, blykbaar, dat de Koophandel degrond .
flag is van Engelands magt, dat het daar van alle zyne voordeelen ontleent. 't Is de Koophandel die het in bezit ftelt
van de heeft der 14mericaanfcbe werelel, die de Landbouw
en de Kunflen in 't hart des Lands kweekt . De Koophan•
del alleen kon dit Ryk in dien luistervollen Nat ophouden,
waar toe het gekomen was by den Vrede van Verlailles in 't
Jaar 1763 , de inbreuken her(lellen , die geduurige geldopneemingen gemaakt hadden , en om zyn invloed in de
Staatkunde van Europa flaande to houdeu of zei£ to vergrooten . Eindelyk, door den Koophandel to verminderen , vermindert het noodwendig zyne Rykdommen, en , by gevolge,
zyn magi en vermogen .
Naa agt geflaagen to hebben , op hot aanbelang des Koophandels in bet Brioche Ryk, op den overvloed en 't geluk,
welke dezelye verfchaft aan de Inlanderen, op de meerderheid
en magt, die Jaar uit buiten 's Lands gebooren words ; naa
de overweeging van de veelvuldige middelen om dien zenuw
van den Staat to verflerken en to verbeteren,en hoe voordee .
lig en zelf onvermydelyk noodig dit was, zou men nauwlyks
kunnen gelooven , dat het Parlement een zo aangelegen onderwerp nit het oog heeft kunnen verliezen, en, in de tegenwoordige tydsomflandigheden, een Volk, 't welk aan 't zelve zyn belangen toevertrouwd heeft, bloot flellen, om, in een
flag, een derde zyns Koophandels to verliezen, en tevens alle
B 2
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hoop vfin then oit to kunnen herflellen . Dit ondertusfchen to
betoogen valt gemaklyk als wy bet oog than op de Registers
der uitisevoerde Waaren aan 't Parlement blontgelegd,en een
oogenblik than blyven op de fehadelvke gevolgen, welke uit
de Befluiten dier Vergaderimte kunnen voortvloeien . Wy zullen het hoofdzaaklyke opgeeven van 't geen Mr . GLOVER des
ovet•g eleverd heeft aan 't Huis der Gemeente .
De Koophandel der Volkplantingen begrypt Brie voornaame Takkien - de EetRe is die der I/Zest-Sndien , of
der Eilanden van den Americaanfcben Arcbipel, -- de Tweede die van het Noorder 1-'aste Land, - en de Derde , welke
onmiddelyk van de twee mndere afhangt, is die van Africa.
De Registers, varswelke wy gdfprooken hebben, vertoonen
ons , wat eke Uitgevoerde Waaren ., in die drie Takken,
onderfcheiden bedraagen van het Jaar 1740 tot bet Jaar
1774, en dus in een tydsbefl'ek van vier-en-dertig jaaren :
welk tydsbeftek men vervolgens afdeelt in twee andere
tydperken , welks eerie zich bepaalt by 't begin des laati
fien Oorlbgs, -- De Uikvoer van den eerflen Tak , geduurende de. zeventien eerfte jaaren, was meer dan to Millioenen
Ponders St. 't geen 's jaarlyks boven de 700,000 Ponden St .
beloopt . De zeventien laatfle jaaren leveren meer dan i9
Nillioen .Ponden St. op : en dus 'sjaarlyks bbaen de a,ioo,ooo
.L'onden St . waar uit blykt , dot de vermeerdering van bet
tweede Tydperk boveu . bet eerfte flaat als II tot 7 . Een
derde deezer Koopwaaren kotnt van vreemden, en bet overige
rechtilreeks nit Groot •Brittanje .
Wit het Noorder 1"aste Lrtnd betreft , komt het eerfte
Tydperk op 17 Millioen Ponders St, , 't geen een jaarlykfetie Uitvoer maakt van else Millioen . I-let tweede Tydperk bedraagt, in 't geheel , meer dan 40 Millioen , en veel
meet dan 2•, 3ob,o00 Ponden & "s jaarlyks : de vermeerdering derhalven boven het eerfte Tydperk itaat als 2 ; tot io ;
drie vierde der Koopwaaren leverde de lloofdftad, de andere
vierde kwam van Vreemden .
Belangende Africa , welks Koophandel Engeland aan de
Volkplantingen verfchuldigd is , bet geheel beloop , in de
eerile zeventien jaaren , komt digt by de .1 Millioen , en
'sjaarlyks i8o,coo Ponden St. ; in de tweede zeventien jaa.
Yen klimt bet op tot 8 Millioen, dat is 'sjaarlyks 470,000
Ponden St . Het verlciiil flraat , overzulks , als 47 tot 13 .
Twee derden der 1oopwaaren leverde Engeland , de rest
kwam van B .uitenlauders.
Deeze
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De&e vermeerdering, in den Uitvoer, levert een onwederfpreeklyk bewys op, dat de Rykdommen, door welke kanaaLen zy oak, in de Volkplantingen, liepen, altoos weder in de
Hoofdftad kwamen , daar den vlyt verme .rderd, den nayver
opgewekt, en duizenden van Gezinnen, op de heilzaamlte en
voordeeligfte wyze voor den Staat , to werk gefteld hebben .
De ontgir~ning van nieuwe landeryen op de Eilanden, de verbetering der oude , door middel van bet geld, in den oorlog
daar gelaaten, en het credit, 't well de Volkplantingen in de
Hoofdflad vonden, breidden dermaate het vertier der Engek
/ebe koopwaaren , in die Landen en in Africa , uit , dat,
naa den vrede van Perf illes, tot den aanvang van't jaar 1 774,
de Invoer van Zuiker , alleen in Engeland , 'r welk, zonder
die Eilanden, deeze aanmerklyke Koopmanlchap van den Buitenlander zau hebben moeten ontleenen, 170,000 vaten beliep ; eene vertneerdering van Boo, ooo Ponden St. bedraa .
gende . De verteering veel grooter geworden zynde op het
vaste Land van Noord America , vernieerderde liet vertier
der Europifche koopwaaren naar evenredigheid .
Dit geld
keerde geheel en al vroeger of laater , in de JAaren 1761
of 176 .5 , in de Hoofdfl:ad weder : en , gelyk de Eilanden
door Zuiker en andere voortbrengzels bet hunne hadden toegebragt, zo verfc .hafte Noord.elrnerica, door Graanen, eenen
nieuwen onderftand . Engeland tag zich , tints meer dan
tien jaaren, om redenen, die zeer bezwaarlyk zyn op te geeven , genoodzaakt , Graanen, voorheen in overvloed uitgevoerd, van vreemden to koopen . De onmoogelykheid van lien
tsk des Koophandels leevendig to houden, maakte eeu jaarlykfche aftrek van 6oo,coo Ponden St. in den Uitvoer van dat
Ryk . De Noord- 4mericaanfcbe VolAplantingen bragten de
Engelfeben weder op'Haudelplaatzen, waar zy anderszins niet
meer zouden hebben kunnen verfchynen ; zy fdrekten den handel van jaar tot jaar, van haven tot haven, uit, en, door het
vertier der nieuwe middelen van bellaan , die zy zichzelven
.verzorgd hadden, tnoedigden zy de ManufaEtuuren der algemeene Moeder aan , verrteerderden en verbeterdeo dezelve,
en vermerigvuldigden telfens de inkomften hunner eigene Lao
.
deryen . Eindelyk, de Uitvoer van de Hoofdftad bedroeg, in
de drie laatfte jaaren , nicer dan tien en een halve Millioen
Ponden St ., of 's jaarlylks, drieen een halve Millioen . Indien
wy by deeze fomme voegen , 1, 300,000 Ponden St. , welk
de jaarlykfche Uitvoer der Eilanden, geduurende de drie laatf'e
j aaren bedraagt, en 700,000 Ponden St . voor Africa, zullea
wy zien, dat het ganfche beloop, des Uitvoers van de fIoof&
fad
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flad in die Volkplantingen, vyf en een halve Millioen, flaande
de drie laatfle jaaren , bedraagen hebbe , en dat drie vierde van
die koopwaaren geleverd zyn door deEngelfchen zelve, en de
andere vierde alleen door Buitenlanders .
Laat ons dit fluk vergelyken met den Uitvoer van Engeland
in alle de deelen der Wereld . Deeze Uitvoer, om flegts twaalf
jaaren op to klimtnen , kwam 's jaarlyks op vyftien Millioen
maar dewyl wy ons bepaald hebben tot de drie laatfle jaaren,
ten opzigte van den Koophandel derVolkplantingen, zullen wy
alleen den algemeenen Uitvoer , geduurende dat tydsbeflek,
in aanmerking neemen : deeze beloopt 's jaarlyks zestien Mil .
lioen . Het is , dcrhaiven, duidlyk, dat de vyf en een halve
Millioen , die de Uirvoer der Voikhlzutingen bedraagt, meet
dan een derde maakt van den alg ;emeeren Uitvoer der Engelfchen . Daarenboven levert de Tabak , de Ryst, de Zuiker,
enz . der Volkplantingen , aan de Engelfchen , een groot deel
der Scheepsbevragtingen voor de vreemdelingen . Men mag
dit op den Millioen flellen ; daar twee andere Miilioenen nit
Engeland, na de voornaamile Volkplanting, Icrland, gevoerd,
byvoegen : dan zal het geheel dier fommen, net de vyfen een
halve Millioen, den Koophandel der Volkplantingen, tot den
Algemeenen Handel doen than als fi* tot 16 . Een fluk van
aanbelang , 't welk , buiten tegenfpraak, de ernfhgfte over .
weeging verdient van een Volk, 't welk, door Mededingers
omringt, geene misfiagen ongeftraft kan begaan.
Alle de Staaten van Europa , even zeer aan werkzaamheid
overgegeeven, en byzonder op Manufaduuren gefleld , zyn
fleeds gereed, ont zich to bedienen van de minfle voordeelen,
welke zich aanhieden, en eenen magtigen Mededinger alles to
ontrukken wat zy kunnen . Engeland heeft reeds , in zekere
omftandigheden , de gevaarlyke uitwerkzels bier van ondervonden : en moet verwagten dat bet, op nieuw, daarvooris
blootgefteld . Tot tegenwoordig heeft bet iets gehad om zich
to troosten , wegens bet verlies van eenige geduelten zyn
Handels , to weeten , den Koophandel der Volkplantingen,
altoos bewaard door de oude en heilzaame maatregelen : bet
heeft dien , van tyd tot tyd , zien toeneemen, invoege dat
dezelve tegenwoordig meer dan de heeft uitmaakte van den
ganfchen Handel, met een vooruitzigt, vergrooting en verbetering : doch, indien bet door eene verregaande dwaasheid en
onregtvaardigheid zich daar van beroove , kan nets zodanig
een verlies boeten .
Zelfs op de veronderflelling, dat bet lydend deel, door de
byeenvoeging der Noord Americaanfche Volkplantingen, flegts
een
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een derde van 't geheel maake, en geene onmirldelyke betrekking
tot de andere takken hebbe, waagt Engeland, zich aan dat verlies blootflellende, niet alleen bet voordeel des gelds ; maar oak
zyn boiwerk van verdeediging , zyn magt van aan to vallen,
zyne kunften, zyn vlyt . Dit derde gedeelte van zyn gehee.
len Handel , de eenige grondflag zyner Heerfchappye ; dit
derde gedeelte in zichzelve bet beste , ~dns verlooren zynde ,
fleept noodwendig met zich, bet verval van een deel zyns vermogens en van 's Volks (chat , de vermindering van gemeene
inkomften , en van de waardy der landen, de vermer .igvuidiging der fchattingen, een altoos aangroeiende last in eeni Staat,
die ten val neigt , en eindelyk, eene verzwakking der zeemagt,
en der bevolkinge, veroorzaakt door de geduttrige uittochten
van nutte Burgeren , die de ftut en fteun -zullen worden van
landen , welke zy ten dienfte willen ftaan , en de zwakheid
des Vaderlands bloot leggen aan 't oog der magtige Mededin .
geren, die niets meer ter harte neemen, en niets yverigerzoeken, dan de vernedering hunner partye .
Engeland zal , naa het verlies der Noord-Americaanfcbe
Vokplantingen , en zelfs terwyl bet bezig is met die to doen
bukken, in de Antilles, niet dan fchade en ramp ondervinden .
Het lot dier Eilanden zal jammerlyk zyn in lien toeftand : meer
dan 400, 000 Slaaven, die dezelve bewoonen, en hunne Heeren,niet kunnende beftaan, zonder de leeftogt, hun door de
Noord-Americaat: cbe holkplantingen gezonden, zullen zich
in de uiterfte verlegenheid gebragt zien , als die gemeenfchap
zal afgebrooken weezen : loo, ow Negers, by voorbeeld op
de Ciribdifcbe Eilanden , gefehat op ten minften 4 Millioen
Ponden St., zyn blootgefteld aan 't deerlyk lot, om van homger to fterven, Die bet dreigend gevaar ontkomen, zullen alleen bevryd weezen , om zich leevensmiddelen to verfchaffen,
en genoodzaakt bet bebouwen der landen to ftaaken ; en Groot
Brittanj dus noodwendig beroofd worden van die tyke voort-,
brengze z , of gedrongen, zich die door vreemde handen to
bezorgen . De jaarlykfche Invoer van die Eilanden bedraagt,
in 't ruwe gerekend, meer dan 4 Millioen Ponden St. , 19o, 000
vaten Zuiker, Rum, en andere voortbrengzels, welker ver.
voeren eene zeer groote menigte Schepen vragt verzorgt .
De Koophandel, die Scbotland met de Volkplantingen dryft,
ftaat omtrent in dezelfde evenredigheid als die van F'ngeland,
tot den algemeenen Koophandel liens Ryks, Het verlies moet,
gevolglyk , in dezelfde evenredigheid weezen, ---• Meti
mag hetzelfde van Ierland zeggen, Dit Ryk trekt 'sjaarlyks
VOOr s, 400,ovo Panden St, aan Koopwaaren , zo uit Enge,.
land
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land .als nit Schotland : en betaalt een gedeelte met Linnen en

tWolle, en bet overige met waaren door vreemden handelverkreegen . Uit de Registers blykt bet, dat in het Jaar 1?71 ,
bet gewerkte en to koop geftelde Linnen , in ditKoningryk
s , s 5o,.oco Ponnden St. bedroeg, en de gefponne uitgevoerde
Wol 200, 000 Ponden St . Die groote tak des Handels, well;e aan eene zo verbaazende menigte Burgers bezigheid verfchaft,
hangt van Noord-America af. Het Vlas , 't welk dit Land
niet meer kost dan 40, coo Poijden St ; , is de grondflag van
de Ierfche ManufaRuuren .•
Wat de tollen en andere belastingen betreft, ontvangen van
de voortbrengzelen uit de Eilanden en bet vaste Land van
,NoordAmerica aangebragt, deeze hedraagen in 't geheel, ma
aftrekking van alle onkosten , omtrent ~zn en een halve Mit,
lioen Ponden St . , 't welk eene vermindering van die zelfde
fomme oplevert , dat is , een tiende en een half van de openbaare inkomften . Hier zoude de fchrandere Lociaz den eigenaar der landen kunnen doen opmerken , dat zyn eigendom
bet ledige van de openbaare inkomften moet aanvullen, dathy
het zyne moet toebrengen, tot bet beftaan en onderhoud van
eene menigte behoeftigen , of tot eene volkomene verzwakking vervallen .
Dit zyn de weezenlyke en onwaardeerbaare voordeelen, die
bet Pariement in de waagfchaal zet, etr mogelyk bet yolk zal
doen derven , door medcburgers aan zyne harde wetten to
willen onderwerpen, en bun van de vryheid to berooven ; en
door de ftreelende hoop van een toekomende aanwasfende
voorfpoed, aan 't lot der wapenen bloot to ftellen .
Te vergeefsch hadt bet Hof zich gevleid, met een fpoedig .
flaagen in deeze onderneeming ; to vergeefsch hadt men veronderfteld, dat alles afhing van de maatregelen, die men tegeu
de Volltplantingen nam, en dat de Hoofdftad eons Landfchaps ,
voor optoerig verklaard zynde , zichh terftond zou onderwerpen nan eenige Regimenten derwaards gezonden : dat dit middel misiukkende , de andere Landfchappen , door cen oude
jaloersheid aanaezct, wel verve van zich in dit gefchil to mengen, in tegendeel het onheil Bier Stad, ten hunnen voordeele ,
zouden weeten to wenden ; dat zy, dit nog niet flaagende,
nook zo verre zouden komen, om onderlingeene algemeene
Vergadering to beleggen , om de zaak als eene gemeene
zaa'k to handhaaven ; de uitflag nogmaals dit vertrouwen wederfprooken hebbende , wilde men, dat de leden van ciusdaIlig eene vergadering niet zouden overeenllemnren, en nim.
belluit komen ; de voorfanders der
LIItr tote tz-eanpaa
Dwing-
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Dwinglandye , op nieuw in hunne verwagting bedroogen,
maakten zich diets, dat bet gerugt alleen, van dwingeude
middelen , of het enkel aanvangeli van derzelver to werkflelling, de fioutflen zou doen to rugge wyken, de heethoofdigfien en vuurigtlen to Deder zetten . Het eenpaarig , onveranderlyk en moedig gedrag der 14wricaanen heefc
Heeds deeze ydele veronderfiellingen omverre geflooten .
Dit handeldryvend Volk heeft natuurlyk gedagt, in America alleen met Kooplieden to doen to hebben, en dat cene
firemming van den Handel , geduurende eenige maanden,
een genoegzaam dwangmiddel zou weezen , om hun alien
tot onderwerping to brengen . In de daad, de bezitting eens
1-Jandelaars , ''t zy dezelve hem geheel of gedeeltlyk toebe .
hoore, is perfoonlyk in een Pakhuis Qpgeflaagen, en, in tyden van oorlog, aan verwoesting blootgefleld : de omflaudig.
heden van zodanig een eigendom , de overleggingen door
voorzigtigheid ingeboezemd, en de begeerte, om de oogmer .
ken to volbrengen der 7,odanigen , die hem hunne goederen
hebben toevertrouwd, laaten zelden plaats over voor de noodige onverlchrokkenheid , ' om geweld met geweld tegen to
flaan : daarenboven beheerscht eene geheel andere drift zyne
ziel . Hier uit volgt , dat de Kooplieden , enkel als zodanigen aangemerkt, zich terfiond zouden onderworpen hebben,
en nog zouden onderwerpen , als zy durfden . Maar, men
vondt 'er andere Mannen. De Teomannerie van Engeland,
die oude rang van Burgers, die to vrede met de vaderlyke
erfb~zitting, door hutme zorge bebouwd, onafhauglyk leefden, en de zoetigheden van de vryheid op het land fmaak •
ten , zo onkundig van praal als van laffe verwyfdheid, dit
geflacht van Menfchen, thans in deeze landen uitgeflorven,
fchynt in Noord-flsnerica weder to voorfchyn gekomen
derzelver getal gaat zelf dat der andere Inwoonderen to boven : en in hun berust de voornaamfte fterkte van dit vaste
Land. Zy alleen , ontrust door het fchriklyk opkomen en
aannaderen der Dwinglandye, hielden de Kooplieden tegen,
en beletten hun de Vryheid, als een ftuk van Koophandel,
aan to merken . Burgers , by duizenden vergaderd , met
geestdrift in 't harte, in de hand het Smetkfebrift, de Bill
der Regten, en de Been derYastJlellingen houdende, Mien
n hun oude Vaderland buiten de mode , en bykans onbekend , maar fpreekende op nieuw onder hun , even of ze
eerst aan 't licht kwamen ; Menfchen, bezield met denzelfdea
geest ais hunne Voorvaders,geestdryvende geesfels op den eenen,
en fehrikbaarende verwoesters der Dwinglandy op eenen anB 5
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deren tyd ; Menfchen , even onkundig van dwaaze vermaaken als van verderflyke verkwisting , bleeven gewapend , op
een grond , hun van hunne Vaderen overgeleverd , onver.
vreemdbaar, niet blootgefteld aan eene volftrekte verdelging,
en gevolglyk den eigenaar aanzettende tot eene heldhaftige
verdeediging . ; Menlchen, by wien alles zamenliep, om bun
onver('chrokken to doen worden, wier verbeeldingskragt fteeds
werd aangezet, en verhit door Regtsgeleerden enGeestlyken,
die onophoudelyk de zoete naamen van Vrybeid, f7aderland,
en Ona fhanglykbeid herhaalden : dusdanige lieden zyn de tegenftanders , tegen welke Groot-Brittanje over zee een hand.
vol yolks gezonden heeft . Deeze kloekmoedige verdeedigers
hunner haartiteden , gelyk aan de dappere bewoonders der
Batavifche IVloerasfen , hebben zich vereenigd , om de poo.
gingen der Dwinglandye of to weeren , en bun Vaderland to
verlosfen van de laage werktuigen der eigendunklyke magt,
die het op de vryheid hunner Medeburgeren gemunt hebben .
Zy zullen hun misfchien ten eenigen dage over deeze ftout .
held frraffen , of veel eer hun dat dierbaar goed , 't welk zy
hun thans willen on ;weldigen, weder geeven .
Bet frremmen van alien Kpophandel zal aan deeze Landfchappen flegts weinig ongelegenheids baaren . Bet ftaat vast,
dat de Volkplantingen in de Jaaren 1773 en 1774 , voor .
raads genoeg opgelegd hebben tot teerkost voor drie Jaa .
ren . Met bet Algemeen Congres veronderflellende , dat het
getal der Volkplantelingen by ddn genomen, drie millioen Men .
fcheii bedraagt , zal de hoeveelheid der Koopmanfchappen,
't is waar , „elk hoofd voor hoofd maatig gerekend" , niet
gelykjtaan aan de helft hunner verteeringe ; maar do andere
helft wordt op twee wyzen bezorgd ; ten opzigte van de ryken , door ter fluik ingebragte goederen , en , ten aanziene
van de menigte op 't Vaste Land verfpreid, en op groote afflanden van zee , door de middelen , die men op 't Land in
Engeland to werk ftelt , to weeten , door den huislyken vlyt
der Inwoonderen . Men kan twee foorten van Manufaffuuren
onderfcheiden : de eerie werkzaam, geregeld, uitgevoerd on,
der bet beftuur van eenen Opzigter, en op de markten to koop
geveild : de andere aan bet land verbonden ; ftilzittende, onbekend , maar uitgebreid : deeze is de vrugt van de winterbezigheden der I-luisgezinnen , onledig in 't vervaardigen van
huislyke noodwetidigheden , en zeldzaam to koop geveild .
Bet is op deeze laatstgemelde wyze, dat de Teomannerie van
Noord- America in zyne behoeften voorziet. De Huislyke
Manufaduren zyn van veel meer aanbelangs in deeze gewes,
ten
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ten dan ergens elders , en verfchaffen dus voorraad aan een
groot getal Inwoonderen . De Manufaduuren, gefchikt , out
ls Koopwaaren openbaar ter markt gebragt to worden , zyn
nog verre van de volmaaktheid ; doch de noodzaaklykheid zal
hun welhaast leeren , zich, met veordeel, to bedienen van de
ftoffen , die in hunne magt zyn : en de geestdrift zal binneii
kort aan hunne werken al bet cieraad byzetren . - De
ftremming des Handels zal , derhalven , niet fchadelyk wee.
zen, dan voor den Rang der Kooplieden . Zy voorzagen her,
en zotxden zich onderworpen hebben , als het hun mogeiyk
geweest was ; dock die menigte van kleine onafhAnglyke eigendombezitters wederhielden hun . Deezen gevoelden ook
dit verlies ; maar zo weinig , dat zy zelfs eenige voldoening
finaakten in die kleine offeranden aan de liefde des Vaderlands
to mogen doeu : daarenboven verfterkten zy zich dagelyks in
hun befluit , door deeze alleen erkende waarheid , dat America, als een openbaar fchuldenaar van de Hoofdltad, by dit
toeval moest winnen.
Eene gelykflaande en hardnekkige volharding, aan de zyde
der Hoofdilad, in haare onregtmaatige eifchen, en aan de zyde
der Volkplautingen , in de regtmaatige verdeediging hunner
regten en vrydommen, heeft, derhalven, de twee Partyen opgewekt , om zich onderling to fchikken , ten aanval en ter
verdeediginge . De wederzydfche Vyandlvkheden laaten niet
toe to twyfelen,aan her vast genomen befluit om de beflisfing
hunner gefchillen aan de wapenen over to laaten . -- Maar
welk een gelukkige uitflag kan zich het Hof belooven? Heeft
her vergeeten, hoe groot de dapperheid is der Krygslieden,
door de Volkplautingen geworven , in den laatstgevoerden
Oorlog, dat zy daar aan de bemagtiging verfchuldigd is, van
de meeste Landen nog in haar bezit ? Indien Noord-America,
toen 24000 Mannen in haaren fchoot gevonden heeft, om de
zaak der Engedfchen to verdeedigen, hoe veel to meer zal zy
die tegenwoordig vinden, daar de Vo1krykheid bykans ver .
dubbeld is, om haare eigenee zaak to handhaaven, en her dies
baarite aller goederen, de Vryheid, op welke de Inwoonders
altoos zo zeer pzet geweest zyn, to befchermen en to be .
waaren ?
Wanneer wy nauwkeurig letten op de groote volkrykheid
der Volkplantingen, op den aart en de zeden der Ingezetenen,
op de drift ter Vryheid, die hun bezielt, op den haat en wraakl ust, door tien jaaren verdrukking in hun gewekt en gewor .
teld , de vaste en nauwe verd6niging , die onder hun (land
grypt,

28

VERCHIELEN Tv$SC,REN CR . WITT . IM DE"VOLE?LANT .

grypt , de voorzigtigheid en wysheid, door hunne Vergade .
ring tot nog betoond, de gehoorzaamlzeid en volmaakte onderwerping aan de befluiten, in dezelve genomen, de onderlinge
byfland , die de Volkplantingen elkander verleenen , hunne
overvloedige voorraad van leevens- en krygsbehoeften, den byfland , then zy van andere .Magten kunnen ontvangen , de
gefleldheid hunner Landftreeken, waar de Kreeken, moerasfen , en ontelbaare engten , onbekend aan hunne Vyanden,
de krygstugt tnoeilyk en de dapperheid nutloos maaken, de
ftrengheid der Winterfayzoenen, die de Europeaanen dubbel
knellen, de gevaaren, Welke zy loopen, in zich vaii de kus*
ten to verwyderen, door de zwaarigheid, die 'er is in eene :
beftendige gemeenlchap en verflandhouding aldaar to hebben,
de nutloosheid van een ontzaglyke Vloot, om Volken to beflryden, die niet -na de heerichappy ter Zee dingen, de geringe hoeveelheid van Krygslieden, die Groot- Brittanje elke
reis na die Landen kan zenden, in vergelyking van de Krygsmagt, fteeds in de Volkplantingen weder opkomende,en,eindelyk , de ongelukken en toevallen , die doorgaans een Leger
volgen , 't welk zich in een verafgelegen Land op de been
moet houden , to rnidden van Vyanden , bemoedigd door die
werkzaamheid en yver,, welke aitoos, in eerst ontitaande en
opkomende Maatichappyen, groote zaaken ja wonderen ver .
rigten : wanner wy , zeg ik, nauwkeurig letten op alle deeze
zwaarigheden, en alles wat zich verder kan nankanten, tegen
den uitvoer der ydele Ontwerpen van Groot-Brittanje, kun.
nen wy niet nalaaten, de nederlaage zyner .krygsmagt als zeker aan to zien Hoc groot zal, in dit geval de fchande! hoe
deerlyl, het verlies zyn !
Zelfs ten alle waarfchynlykheid , veronderftellende, dat
geen der Magten van Eiiropa zich rechtfireeks, noch van ter
zyde, in dit gefchil inenge, en dat Engeland dus , op zyn
gemak, zich kan uitputten en van yolk en van geld ; zyne Legers verdubbe&en, die zonder vreeze over Zee zenden, en ten
laatften het zo verre brengt, dat het zynen Medeburgeren een
goed ontweldigt, 't welk zy van de Natuur geerfd hebben , in
de veragtlykfte flaaverny dompelt, en eigendunklyk heerscht
over verwoeste Lauditreeken : eene overwinning, in de daad,
veel fchadelyker dan de nederlaage zou weezen ! Het is on.
xtoodig uit to weideu over de rampen en onheilen $ die daar
uit zouden volgen ; then gevoelt ze genoeg.
WO
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Reims den ' i Juny 1 775-

K wist r>iet, myn Wend, waar toe ik my verbond, wanneer ik
U beloofde , eene befchryving to zullen geeven van de Staadyke
Plegtigheid, die ik gitlg berchouwen. Alles, wat aileen de verbeeldingskragt treft , Iran afgefchilderd wordi'n ; maar 't geen de Ziel raakt
en doordringt, hoe zal men bet affchetzen? Dit 's onmogelyk ; men
n1 et elen, •om bet te genieten .
Men verbeeldde zich een denkbeeld, dat verheeven genoeg is to
vormen van die ftaatiyke Plegtiglieid, van dat Feest, teffens Staat .
kundig en Godsditmttig, ap 't weike, in de tegenwoordigheid des Hemels en des Volks, de Vorst een alerzigtbaarst en onfchendbaarst
regel drnkt, op '2yne pligten en regten . Men ftelle zich voor een'
Jong Koning, reeds bekend als 'bet beste des Volks willende' en
steeds behartigerlde, ovetal erkend als bet voorwerp van's Volks hoop :
men volge den weg dies by neenit met zyn oogen4 men hoore hem
its de Steden en in de t orpen looven en zegenen, Te Reins wags.
ten honderd duizend zynerOnderdaanen liegt' op ; by verfchynt'er,
in al zyn progt der konittglyke Mnjefleit ; deeze menigte omringt
Lyne,(oets ; de iugt wedergolmt, waar by gait, van toejuichingen,
zegengroeten . Dus ve4re is ailes eenvoudig en juist .
Vervolgens kin men firth vertegenwbordigen, de hartlykheid der
Inwoonderen van Reims, hun drift om den pligt der Herbergzaamteid
to volvoeren1 wear in zy elkander zogten voorby to (treeven : die
pryslyke nayver it niets anders dart een uit(torting van blydfchap
bet is natuurlyk voor een gelukkig Mensch to verlangen, dat andeten sevens hem gelukkig ayn 1
Men [that niet verfteld, over de pragt van eene Stad, die haarb
eere Itelc in 't ontvangen van haaren Koning, en hem in haaren fchoot
to koesteren , en, *hoofs bet zeldzaam is,ih eeeen zo grooten zamenloop van Vblk,de orde,de rust, en de ukerie gefchiktheid en veiligheid, en overvloed van apes to zien, en to aanfcttouwen, dat
wanneer'sVolks'geink ten hoog(te toppunre ryst, eene wyze wak .
kerheid heetfche, die, zonder de vryheid to prangen, alle ongebon .
denheid voorkomt . Men ziet in dit apes een fchoon voorbeeld, en,
ons des verwonderende, begrypen wy't zelbe .
Wat is darn, znlt gy Waagen, 't welk bet geloof en de inbeelding
to boven ga'at? Is bet de pragt z6lve der Plegtigheid? Neen , myn
Wend . Hec voorwerp zeive brakt die mede ; en hoewel men in
eene zeer heerlyke Kerk, in een verftandigen en edelen finaa'k ver .
oierd,kalles vereedigd zag war de Throon en 't Altair, de Adel en de
Priesverfchap, de Kerk, bet Hof en do Staat, eetwaardigst en treffendsc
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fendst agten ;hoewel in die agtbaare en talrykeVergadering,eencog
jonge en reeds uitmuntende Kerkvoogd, den Koning de flrenge en
a ndoenlyke ta l der kloekmoedige wa rheid, en fchrei nde menschd
lykheid deedt hooren ; noch deeze toebereiding voegende aan de
Piegtigheid, noch de Plegtigheid zelve, in a1 haaren Godsdienftigen
luister, zou her voorwerp uwer verbaazinge geweest zyn .
Gy zoudt onzen Gpeden Koning, (want ~En jaar Regeerens heeft
hem deezen bynaam verworven), gezien hebben met die ongemaak.
to hooding, welke de opregtheid zyner Ziele uitbeeldt , zonder hoogmoed, zonder trotsheid, zonder ydele eere,te midden van een toeflel , zo gefchikt om to verblinden , die deftigheid bewaarende ,
welke aan zyneu rang voegt ; doch gy weet hoe zeer de verwaandheid hem tegen flaat ; en by bleef zich zelven gelyk .
War heb ik u, derhalven, meet to zeggen? 't geen onmogelyk is .,
ik herhaal bet, zich to verbeelden en to befchryven. De onverwagte
en diepe indruk, die op aller Zielen her oogenblik mankte, want in
de Ryks .Grooten de Kroon van CAREL DEN GROOTEN in handen
namen, en LODEWYK DEN XVI op 't hoofd zetten ; toen vertoonde
zich de Koning eensflags omringd van then edelen floet , op een
verheven plaats,febeidende bet choor van den bulk der Kerke,war$
zyn throon was opgerigt, zitcende op denzelven cusfchen zyn Adel
en zyn Volk. Verbeeld u die fchildery I
Nauwlyks hadc bet gefchal der trompetten,bet geluider klokken,
bet gebulder des gefchuts, de Krooning aangekondigd, of de deuren
werden geopend ; bet Volk kwam, als een inbreekende vloed, de
Kerk inflroomen , en deedt, op 't oogenblik, de gewelven wedergal .
men van bet eenpaarig geroep Lang leeve de Koning! de menigte der
Omilanderen, die bet ganfche choor als een halfrond vervulde, her .
haalde dit als eerr echo . Dic geroep, duizendmaalen herhaald en opgezonden nit her binnenfie der Kerke, tot bet voorplein, deedc her
Kerkgezang zwygen, verdoofde den klank der trompetten, bet gelui
der klokken, en 't geraas des kanous .
Toen was her, dat eene onuirdruklyke deelneeming de ganfche
Vergaderiag aangreep, en de traanen nit perfle ; toen was bet, dat
alter ftemmen, door fnikkeu gefluit zynde,eene onvrywillige bewee,
ging der armen een handgeklap verwekte ; 't welk oogenbliklyk al.
gemeen werd . De Adel, bet Hof, her Volk, door dezelfde verruk .
king bevangen, drukte die op dezelfde wyzp uit ; de vreugde rees
ten hoogften top : men hoorde niets dan eene fchielyke beurtlingfche
opeenvolging van toejuiching en handgeklap . Deeze flerk fpreeken .
de berooningen van blydfchap en tederheid verdubbelden , op bet
oogenblik dat de Broeders des Konings, en de Prinfen van zynen
13ioede , v :rtoond door de oudfte Wereidlyke Ryksgrooten , den
throon naderden, en van den Koning de kus des Vredes ontvingen .
De wensch des Volks , om de volduuring van eene zo dierbaare eendragt, werd aangeduid door de eenflemmigfle en tederfle vervoering,
Eirdelyk was 'er, in alles war men van her Kerkgezang verflean kon,
geen
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geen enkel woord, zinfpeelende op de deugden des Konings, op de
liefde zyns Volks, op de voorfpoed zyner Regeeringe, of men vatte
bet op, en vergezelde bet met Lang leeve de Koning!
7,al ik in dit tafereel,het alleraandoenlykttevergeeten?De Koningin, die, met de tederfle belangneeming, alle de yyzonderheden
der Plegtigbeid sanfcbouwd hadr,zat onbeweeglyk, geheel aandagt,
nauw ademhaalende, den Koning geen oogenblik ult het oog verliezende , flondt haare ontroering nit , en vondt ontlasting in ftille tratnen ; moor toen de algemeene vreugde uirborst, op dot tydflip van
de heerlykfle zegepraal, die alt de liefde bettemde, was de indruk
to fterk ; zy kon then niet vetdraagen ; en was verpligt uis to gaan
om lugt to fcheppen, dus verloor zy eenige oogenblikken van den
fchoontten dag hears leevens . Dit aandoenlyk voorval ftrekte alleen
omde Geesrdrift der vergaderde menigte nog bet can't blaazen : en,
wanner de Koningin weder verfcheen, ttortte bet Volk de dierbearIle wenfchen uit over den Koning, en bewees, op zyn beurt,eene
aan de deugden der Koninginne .
Zodanig, myts Vriend, was dit eerbied verwekkend en ontzaglyk tooneel . Ben Bfricaan was 'er bykans even zeer van aangedaan als wy . Ja de Afgezant van Tripoli is , op dit oogenblik , een
Franschman geworden : ik was digs by hem, en zag de traanen over
zyn wangen biggelen .
Nieuwe en herhaalde toejuichingen vergezelden den Koning tot
-in zyn Paleis . Hy was zigtbaar getroffen door de blyken van de
iiefde zyns Voiks . WWelk een nieuwe vaarborge voor Frankryk,
wegens de zorgen die by draagt voor 't-geluk zyns Ryks !
De Koning, naa bet houden des midlagmaals, vernomen hebbende, dot het Volk, aan de poorten van bet Paleis verzameld, hem
nogmaals wenschte to zien,deedt bekeid maaken,dot by eene won .
deling zou doen in de gaiety, die van' Paleis no 't voorportaal der
Kerke loopt . Het Volk fchikte zich vin zelve in twee reien onder
die gaiety . De Koniog kwam zonder yfwagt, en wandelde alleen
met de Koninginne, een langen tyd in't midden der gefchaarde me .
nigte ; toeftaande dot eenigea hem anraakten', bet oor leenende
aan de wenfchen van anderen, en daa op minzaam anrwoordende :
zomwylen bleef by zelfs, op de verplgtendile wyze, flaan by die
hem wilde toefpreeken : geevende, dor den gunftigen opflag zyner
oogen, getuigenis van zyne liefde .
Deeze zo treffende gemeenzaamheic verwonderde de Ingezetenen
van Reims niet : dezelve was hun by oorraad aangekondigd, door
een antwoord des Konings, wanneermen hem gevraagd hadt, of
men, volgens oud gebruik, Tapyten nu hangeu in de Straaten door
welke zyne Majefteir zou gaan . „ Gen Tapyten," hadr de Koning
laaten zeggen , „ ik begeer niets 't Helk bet Voik en my verhindert
„ elkander to zien,"
Erken myn Vriend, dot dit een rag is waardig om in onzeGefchiedenisfen gedagt to warden .
DE
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ging, in den ,jaare MDCXCI%, den ouderdom van vyf
en-twintig jaaren bereikt hebbende , nit het Serail, waar by het
ampt van Martolos Bachi of Opzigter der Rydtufgen ; hadt waar
genomen . Een heimlyken last van den Grooten Heer na Dgypte ge •
kreegen hebbende, nam by zyn weg tot aan Seyde to Land, waar
by, om de ~1rahieren, die bet onveilig maakten, to ontwyken,
zich verpligt vondt in een Saique ; na Damiate beflemd, fcheep to
pan . In deezen tkorten overtocht ontmoette ongelukkig een Spaan.
fche Bark, van Majorca ter Kaap vaarende, de Saique . Deeze moest
voor overmagt bezwyken , en OMAN ' AGA 'werd , - met bet Ewaard
in de hand, fchooa aan arm en been gevaarlyk gewond , gevangen
genomen . De Zeetoover, wiens fchip in bet gevegh geleden hadt,
liep to Malta in , om to herflellen .
OawANS wonden Wen nog gevaarlyk .
fly is 'er oak kreupel
van gebleeven, en beefs daar van den Irynaam Van ?OPAL, zo veel
01s de ERI!!UPELE, volgens bet gebruik der Turken, behouden .
Zo ras de Zeeroover in de Haven kwam, ging de Heer VINCENT
ARNIAUD, bygenaamd L'naRDY, een Inboorling van Marfeille, Caprein der Haven van Malta, atnptshalveil aan 't boord van-den Kaaper.
Hy zag den ongelukkigen OSMAN in ketenen, die hem deezen zon
derlingen
n voorflag deeds. , i3etlaa eens een treflyke daad, Myn
• Heer! los my, gy zuk 'a+ nietsbyverliezen . "ARNIAsr, verwon.
derd over deezen voorflag , vroeg den Kaper-Capsein coat by eiscbte voor losgeld van deezen .Yaaf?
„ Ik moor 'er duizend S&
• quiuen (*) voor hebben ,''antwoordde de Zeeroover.--- ARNIAUD
zfch tot osMAN wendendti, .zeide : Ik zie u voor de eer jle maal
van nryn keven, irk ken u gbeel niet, en gy Jhelt my voor, op Uzv
enkel woord, duizend Segt/fien tit uiv losgeld •te bei'aalen .
Wy doen , bervatte. OSMAN, „ beiden war ons voegt. War my
„ betreft, ik ben in boeiyen, her is natuurlyk, dat ik alles aanwen .
• de om myne vryheid weer re krygen . War u belangt , gy hebt
• reden om myne goede traiw in twyfel to trekken ; ik beb niets
„ om u eenige zekerheid n geeven dan myn woord, en gy geen
„ grond om daar op t betrruwen : ondertuslchen , zuk gy,die hag
• willende waagen, ias herhal her nog dCns, des geen berouw
a , hebben ."
De Heer ARNIAUD vertro met gunflige denkbeelden van TOPAZ
OSMAN,, en, 't geen nog crier to bevreemden is, zy werden door
overdenking niet uitgewisch . Hy ging den Groot - Meester verflag
doen
SMAN AGA

(*) 'Er zyn verfcheide foortenvan Sequinen in de
avaalf guldens van ons geld bedaagen .
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doen van 't geen by amptshalven moeSr .-bettgten , kwam weder an
boord, en betaalde den Kaper - Captein bet losgeld voor TOPAL,
waar op by hem deedt overbrengen aan boord van een Franfcbe
Bark, hem toebehoorende ;daar zbndt by den gelosten een Genees .
en Heelmeester, en ally noodwendigheden . OsMMAN bevondt zich we] .
boast buiten gevaar . By flelde daar op zynen Weldoender voor na
de Levant to fchryven, om bet uitgefchooten geld to innen . Doch
betuigde teffens, to gelooven de edelmoedigheid zyns Verlosfers Wet
to misbruiken, als by hem eene gunfte verzog : bier in beftaande,
om hem, op zyn woord, to rug to zenden, en bet geheel en al op
zyne goede trouwe to laaten aankomen .
ARNIAUD was niet ten halve. edelmoedig ; maar betoonde die in de
grootfte maate op dic verzoek van TOPAL ;naa beta op -de minz2mufte
en heuschte wyze behandeld to hebben , gaf by hem die eigenile
Bark, op welke by hem hadc doen ov*engen, om 'er, naar welgevailen over ce befcbikken, en'er mede to zeilen, werwaards bet
hem goed dagt.
OsmAN kwam als flaaf op Malta, was denzelfden dag gelost, en
vercrok, acht dagen dear naa,op een fchip, waar over by geboodt .
Hy kwam behouden to Damiate, om den Nyl op no Cairo to ver .
trekken . Daags n n zyne aankomst, deedt by duizend Sequinen aan
den Captein van de Bark tellen, otn nn zynen Verlosfer ter hand
gefteld to worden , en gaf den Captein een gefehenk van vyfhonderd
Piasters. By volvoerde den last des Grooten Heers, keerde weder
om 'er vertlag van ce doen,kwam to Conjtantinopole, en was zelfs de
boodfchapper van bet nieuws zyner Slaavernye .
De dankbaarheid van OSMAN bepaalde zich niet son . die eerfle
beweegingen ;by hieldt aan met 'er zynen Weldoender blyken van se
geeven , door eene onafgebrooke briefwisfeling, en bet zenden van
gefchenken. Z,yne erkentenis flrekte zich uit tot de geheele Fran .
fcbe Natie . Geene. gelegenheid lief by voorby ilippen om aan alle
Fravfcben, die lets met hem to doen hadden, de doorflaandle be .
wyzen eener zonderlinge genegenheid to geeven .
Tot Seraskier van Morea benoemd zynde,belastte by den Fran .
fcben Conful, On den Captein ARNIAUD to fchryven, en hem berigt
van deeze verhefng to geeven,en tevenste verzoeken,dot by een'
zyner Zoonen cvilde zenden , then by chaps grootlyks kon bevoordeelen .
Een der Zoonen van ARnIAUD, dezelfde die ons deeze berigteat
heeft ter hand gefteld, trok na Morea ; en, geduurende de twee of
drie jaaren, die by by den Seraskier bleef,vergaderde deeze groove
fchatten, zo door de gefchenken hem toegevoegd, als door de gen makken en voordeelen, die by hem in den Koophandel verleende
.
ToPAL 0SMAN, Beglier Bey van Romelie, een der grootie Landvoogdyen des Ryks, geworden zynde, trok Captein ARNIAUD, reeds
zeven en zestig jaar oud, met zyn Zoon, in 't Jaar MDCCXXVII,
na Salonika, en ging den Beglier .Bey to Nysfa, waar by zyn vetC
blyf
. DILL . MENGELW . NO . 1.
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blyf hieldt,bezoeken . Zy werden op bet gunrtrykst en tederst onr .
vangen. OsMAN vertoonde, in hunn.e tegenwoordigheid, de pr. al
zyner grootheid, omhelsde bun, deeds hun Sorber en Reuktverk toe .
dienen , en op de Sopha zitten ; eene zonderlinge gunfle van de
zyde eens Pacba's van den ecrflen rang ;boven al, wanneer dezelve
beweezen words aan een Cbristen. Affcheid van den Pacba neetnende, betuigde de oude ARSIAL~D „ dat by boopte, vd6r zyn dood,
,, hem to Confantinopole als Groot dlfrr to begroeten "I Dit was
meet een wensch dan hoop ; de uitkomst der zaake maakte 'er eene
voorzegging van .
De Groot Fifir IBRAHHIM PACnA, naa twaalf of dertien jaaren gerust
reene post , aan zo veel onrusts biootgefleld , bekieed to hebben ,
kwam deerlyk om in een Oproer, in 'r Jaar MDCCXX) . In minder
dan dtsn Jaar tyds halt by drie Opvolgers. In de Maand September
des volgenden Jaars, werd OSMAN geroepen om een post to bekieeden , zo gevaarlyk in -zich zelve , en nog hachlyker geworden in de
tegenwoordige omftandigbeden . fly wist nag niet tot welk een post
by geroepeh was, wanneer by op weg no Conflartinopole den Caprent ARNteaD deedt weeten, dot by en zyne 1(inderen TOPAZ 05, 31m
konden vinden, waar ook bet Werelds geluk hem been voerde . Naa
zyne aankomst to Confantinopole, verzogt by den Franfcben 4fgge;ant, op nieuw asn Captein Aaa2Auu to fchryven . en zyn ouden
Patroon to versoeken , hem to komen zien ; hem tevens aanmaaneude
geen tyd to verzuimen, dewyl •e en Groot .Pifr, doorgaans, maar
zees` port die waardigheid bekleedt :
ARNIAUD nam deezen raod in a.-t ; en kwam, in de mnand January
des Jaars MDCCKXXII, met zyn' Zoon, to Conflantinopole . Zo
ras de Groot-Pifrr van bunne aankomst verwitrigd was, zondt by een
Vertrouwde,om hun to zeggen ; dat by bun des anderen daags, naa
de middag, zou opwagten . AIeti dagt, dot by hnn een afzonderlyk
gehoor in dike zou verleenen, oat niets to doen 't went zyne waardigheid kwetfle, door Cbristenen een onthaal to geeven, lirekl;ende
om de Grooten der Porte toe jatoursheid to verwekken, of den geest
des oproers, nu maar even nan 't bedaaren,weder to doen opftuiven.
Vader en Zoon begoven zich, den volgenden dog , op 't beflemde
uur,na't Paieis van den Groot Prfv-, met de gefchenken, van Malta
mede gebragt ; bellaande In veribheide kasfen Oranje ..appel~n ; in
Citroenen, ergamotten,en verfcheide foorten van,ingelegde lekkernyen ; in Oranje .boomen met biad en bloezem ; in Canaryvogels,
waar op de Turken zeer gezet zyn, en't welk veel meet dan dit alles
betekent, in twaalf Turken ttit de flaaverny to Malta gelost .
Alle deeze gefchenken werden , op last van den Groot-Pifir, in
orde gefcbikt en ten loon gelteld . De oude AttNIAua, nu twee en
zeventig jaaren oud, werd, terievens zyn' Zoon, tot den Groot -1ifr
. fly ontving hun in 't byzyn van de aanzienlykfte Ryks .
ingeleid
.
~edienden, met betuigingea van dd rcderfle genegenheid .
I
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,, Gy ziet", fpnk by, zich tot de rondsom flaande Turken wendende , en bun de geloste Slaaven vertoonende , „ gy ziet uwe
„ Droeders- in vryheid gefleld, naa in flaavernye gezugt to hebben .
„ Deese Franfche Heer is hun Verlosfer".- „ 1k ben", liet
by'er op volgen, „ een Slaaf geweest, gelyk zy ;1k was met kete .
„ nen belaaden , geflaagen , gewond , ziet daar den Man, die my
• gelost , my behouden heeft ; ziet daar myn Patroon ; vryheid,
„ leeven, flast, alles ben ik hem verfehuldigd . Hy heeft , zouder
• my to kennen, duizend Sequinen voor tnyn losgeld betaald ; my,
• op myn woord, laaten vertrekken ; my een Schip gegeeven om
• been to vaaren werwaards bet my behaagde . Waar is, zelfs een
„ Muzulman , in tiaat om dergelyk eene daad van edelmoedigheid
„ to doen ? "
A1le de Omftanders hielden bet oog op den Grysaard gevestigd,
die de handen van den Groot Vifir in de zyne klemde . Alle de Bedienden van den Groot f'7fsr, alle zyne Huisgenooten , zeiden tot elkasder. „ Ziet daar den dga (•) , den Patroon, van den iijr ;
• zier daar den Loafer van onzen Meester I"
De Groot hifir deedr aan den Vader en Zoon verfdheide vraagen,
can opzigte van den tegenwoordigen flat hunner zaaken, en over
de vertdezen in den handel geleden . Naa hunne antwoorden, met
wile goedgunftigheid, aangehoord to hebben, uitte by deeze Brabi
fcbe fprexk : .AlIab •Kerirn . „ De Voorzienigheid Van GOD is groot I"
,~ Zy'beeft",voegde hy'er nevens „ my in flaat gefteld om uw lot
• to verzt%ten". Hy liet, vervolgens, voor hun oog befchikking
utaaken, over de medegebragte gefchenken , waar van by terflond bet
meerer feel zondt San den Croolen Heer, aan de Valide (de Sultans.
Moeder) en aan den Kislar.Aga (het Opperhoofd der Zwarte Gefneedenen,)
De twee Franfcbe Heeren , met vriendfchaps betoriningen . door
den Croot 1/ii ryklyk begiftigd, namen afrcheid van hem . OSMAR
hadt last gegeeven .om voor hun een verblyfplaats in zyn Paleis gereed to maaken . Hy beri?pre bun vriendlyk, a!s by verna6, dat zy
weder na bet Paleis des F• •anfcben Bfgezants zouden gaan , en beval
den Talk hun, van zynent wege, den Afgezant aan to bevelen, en
to verzekeren, dat by hem verpligt zou weezen voor alles, wat by
ten hunuen opzigte deeds .
Zeker flraalt 'er eerie grootheid van Ziel door, in de afbeelding
die TOPAL OSnMAN van zyne flaaverny gaf, in de openbaare bekentenisfe zyner vernederinge, en der verpligtingen .aan zynen Verlosfer,
Men bebbe . wet in aanmerkinge to neemen, welk eene verregaande
veragting de vooroordeelen van den Godsdienst, en van de Opvoe .
ding, de Turken inboezemen van sites was Been Mu/ulman is, en

bo .

(~) De Terkfcbc Slaacrn aoemen hun Meester bun 4go .
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bovenal van de Christenen , om al de fehoonheid en edelheid to
bezeffen van dit bedryf, voor 't oog zyns ganfchen Hofgezins .
De Zoon van den Groot TVifir ontving vervolgens de Franfche .
$eeren hyzonder in zyn Paleis . Hy omhelsde hen, en behandelde ze
met dezelf ie gemeenzaamheid, die zyn Vader, nogPacba to Nysfa
zynde, betoond hadt, en deedt bun belooven , dat zy hem meermaalen zouden komen zien .
Weinig tyds voor hun vertrek, hadden zy eon ander afzonderlyk
gehoor by den GrootVifir, waar in die Staatsdienaar, geene pligt .
pleegingen in agt behoevende to neemen, zyn rang vergat om alleen
to bedenktn , wat by zynen Weldoender verfchuldigd was .
TOPAL osMANherfelde,door zyue wakkerheid en flandvastigheid,
den ova. rvloed - do goede once en de bediening des regts to Conflantinapole, waar, zints hot oproer tot zyn Grootvifierfchap, de onge .
bondenheid en wanorde niet hadden kunnen beteugeld worden, wear .
't gebrek en de duurie der leevensmiddelen zeer hoog liep . -- In
gevolge bier van ftnertte her alien welmeenenden en braave Burgers, 21s
been, in de maand Maart, des Jaars MDCCXXXII , zyne bedie .
ning ontnomen word .
TOPAL OSMAN, die deeze flaatsomwenteling voorzien hadt, ver.
droeg dezelve met de grootile bedaardheid . Naa bet to rug geeven
van bet Zegel des Ryks, uit bet Serail komende, zag by alle zyne
Aanhangers en Huisgenooten verflaagen en ontfteld . „ Waar over
treurt gy",was zyn woord ;,, heb 1ku nier gezegd, .dat de Groot .
• Vifir zyn post niet lang bekleedt?Al myne ongerhsthejd was een„ open to vinden, om 'er gelukkig of to raaken . Gon zy geloofd,
• men beefs my niets to verwyten ; de Sultan .is voidaan over myne
• dienften ; ik gaa gerust en wel to vrede heen .
Vervolgens gaf by last tot een Dank-offerande , deelde geld aat
zyne Dedienden uit, en gehoodt bun zich to verblyden . Hy dagt ook,
it dit oogenblik , aan zynen Weldoender, wel bezeffende dat dit voorval deezen hartzeer zou baaren . „ Dat men hem zegge", voegde'
by 'er nevens, „ dat by zich getrooste ; ik hoop hem nog eens to
• zien, verklaar hem , dac by my Reeds denzelfden zal vinden . Men
• fchryve na Salonica, dat men nauwlettend zy, om hem de hoe• veelbeid koorns,door my bevolen,toete fchikken ; indien ik be,, merk, dat'er acne maate aan ontbreekt, zal ilc doen zien • ; dat ik
• nog leeve " . Hy gaf eenige andere bevelen , zyne huislyke,zaaken
betreffende , en vertcok na Trebifonde , over welk Land by tot
Pacha henoemd was .
Weinig dagen daar naa ontving by, op zyn' weg, nieuwe bevelen
om na Perfe re gaan , in de plaats van lli-Pacha, thans Groot Pifr
geworden . OMAN ging getroost zyn Opvolger tot Groot lifir ver,
beffen, zelfs het amps van Seraskierbekleeden, in welke hoedanigheid
by zynen Vaderlande misfchien meer diensts gedaan heeft, dan by zou
hebben kunnen deep, als by Groot-Vifr gebleeven was .
DE

37

DE VERGEETEN BURGER, OF GELUKKIGE LANDHEER,

DE VERGEETEN BURGER,OF DE GELUHRIGE LANDHEER .

I

K moet des Hemels weldaen roemen ;
De Algoedheid fchenkt my duizend reen
Tot dankbaarheid ; ik mag my noemen
Een haarer kindren bier benet:n.
In een van Hollands beste Steden
Heb ik, terwyl myn koopbeleid
Geveiligd bleef voor tegenheden,
Met winst den handel uitgebreid.
Schoon 'k nimmer op de pekelplasfen
My in een' houten kerker hoot ;
Geen Indiaan ooic won verrasfen ;
Ik eet nochtans geen kommerbrood .
Dewyl my thans geen zorgen kwellen,
Leef ik meet vergenoegd en vry,
Dan Karel (") in fint Justus cellen,
Na, 't afltaan zyner heerfchappy .
Ik flyt de_ beste Zomerdagen,
Dar 't pluimgeflacht zyn toonen peart ;
En fchuil, vodr fneeuw- en hagelvlaagen,
Des Winters aan een' warmen haart .
'k Heb, in 't genoeglyk buitenleeven ,
Eene oude dienstmaagd tot myn lot-*,
In franfchen poespas onbedreeven,
Kooks ze evenwel een' burgetpoc .
Her altyd ryke vergenoegen ,
En een onkostbaar veldbanket,
Heb ik geleerd by een to voegen
Uit Agurs oordeelryk gebed .
Men vindt zo wel in deez' gewesten,
Als elders, die vernuftig zyn,
In 't ambagt van zich dood to mesten,
En ruim to baaden in den wyn .
Die met een innig welbehaagen,
Myna tot hunnen laatften fnik,
Zich doen aan ryke tafels draagen,
En zweeren met hun da8n : „ dat ik

„ Nook

de Vyfde, ten einde • adem geoorloogd hebbinde , week
Klooster Sint Justus, in de Provincin Estremadurs, In $panle,omzyae dverige dagen in rust to eindigen.
G3
('I)

in het

Keizer Karel
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Nooit van myn' vriend Lucul onraarde!
„ 6 Neen, myn keelgat, niet a1zo ;
„ Zwelg 't geene u fmaakt, en houd in waarde
„ Den Heer van Fleschlust, I -leunebo
Neen, zulke lieden za1 ik laaken,
Zo lang ik leeve ; ja befpot,
Die keukens tot hunn' Tempels maaken,
En van den mond en maag hums' God.
Ik, die my wars en ongenegen
Voor de Efculaapfche bekers Loon,
Wil daarom nooit de t}rinkfchaal leegen
Des grooten Prins van Macedoon (t) .
'k Ben tang geduldig in 't polysten
Geweest van onzen boeren Kryn ;
Die lobbis denkt nu een der wysften
Van onze ganfeke buurt to zyn .
Zit eens 't geboerte by elkander,
Dan is by veelmaal trotfer, jai
Dan wylen Koning Alexander
Op zyn' triumf in Afa .
Heb ik geen lust tot boomen fnoeijen,
(Beweeging houdt ons bloed toch vlug,)
Dan- last ik Kryn den ftroom oproeijen,
En koom met fhoek en baars to tug .
Niet zelden ben ik zo belaaden,
Dat ik van mynen overvloed
Myn hupfche buurtjes kan verzaadeu,
Die my, met een oprecht gemoed,
Toewenfchen, (zy zyn onbedreeven
In 't veinzen,) als metiUne item,
Dat buurman rentenier mag leeven
Nog langer dan Methuzalem!
Ik heb een oud memorieboekje,
Het geen ik vol recepten fchreef,
Die 'k nu des Winters, uit bet hockje
Van mynen haart, den boeren geef.
Dit wikkelt my in een vertrouweu,
Uw leeven zo nietl yder meent
Bocrhaave in myn perfoon to aanfchouwen ;
Ligt worde ik ook nog wel beweend .

„

Myn

("`) Robbert Hennebo, een niet zeer befchaafd , egter geestryk Dichter,
had den Wyn lief, en Lucullus een anders geacht Burgemeester, Veldheer
der Romainen en uitmumend Geleerde in zyne dagen, was een lekkerbelt
Jy uitpeemendheid.
(t Alexander had de reputatie, dat ky, zo wel als een belatiwerd Ova'
Ywinmnaar, een Zeeghafdg Zuiper was,
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Myn noon, eels borst van braave teden ,
Wien ik myn zaaken overgaf,
Wordt door geen erfkoorts ooit bel}reeden,
Wenscht zynen Vader nook in 't graf;
Kan alley van myn guest verhoopen ;
Wanneer hem 't een of 't set ontbreekt,
Vindt by myn hart en handen open,
Tot zynen dienst, zo rye by fpreekt .
Men tag Loch fchraapzugt vaak bedanken ,
Voor al hut zorgen en beleid,
Met drie past kwastige eiken planken
En en oud hemd : foey gierigheidl
Zyn Jan verftaat de kunst van vleljen,
Koomt by, met kleine zusje Kee,
By Grootvadr buicen fpeelemeijen,
Dan brengt by vast zyn fpaarpot teed .
Myn Schepper dank ik alle dagen,
Die myn gezondheid en verftand
Becvaart, en ruim verdiende plaagen
Weert van myn lieve Vaderiand.
Blyde om den voorfpoed alter braaver.,
Die 't pad der fchoone Deugd betredn,
Richte ik myn koers, steeds naar de haven
Van 't ryk der Englen, bier bencdn.
Maar zynde op ongekemde baaren,
Alwaar myn brooze kiel al ligt
Wordt blootgefteld san veel gevaaren ,
Houde ik de Noorditar in 'c gezicht .
De weelde , vol aanfoklykheden,
Belaagt ons menigwerf op de Aard' ;
Zy heeft het diep verval der zeden,
Een misdragt, uit haar' fchoot gebaard .
Hoe wordt myn ziel its opgehemeld
Wanr eer ik by een' zilvren ftroom,
Waarin 't gefchubde vee ftaag wemelt,
My nedrvly aan een' groenen zoom ;
Daar 'k, op de flem der uachcegaalen,
Met eenen onnaarvolgbren zwier,
Onthaald, vergast, meg adem haalen ,
Den teugel aan myn' leeslust vier ;
Doch, dear ik ftil en ongedwongen
Myne aandacht ook near 't menschdom rieht,
En breng my duizend kromme fprongen
Van Adams kroost voor 't zielgezicht.
'k Zie Evert yank uit fnapzugt dringen
In buurmans huis ; en Klaas, in fchyn
Van vriend, die egter vreemdelingeo
In handen eigen boezem zyn .
C 4
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Mag ik . maar onder 't lommer fchuilen
In 't landprieel van lentegroen,
'k Wil dan myn roozendons niet ruilen,
Voor 't ryk(le Koningspaviljoen .
Maar, zegt de Nyd, vry war gebeeten :
Gy, this gebakerd in. fluweel,
Hebt, naar het fchynt, aan 't appeleeten
Van . moeder Eva weinig deel!
Voorzeker ja! ik voel de plaagen,
Die, als de jeugd is lang verflenst,
Ons trefFen ; wit ik die niet draagen,
Waarom naar ouderdom gewenscht?
Ik tracht altyd bet kwaad te - ontwyken,
Doch is de vyand my to flerk,
Ben ik verplicht de vlag to flryken ,
Ik voeg my naar den gang van 't werk .
Ik floor voorlang myn driften binnen
Den engen omtrek van 't gebied
Der reden ; by zulk overwinnen
Haalt Cnfars grootite zege niet .
'k Wit Been gefronst gezicht zelfa toonen,
Als my een lasternar beklad,
Die meer verlekkerd is op 't hoonen,
Dan of by bears of kreeften at .
Ik houd, zo veel ik kan, my buiten
Het perk van zelfbefchuldiging ;
Laat dan op 't fchild der onfchuld fluiten
De pylen van de lastering.
'k Heb nooit als mensch myn plicht vergeeten ;
Oneerlyk zyn baart naberouw ;
En liet niet toe dat myn geweeten
Ooit myn gedrag bedillen zou .
Steeds trachtende op myn' plicht to letten,
Bezeeglende, als met hart en hand ,
De zagte en wysberaaden wetten
Van myn gezegend Vaderland,
Durf 'k zeggen, buiten last en vreezen,
Vrymoedig, met een ruime long,
]a! neen! daar 't ja of neen moet weezen,
Dan fpreek ik harttaal met de tong .
Ily, aan wien rykdom is gegeeven,
(Het fchynt war paaps ; doch gun my 't recht,
Dat ik aan deugden van dir leeven
Eeu oogenblik verdienflen hegt', )
Als dees van 's Hemels zegeningen
Een goed gebruik maakr, dan verdient
Ily fchatten by de Hemellingen,
Dan is de ryke God zyn vriend .
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Maar'k lack wel eens om tyke luiden,

En trek de fchouders op, wanneer
Zy aan de mnatfchappy beduiden ,
Dat achting, geld, verfand en eer
Steeds paaren ; 't fchynt ze ook niet begrypen,
Waoneer een fchip is overladn,
'Er hoeft niet eens een form to nypen,
Zeer ligt kan naar den kelder gain .
Zy waanen mooglyk dat in Eden
De Heer befloot, om hunnin faro
L'ic beter foort van kiei to kneeden,
Dan Hy voor Vader Adam nam .
Wit moet de fchamele armod dulden,
Veri'meading, of keen op onze card'
Ze ervaart niet zelden hoe hair Gulden
Is amper vyftien Stuivers waard' .
'k Loop geen gevaar van die noch deeze ;
Daar 'k op een glad-gekemde Zee
Noch Scylla, noch Charybdis vreeze,
Maar voortfpod naar een zaalge red .
Myn fille vryheid geeft my reden
Tot blydfchap , ja oneindig meer
Dan hun, die 't juk der plechtigheden
De fchouders drukt. De plats van eer
Doet zich in 't beste licht bekyken,
Op zeek'ren affand . In den zwier,
Den voorfpoad, weelde en pracht der Ryken,
Zyn twe en twe Wet altpd vier.
Men ziet my nimmer in den morgen
Angstvallig naar myn kledrkas tredn,
Noch voor myn opfchik immer zorgen ;
't Eenvoudig Weed dekt ook de Ledn .
Die 't kostje met de modens winnen,
('c Is elk toch miar om geld to doen,)
Eehoeven nooit bun ziel en zinnen
Te kwelleh, om een nieuw fatfoen
Van Weeding vcor my op to fpooren ;
Die onvermydelyk in 't kort,
Met al den toeflel, gaat verlooren,
En nit de Wan geknikkerd wordt .
'k Zie, met verwondring,`veele leden
Van rang, en van den butgerfand,
Min leeven naar de wet der zeden,
Dan naar de wet van 't Mode-land .
Daar 1k, In myne lindedreeven,
No vaak 'c gezelhg leeven mis,
Vraag ik, of dit gezellig leeven
Wel altyd zo verkiesbaar is?

De.
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Dewyl de zamenkomst van veeles
(Dit aeggen dunke niemand vreemd
In deelen en in onderdeelen,
Veel naar 't gefptek der eaters zweemt .
Thans zyn ook die vergaderingen
My tot geen last, daar yder een,
In 't wikken zelfs van beuzelingen,
Een hooding toont als Demostheen .
Daar nimmer bras-en femppartyen,
Waar menig Jonker onder fmoort,
Myn huis niet doen op flelten ryan,
Words reffens noon myn hasp geflootd,
Door angst voor vuur, of vrees voor dieven ;
Terwyl myn Volk myn goad verteert,
En leeft baldaadig naar belleven,
Ja vaak myn goeden naam ontEert.
Men hoeft geen franfche koks to zoeken„
Tot onheil van myn goede maag ;
In rust m dune pannekoeken
Gefchaftt, dit houdt den eedust graag .
Myn oude Griet veritaat zich wonder
Op al die Vaderlandfche Spys,
Ze zegr, ,, Sinjeur dir 's veel gezonder
Dan heel de morspot van Parys
Hier kan ik mOe't gevaar vermyden,
Dar niemand my in 't Nieuwe Jaar,
Op 's Heeren flraat zal overryden ,
Als men niet zelden aan elkadr
Her leaven toebidt, onder 't peinze4
„ Had ik uw ampr, en waart gy dood,
„ Ik moat bier weiflaanshalve veiosen,
„ Doch laagt ge op ftroo dan had ik brand ".
De rollers die ik Adams Zoonen
En dogters, uis rnyu fombre gel,
Zie op dit $chpuwtoueel vertoonen,
Doen my in twyfel flaan ; en wel
Of ik, om duizend ydelbeden
Moet fchreijen met een' Heracliet ,
Dan of ik , pm dez Ifde reden ,
Moet lagchen met een' Democrier.
Hoe veilig mag ik den befluiten,
Dar by een zalig voorrecht heefr,
Die zorgloos, onbelemmerd, buiten
't Gewoel van al de wereld leeft.
Geen gouduogst van Peru kan haalerl!
By de aangegaagte en lieve rust,
Die in myn lommermilde Zaalen
Myn ziel verrwim4, toy itgeeletld kust .
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(Uit her Fransch van den Heer

BAIu1E.)

E

Ene JufFcouw,, die door haare fchoone gedaante en opfehik uit .
munlte in den kring der groove wereld, werd ten uiteriten verbaasd door her vallen van een Rttps uit een' boom op haar boezem .
f, Weg fchriklyk en vervloekt fchepzel," fchreeuwde zy uit, ,, ik
„ beef op u aanfchouwen ; uw vreeslyk efacht vernielt de hoop
• des Landmans, dpar bet kruid of to I naagen : weg, vuil Infest,
De Rups autwoordde zeer nederig : „ Wat myna
• weg!"
„ leelyke gedaante aanbelangt, deeze zal, geloof dit vry, nietlang
• sanhouden ; binnen, kort zal III in eeu Kapel • veranderd weezen ,
• en, met de fchitterendW kleuren vercierd, op vlugge vlerkjes,ia
• de lugs zweeven ; deeze gedaante zal my ongetwyfeld betninne .
• lyk maaken in de .oogen van zulke Juffrouwen als gy, die, gelyk
,, teen zegt, zeer veel overeenkomsts bebben in baare gedaantver .
• wisfeling met otts geflacht : dat is to zeggett ; gy , zyt dikwyls ltup .
„ fen als gy 's morgens nit uwe bedden optlaat, en Kapellen 3 naada€
• gy van uW Toilet komt.'

BRIEF AAN DE SCHRSVERS' DER HEDENDAAGSCI}E VADERLAND
$CHE LEVER -OEFENINGEN .

aster Ul . Berigt, raskende mynen Brief aan den Wet Eerw.
NOZEIVIAN enz. , in uwe Hedend . Vaderl. Ler{er3, Oe$ n . IV D. 553 en 554 bladz . herleezende, vond ik daar in
• lets, bet welk ik votftrekr niet onaangemerkt kan laaten : Qyl.
„ hebt bladz, 554 gefchreeven :, Een onggemak,'twelk zyn Ed.neigt
to ftellen, met de fcheppirg, by Adam en Ltva, in derzelver It .
, bet vermogen van
• chaamen , reeds plants gehad to hebben, zonder
hen eenig teed toe to brengen , dan na den vat :
•
,, Gyl . hebt, zonder tivyffel , door her woord Ongemak op niets
• anders als op de, llarsnuiaiden geoogd ; maar waar doch heb !k die
• Diertjes, op zich zefven gerusi en zonder ongemaklylte of nadee„ lige beweegingen in eenig mensch leevende, een Ongemak ge„ noemd ? Waarom docb hebt Gyl, niet liever gefchreven, Nertfes .
• welken zyn Ed . neigt enz . P en waar toe doch de woorden bet
• vermrogen van 'er Ingdvoegd? Indien Gyl . op de volgende wgzb
„ U uitgedrukt haat, Diertjes, welken zyn Ed . neigt to flellen,
„ met de f bepping, bj ,darn en Eva, in derzelver lichcamen,
„ reeds
„

• ~ Heere
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„ reeds plaats gehdd to hebben, zonder hen eenig leedtoetebrers.
. Dan zoudt Gyl . overeenkomilig met my .
., gen , Ian na den era

•
•
„
„
„

ne gisfingen (want hooger heb ik myne gedagten raakende dit on .
derwerp nook opgegeeven) en met alles, wat 'er ooit deezen
aangaande door my uitgegeeven is , gefchreven hebbe ; bet Iuidt
(immers zoo my toefchynd) ook wat vreemd, en gell kt zeer no
tegenftrydigheid, een Ongemak
zonder eenig Iced toe to

„ brengen.

,, Bet vermogen om eenig feed aan Adam en Eva toe te'kun,, lien brengen, heb ik nergens aan de Aarsmaaden ontkend, nadien
• ik altyd onderfleld heb, dat die eerfle Aarsmaaden ieder eenen
• mend, een fcherpen flaart , en dezelve beweegingen (waar aan
• ik bet vermogen van leed to kttnnen doen voornaamelyk toege .
• fchreeven heb) gehad hebben als thans ; alleenlyk heb ik heweerd ,
• dot die Maaden son Adam en Eva voor den Val waarfchynlyk
• geen seed hebben toegebragr, maar in regendeel misfehien voor.
• deelig hebben kunnen zyn, zoo zy of door overvloed van gun„ fliger omflandigbeden na den Val , of door. bet gebruiken van
„ ongefthikter voedfels Diet overvloediger voortteelden, of geene
„ ongunflige beweegingen to masken genoodzaakt wwierden ; want
, ; dot deeze . Maaden in zommige Menfchen , zonder ann then
• eenig ongemak to verwekken of leed'te doen , fchynen to kun„ nen leeven , meende ik door heedendaagfche vooibeelden to
• kunnen ftaaven, waar lilt ik ook gettagt heb to betoogen . dot al •
„ le tegenwoordigheid van Aarsmaaden in eens Menfchen lighaam
„ niet altyd een Ongemak, Kwaal, of Ziekte verdiende genoemd
„ to worden , maar alleen die, welke met eenig gevoel van ongemak
• of Teed gepaard ging.
,,, lk,verzoeke derhalven, en verwagt zuiks billyk , als van eer• lyke en onpartydige Menfchen moet verwagt worden, dat Gyi .,
3, door in deeze verbeteringcn to maaken, aan my de behoorlyke
„ voidoeninge niet zult weigeren , 't zy door deezen Brief in
• Ul . Work in to lasfchen, 't zy door bovengemelde Verbeterin• gen (zoo als ik dezelve voorgefleld heb) ter gevoeglyker plaats
• to doen drukken : In dusdanige verwagting noeme ik my , in
„ haast,

Sneek,
17 272 75-

U1. D . W. Dienaar

bt. VAN PRELSUhr,

M. D .

Wy hebben geoordeeld niet beter to kunnen doen, dan deezen
Brief van den Beer van Phel/unz In 't gebeel to plaatfen , om tins
alle misvatting of veikeerde uitdrukking vow to komen.

MENGEL

WERK,

TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

REDENVOERING
TEGEN HET BEDRIEGEN EN 13EROOVEN DES NAASTEN,

of

V E R H A N D E L I N G

over de woorden,
Qy zult uwen Naasten niet bedrieglyk verdrukken nocla be .
roaverz .
LEVIT. XLX : 13.
Door
WILLIAbt ENFIELD .

Nhet
dkn aanbelang der onderwerpen, gefchikt tot open-

J baare Redenvoeringen,bepaald worde door de verbintenis •,

welke zy hebben, met den pligt en het geluk des Menschdoms in 't algemeen, zal het onderwerp waar op de woorden
van Mows onze aanda„ t bepaalen, eene allerernftigile overr
weeging waardig moeten geoordeeld worden . 'Er is geene
Dcugd, die ons veelvuldiger to betragten hat , geene Deugd,
die onmiddelyker ftrekt tot het welvaaren van de byzonderc
Leden en van de geheele Maatfchappy, clan die ons hier words
voorgefchreeven, fiillykheid en Eerlyklheid in onze Handelingen met den Naasten.
Laat ons, derhalven, voor tegenwoordig, nagaan . Welke
de Natuur en de grond .flag is van deeze Deu gd . Vervolgens

Eenige van de veelvuldige wegen , 1angs welke de Menfchen gevaar loopen, om de Wetten van Regtvaardigheid,iti
hun B,2dryf en Handel , to fchenden, aanwyzen . En
Eindelyk overweegen, onder w~lke verpiigtingen wy liggen
om alle iborten van oneerlykheid en bedrog, in onze flandelingen, to vermyden . „ Gy zu,t uwen Naasten niet bedrie ;„ lyk verdrukken noch berooven ".
Van de vroeglte eeuwen der Wereld af, hebben de Menfchen zich in Maatfchappyen by een gevoegd , om to genoeg.
lvker en met meer voordeels hunne dagen to fyteo . In deezen
that bezitten zy de goederen deezes leevens Diet in 't aigeV . DEEL . MLNGELW. NO.2 .
D
meen :
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meen : elk Mensch, elk Lid der Maatfchappye heeft 'er zyir
byzonder deel af ; 't welk aangemerkt wordt als zyne eigene
perfoonlyke bezitting .
In deezen that hebben zy , des.
gelyks , eene groote menigte van kunf}en, handwerken en
bezigheden uitgevonden, die Reeds voortgezet worden, ten
besten van 't geheel. - Uit deeze omftandigheden ontftaan
de betrekkingen , tusfchen den Kooper en den Verkooper, den
Heer en den Dienstknegt.
Ten opzigte nu van deeze betrekkingen is bet, dat de lleugd
van Eerlykheid , volgens de gebruiklyke betekenis van dat
woord, voornaamlyk moet betragt worden . Een eerlyk Man
zal, indien by lets van eenen ander koopt, hem dat geen gee.
ven, 't welk de gewoonte of hunne onderlinge af(praak vor .
Bert. Wanneer by een gedeelte van zyn eigendom verkoopt,
zal hy'er geen grooter voordeel van zoeken to trekken , dan in
't algemeen betaamelyk en eerlyk gerekend wordt, of dan by
zelve zou willen, dat de Kooper zou winner ; gefteld zynde,
dat hunne omfrandigheden verwisfeld waren .
Wanneer by eenen anderen verbindt om hem ten dienfte to
ftaan, in bet voortzetten van zekere kunst, of tot bet doers
van eenige zaak, zal by hem dat loon geeven voor den gedaanen dienst, 't welk deeze met regt *.nag verwagten, volgens
de onderlinge affpraak, bet algemeen gebruik, of den blykbaaren eisch der zaake. -- Wanneer by voor eenen anderen w`erke, zal by bet aangenomen werk getrouw en fript volbrengen , en geen meer loons vorderen dan gebruiklyk , en
eene redelyke vergoeding is van zynen arbeid . -- Met cen
woord , een eerlyk Man doet ten alien tyde, en nan alien, anderen even zo als by zelve zou wenfchen behandeld to worden .
Uit deeze korte fchets van Eerlykheid , kunnen wy gereed.
lyk opmaaken, waarin de icbending van de groote Wet der
Regtvaardigheid, tusfchen Man en Man, beftaat, of in welke
gevallen iemand gezegd mag worden, zynen Naasten to verdrukken of to berooven.
De Kooper maakt zich ann bedrog fchuldig, wanneer by
valschheid of laage kunftenaaryen to werk ftelt, om de waarde
van eenig ding, in de waardeering des Eigenaars, to doen daalen. Dit is een haatlyk Charaffir , ons door SALODTO in 't
Spreukenboek reeds opgegeeveu . „ 't Is kwaad, 't is kwaad
„ zal de Kooper zeggen ; doch heenen gegaan zynde zal by
„ zich beroemen ". - Desgelyks bedriegt by zynenNaasten,
wanneer by zich bedient van diens onkunde, om ie$ beneden
de weezenlyke waardye van hem to verkrygen . - Wanneer
by een gedeelte van dens anders eigendom in handen hebben.
de,
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bet ten eigen gebruike aanwendt, zonder hem daar voor
eene billyke vergelding to fchenken , op den tyd als deeze
zuiks met rede mag verwagten .r en eindelyk ook, wanneer
by de wyze en gunstryke inilelling der Wetgeevende magi ;
alleen gelchikt tot beveiliging der zodanigen, die door ongeluk buiten Iaaat geraakt zyn , om hunne fchulden to voldoen,
ten bcfchermmiddel aanwendt, om fnoode flreeken to dekken .
De Verkooper bedriegt zynen Naasten, wanneer by zicll
bevoordeelt met de onkunde van den trooper, of Kunflenaaryen gebruikt om zyn oordeel to misleiden .
De Meester, of die Daglooners in zyn werk heeft ; begaat
oneerlykheid, als by hun to zwaare lasten oplegt - als by huts
meer of langduuriger arbeid afvordert, dan men eerst was over
een gekomen, zonder hen naar die maate to betaalen , .m of
als by hun loon bekort, of 't zelve to lang onder zich houdteDa Wet van MOSES wag, ten opzigte van deeze laatstgemelde
byzonderheid I zeer billyk en volklievend. „ De loon de$
y, Huurlings zal by u niet vernagten ", dat is, van u nie€
over den beflemden tyd ingehouden worden .
De Werkman of f{negt handelt ftrydig met de regeten vast
billykheid I en bedriegt zynen Naasten, wanneer hy, zonder
genoegzaame reden,den aangevangen arbeid ilaakt, en zynert
Meester in ongelegenheid laat zitten - .+ wanneer by zyne aangegaane ver',,intenisfen, op eene verwaarloozende en gebrek •
lyke wyze, volbrengt -- of wanneer by zich bedient van 't
Vertrouwen zyns .Meesters om hem tE verkorten .
ik heb hier eenige van de verborgenheden der ongerdgtigheid ontdekt, door de Kinderen der Onregtvaardigheid uitgevonden, en maar al to dikwyls in hunne handelingen to werk
gefleld . -- Gy kunt in de Wereld niet leeven, zonder daat
van dagelyks blyken to ontmoeten. Gelukkig indien gy dezeive alleen gezien hebt. Gezegend de Man, die noit gevalletl
is in de flrikken , door de fnooden deeds op bet pad der Regtvaardigen gefpannen ! Nog gvzegender hy,die, te midden varl
duizend voorbeelden van bedrog en onregtvaardigheid 4 erl
duizend verzoekingen om de mcnigte in kwaad doen to vol .
gen, zich aan zyne opregtheid heeft vast gehouden I Warlneer wy iemand van dit Character aantrefren, mogen wy heal
met verwondering en hoogagting belchouwen , en hem bet go;
tuigenis geeven , 't welk Jesus aan NATRANAC4 verleende
„ Zie waarlyk een Israeliet in welken geed bedrog is",
Behalven de voorbeelden van Oneerlykheid reeds opgeteld s
zou ik veele andere kunneu opnoemen ; dock, zondet hier op
langer than to blyken, zal ik voortgaan a om de voornaamile
D 2
RIX
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redenen by to brengen, ftrekkende om u to hoeden tegen alle
laage kunftenaaryen van Onregt en Bedrog, en aan to zetten ,
tot bet in agt neemen der nauwkeurig(te Voorfchriften van
ftrikte Eerlykheid en Opregtheid, in uwe handelingen .
Merkt bier, in de eerile plaatze, op, dat het waarneemen
van bet Voorfchrift, „ Gy zult uwen Naasten niet bedrieg„ lyk verdrukken noch berooven", van bet hooglle aanbelang
is voor de Maatfchappy. Indien de Menfchen in 't algemeen
niet befluurd wierden , door bet beginzel van Eerlykheid, zou
iemaud fchrikken zyn eigendom in de handen van eenen an .
der to vertrouwen ; agterdogt, twist en oneenigheid fpeelden
Reeds de deerlykfte rollen ; bet onderling vertrouwen hield op,
en deeze, de Ziel des Handels zynde , moest de Handel zelve ver .
looren gaan . Wat tog geeft leeven aan den Handel , in alle
deszelfs wyduitgebreide takken , dan dit in agt neemen van
Eerlykheid en Opregtheid, 't welk, hoe talryk ook de voor .
beelden van Oneerlykheid zyn mogen, nog zegepraalt in de Wereld, en den een aanzet, om zyne kostbaare bezittingen aan
eenen ander to vertrouwen ? Wie ontdekt niet, dat Eerlykheid
de vastigheid der Maatfchappye uitmaakt, en de (lean is van
alien onderlingen handel? Wie befchreit de droeve uitwerkzels niet, die noodwendig ont(taan, wanneer dit edel beginzel
wankelt? Waar, in een enkel voorbeeld, een Man in de verborgene plaatzen der onregtvaardigheid zich verfchuilt , in
weelde en verkwisting den rykdom doorbrengt, die eerlyke
vlyt van anderen gewonnen, en -de niets kwaads vermoedende
onfchuld hem toevertrouwd hadt ; hoe dikwyls zien wy den
eenen ramp op den anderen gebooren worden, uit zynen on .
verwagten val ! Een bloeiend Huisgezin bedorven !
Bloed.
verwanten en Vrienden in zwaarigheden ingewikkeld, en met
fmerten overlaaden ! -verfcheide opregte Kooplieden verlegen,
mogelyk bedorven ! de treureude Weduw en de hulp .
looze Wees, van hunne geriuge bezitting, en eenig fleunzel,
beroofd ! In den tegenwoordigen ltaat der zaaken , zyn zoda nige . Tooneelen van jammer , helaas ! maar al to veelvuldig .
Wat zou dan bet gevolg niet weezeu, indien Onregt en Be.
drog dagelyks in de Wereld veld wonnen, en in 't einde de
overhand kreegen?
Stel niets minder dan algemeene
verwarring en fnoodheid . Werd, in tegendeel, Onregt en Bedrog van de aarde verbannen, welk een lange naalleep van
onheilen zou teffens bet Menschdom verlaaten ! Welk een
on ge(loorde Vrede en Eenrlragt, welk een volmaakt genoegen
en geluk zou daar uit gebooren worden
Wyders-mogen wy hier wel bedenken, dat de Eerlykheid
van
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van weezenlyk belang is , voor bet geluk van elk Lid der
Maatfchappye op zich zelven .
De eerlyke Man faat bet minst bloot, voor to leurftellingen
in zyne zaaken, en heeft bet fchoonfle vooruitzigt van wel to
zullen flaagen in zyne onderneemingen . Onregt en Bedrog
mogen, in eenige gevallen, den korflen weg baanen tot weelde en grootheid ; doch zy zyn verre, van ons op den zeker .
flen to brengen . Niet zelden gebeurt bet, dat de listige en
afgerigtfle Bedrieger ontdekt worde, wanneer alle zyne ontwerpen van fchelmery in rook verdwynen, eer by zyn oogmerk bereikt heeft. Naa veel zorgs en arbeids aangewend,
naa veel vrees en angsts uitgeflaan to hebben, zal by mogelyk
zich zelven bedriegen , en zyn eigene oogmerken verydelen.
--• Maar de eerlyke Man gaat voort, op den effen en betreden weg van naarfligheid, voorzigtigheid en opregtheid, tot
by eindelyk eene bezitting verwerve, die by met genoegen
kan be(chouwen , en met vermaak genietcn .
Eerlykheid is , desgelyks , een allerbest behoedmiddel voor
onze Aping. Geen Mensch kan iets ter hand neemen, waar
door by fpoediger algemeen veragt worde, dan door een laag
en oneerlyk fluk to pleegen : want bet Menschdom fchynt,
hoe groot bet verfchil in denkwyze en gebruiken ook moge
weezen, algemeen bier in overten to flemmen, dat bet Eer en
Opregtheid aanmoedige en beloone, en, in tegendeel, Onregtvaardi4,beid en Bedrog fchandvlekke en flraffe.
Laaten
twee Menfchen, in alle andere opzigten, met elkander gelyk
ftaan ; bet zal, indien de een bekend is voor braaf en opregt,
en de ander voor fnood en bedrieglyk, geenzins moeilyk vallen to beflisfen, wie van beiden algemeen bemind, gezogt en
geholpen , wie gehaat, gefchuwd en verlaaten zal worden .
Zommigen mogen zich ftreelen met her denkbeeld, dat zy
de kunst om de Wereld to bedriegen geleerd hebben, dat zy
hunne oneerlyke ontwerpen kunnen volvoeren, en teffens de
aping van een braaf Man behouden, en alle de voordeelen,
aan braaf heid verbonden , behaalen . Doch de Wereld is fcherpziender dan zulke Lieden denken ; 'er is meet kunsts en behendigheids noodig, om een vermotnd character to bekleeden,
dan zy zich willen getroosten to Ieeren . Schoon hunne weezenlyke trekken eene, geruime wyle bedekt mogen weezen,
onder bet masker van edelmoedigheid en Godsvrugt, ontelbaare kleine omftandigheden kunnen'er voorkomen, die dit
masker afligten . Hoe haatlyk, hoe veragtlyk moeten zy weezen in 't oog van alien, die hun befchouwen zo als zy zyn !
hoe moeten zy zelve, die, ter oorzaake van hunne Familien
D 3
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en Vrienden, de begaane misflagen zoeken to vergoelyken, in
bunne harten de Veinsaarts veragten ! En wanneer zy , van
alle vermoniming ontbloot, der Wereld worden voorgefteld,
welk een fchaamte en verlegenheid zal dan hunne aangezig .
ten niet bedekken, by Lieden, die zy zo lang hebben poogen
to bedriegen !
Hoe gelukkig, daar en tegen , is de Eerlyke Man in de ag .
ting en liefde van alien , die hem omringen ! Hy is vry, open.
hartig, en zich zelven gelyk in alle zyne verrigtingen . Zyne woorden ftemmen over66n met de gevoelens van zyn hart,
zyne daaden met zyne hetuigingen . Fly bedekt geese laage
yen flinkfche uizigten onder de ichoonfchynende voortvendzels
van byzondere Vriendlchap, of zugt voor 't algemeene welweezen. Hy maakt geen gebruik van laage kun{tenaaryen om
zyne oogmerken to volvoeren . Fly legt geene ftrikken voox
anderen om hun in zwaarigheden in to wikkelen . Zyne wysheid gaat altoos met Opregtheid gepaard ; hlenschlievenheid,
en Goedertierenheid vergezellen dezelve bellendig . Verttlydt
by de rampen zo voorzigtig als hem mogelyk is, by ftort 'er
trimmer willens en weetens den Naasten in . Bedient by zich
van gunflige gelegeuheden am zyne belangen to bevorderen,
by draagt zorge otn die van anderen nict to dwarsboomen,
Noit is by zo zelfzoekende dat by eene onregtvaardi ; e of liefdelooze daad pleege . Zyne daaden kunnen de proeve van
bet nauwziftend oog van nyd en kwaadaartigheid dulden, zyne heimlykile overleggingen en oogmerken mag de wereld
weeten : want hoe meer men zyn gedrag van naby beziet,
hoe beter men zyne oogmerken door en door kent,lioe grooter lof by zal ontvangen . Hy kan zyne ontwerpen uitvoeren,
de bezigheden zyns beroeps verrigren , zonder de fchroomverwekkende gedagten van ten zynen nadeele ontdekt to zullen
worden . Hy geniet fleeds bet vertrouwen van alien , die
met hem to doen hebben, en is vcrzekerd dat by bet ver .
dient. fly bezorgt voor zich zeiven , eene verzekering tegen
onvoorziene rampen, in de Vriendlchap en Edelmoedigheid
der geenen, die by met getrouwheid ten dienst llaat . Indien
hem lets mislukke , niemand zal hem deswegen durven of
willen veragten. Verflandigen zullen zyn Character blyven eeren : de edelmoedigen en medelydenden hem gereedlyk byltaan . Hy zal niet befchaamd zyn in den kwaaden dhg : zyn
goede Naam zai met glans fchitteren van agter de dikke wol .
ken des rampfpoeds.
Daarenboven geniet de eerlyke Man bet beftendig geluk dat
by over zichzelven vokdaan is : terwyl by, die zynen Naasteu
trouw-
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trouwlooslyk behandelt, de verwyten van zynen eigen hart
niet kan ontgaan : en de gepleegde Onregtvaardigheden, als
naare fchimmen, hem voor den geest waaren . De opregte
van harte, die, in alle omftandigheden zich bevlytigde whet
betragten van zynen pligt, bezit een altoosfpringende welle
van Zelfsvoldoening, door geene verwisfeling van uitwendige omftandigheden op to ftoppen . - Geniet by overvloed
van tydlyke haave,hy bezit teffens bet geluk van dien to mogen aanzien als de vrugt van eerlyken vlyt, en een zegen des
Hemels : by mag met den Pfalmdichter zeggen . „ De fEE .
„ RE vergoldt my naar myne geregtigheid, by gaf my we„ der naar de reinheid myner handen : want ik heb des HEE„ REN wegen gehouden, en ben van mynen GOD niet God.
• looslyk afgegaan ." -- Treft hem onheil en rampfpoed,
by kan zich troosten, met de bedenking, „ dat deeze hem
• niet overkomt om de ongeregtigheid zyner handelingen ."
Het ftreelend getuigenis van een goed geweeten bezittende ,
kan by alle de tegenheden deezes leevens met bedaardheid
verdraagen, en met eene nederige hoope voorwaards zien op
then dag , op welken by van alle aardfche bezittingen zal
moeten fcheiden , en van zichzelven GOD E rekenfchap
geeven .
Overweegt, in de laatfte plaatze, dat alle Onregtvaardigheid en Bedrog hoogst haatlyk zyn by den ALMAGTIGEN,
die een welgevalien fchept in Opregtheid en Eerlykheid . WY
mogen , uit de gefteltenis der wereld , waar in Billykheid
en Regtvaardigheid van zo veel aanbelangs zyn tot bet algemeene welweezen , en nit de natuurlyke neiging van 's
Menfchen hart tot Opregtheid, ons verzekerd houden, dat
de groote Maaker der Natuure deeze Deugden goedkeurt .
En dit denkbeeld wordt , in de Heilige Bladeren , ons op
't kragtigfte voor oogen gehouden , en ten zeerften inge.
ftampt.
„ Wie," dus laat de Heilige Pfalmdichter zich hooren :
,, wie uEEnE zal verkeeren in uwe Tente? Wie zal woo• nen op den Berg uwer Heiligheid ? Die oprecht wandelt
• bn geregtigheid werkt, en die met zyn hart de waarheid
„ fpreekt. Die deeze dingen doet zal niet wankelen in eeu• wigheid." ja Propheet JESAIA betuigt . „ Die in Gereg.
~, tigheden wandelt, en die billykheden fpreekt, die bet ge9 , win der onderdrukkingen verwerpt, die zyne handen uit .
• fchudt dat ze geen gefchenken behouden , die zal in de
• hoogte woonen , de fterkten der Steenrotzen zullen zyn
,, hoop vertrek zyn, zyn brood words hem gegeeven, zyne
D 4
„ wa•

52

W. ENFIELD'S REDENVOERING .

• wateren zyn gewis ." Amos voert den Israeliten to gemoe .
te : „ Hoort dit, gy die den noaddruftigen opflokt, en dat
„ om to vernielen de elendigen des Lands ; zeggende, wan• neer zal de nieuwe Maane overgaan, dat wy lyftocht mo• gen verkoopen ? en de Sabbath, dat wy koorn mogen ope• nen? verkleinende den Epha en den Sikel vergrootende •,
„ en verkeerdlyk handelende met bedrieglyke weegfchaalen .
De HEERE heeft gezwooren by Jacobs heerlykheid .
• Zo ik alle haare werken in eeuwigheid zal vergeeten" '
Apostel PAULUS verklaart zynen Illede-Christenen : „ I-let is
„ de wille GODS , dat niemand zynen Broeder bedriege in
• zyne handelinge ." En 7efus Christus, de Opperfte Leeraar
van GOD gezonden , heelt zynen L eerlingen dit heerlyk kort
begrip hunner Pligtsbetragtinge, ten deezen opzigte,nagelaaten . „ Alles war gy wilt dat u de Menichen zullen doen ,
• doet gy bun ook alzo ."
Wy hebben, derhalven, M. B., de fterkst mogelyke drangredenen , om alle fnoode handelingen der ongeregtigheid of
to leggen , regt en geregtigheid to betoonen aan onzen Naasten . Handelen wy op deeze wyze, wy zullen bet onze toe .
brengen, tot bet afwenden der rampen door Onregtvaardib
heid en Bedrog der wereld gebrouwen , en tot bet bevorderen van de rust en 't geluk der Zamenleevinge - wy zullen
den kortllen en zekerften weg inflaan om voorfpoed en aging
in de wereld to erlangen . --- Wy zullen die voldoening
over ons zelven hebben , welke ter altoosfpringende bron
van vreugde en vergenoegen ftrekt . - Wy zullen de goedkeuring wegdraagen van den ALLERHOOGSTEN ; „ die Regt• vaardig is, Regtvaardigheden lief beef,,, en wiens aange• zigt den Regtvaardigen befchouwt." - Wy zullen,naar
den wil van GJD, getrouw gehandeld hebbende in ons geilacht, eindelyk, „ in de opitanding der Regtvaardigen, de
• vergelding des loons ontvangen ."

WAARNEEMING AANGAANDE EENE WOND,DO0t4GAANDE
TOT IN DEN ONDER$UIG EN 'T CEDARMTE,
Door ni . FILLION .
(journal de Mddecine Torn .

D

ME.)

En i6 December laatstleeden, werd ik gevraagd to gaan
zien een' Jongeu., oultrent 13 jaaren oud, welke door
een'
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een' Os gewond was . By myne aankomst verhaalden de Onders my dat dit Kind faaande voor Osfen, voor een Wagen
ingefpannen , door een van deeze Dieren met de hoornen geflooten was in den Ouderbuik, doorgaande tot in de holte
van den Bulk ; dat 't Dier daarop 't Kind tot boven zyn hoofd
had opgeligt, en dus vast gereegen gehouden , tot dat de
Ouders, door 't flerk fchreeuwen van den Jongen gewaarfchouwd zynde , daar na toe kwamen loopen, en hem met
alle mogelyke voorzichtigheid losgemaakt hadden ; dat ze 't
Kind vervolgens,op een wagen neergelegd, naar huis hadden
vervoerd, waar ik 't zelve vond, leggende op een flegt bedde . Hy werd door hevige Kolykpynen met geduurige nei ,
gingen tot braaken , gefolterd ; zyn Pols was zeer zwak . By
ouderzoek beyond ik dat de hoorn van den Os inderdaad was
doorgegaan tot in de holte van den buik aan de linkerzyde ,
vier duimen boven 't darmbeen . Uit de Wond was naar
buiten doorgedrongen een aanmerkelyk gedeelte van de dunne
darmen, welke ik reeds vond koud to zyn, en overdekt, ge .
lyk als ook 't overige van den buik , met bloed, en met een
zwartagtige kleevende ftof, die ik herkende voor een pap van
Boekweit gekookt, 't welk de Jonge voor zyn outbyt genomen hadt ; dit was gemengd met 't vocht der Ingewanden .
Ik wischte met warmen wyn de uitgekomene darmen af, om'er
de gemaakte fcheuring in to ontdekken . Ik vond inderdaad
dat de Nuchterendarm (,7ejunuyn) van de eene zyde tot de
andere doorboord was, 't geen 'er tusfchen beiden van vooren
bevat was toonde een fterke kneuzing , ter lengte van een
duim ; zynde veel meer rood ontftoken dan 't overige gedeelte van den darm . 1k maakte de aanhegting by ieder opening
:net drie fleeken . Ik verwydcrde de uitweudige Wond, over .
eenkomflig de opzwelling en verftopping, die my beletten de
wederinbrenging van 't gedarmte : ik bragt daarom de darmul
tveder in, 't welk de pynen en neigingen tot braaken deedt
ophouden . 1k plaatfte over den geheelen buik een ftooving met
Olyven-olie,hebbende niets beter ; en bedekte den Buik en de
Wonde met drukdoeken, natgemaakt in olie en wyn ; ik lag
cen fterk vereenigend verband aan, zonder drukking . Ik ordonneerde hem een zeer firenge leefregel , en ried hen den
Lyder den volgenden dag in ODs Hospitaal to brengen,waarvan de zorg, ten opzichte van 't Heelkundige, my aanbevoolen is . 's Morgens , den 17 December, kwam men my zeg .
gen, dat by 'er gekomen was : ik begaf my 'er aanfton,is
riaar toe , en vond hem met veel Koorts en eerie hevige a ::ndoening, en een harde Pols , die geen tekenen gaf van 't
D f
groat
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groot verlies van bloed 't welk 's avonds plaats gehad
had. Ik liet hem Aderlaaten , fchreef een verzagtend la .
vement voor , en verbond de Wond , waaraan ik niets
buitengewoons befpeurde, met een eenvoudig DigeJfif : en
daarover drukdoeken natgemaakt in wyn , clie en wondwater ; dringende telkens flerk aan op een ftrenge leefre .
gel en overvloedig dranken van dunne dranken . 's Avonds
de ilaat van de Ziekte dezelfde zynde, herhaalde men de laa,
ting . De Zuster van 't Gasthuis verhaalde my dat 'er een
natuurlyke gebonden afgang op gevolgd was, en dat by buiten 't lavement een rykelyke outlasting gehad had ; ik verbond
hem weder als 'smorgens . Den i8den, hield de Koorts nog
aan f'erk to zyn ; men deed hem voor de derde reis aderlaa .
ten, en gaf hem een lavement met een afkookzel van de
Kina en Terpentyn, ontbonden in de dooijer van een ey,
't welk by niet lang by zich hield , en geene outlasting
veroorzaakte . Ik verbond hem tweemaalen daags, zo als
den voorgaanden dag. Den I9den, was de Koorts minder
fterk, en de Pols zachter . Men diende hem twee lavemen .
ten toe, die geen meerdere uitwerking hadden dan dat van den
voorgaanden dag : ik verbond hem tweemaalen als to vooren .
Op den 2o(len, waren 'er hevige toevallen, de Built was flerk
angedan,endeLyderhadhevigeanvalenvan_Kolyk-py,
nen, met galachtige braakingen verzeld . Verzachtende wind,
breekende lavementen, olieagtige dranken, werden zonder eenig
nut gebruikt : men voegde 'er tegen den avond eenige aruppen Laudanum LiquidMrn by, die een weinig verligting toebragten . 't Verband was 't zelfde, uitgezonderd dat ik ver,
zachtende floovingen,in plaats van die met wyn en wondwa .
ter, liet gebruiken. Den z3ften, had de Lyder een goeden nacht
gehad . Dewyl by klaagde over een kwaaden fmaak in den mond,
gaf ik op zyn tong acht, die Clerk beflagen was ; 't welk, in
aanmerking neemende de fterke verheffing van den voorgaanden
avond, my deed denken dat zulks veroorzaakt werdt door
kwaade floffen . 't Kwam my voor dat 't dienflig zoude zyn
een weinig Casfia en Manna met oly to geeven . Maar, om.
trent twee uuren na dat hy''t eerfte glas 'er van genoomen
had, was de Lyder clerk aangedaan ;de Kolyk-pynen kwamen
wederom ; de buik zwol desgelyks, met een zon&rling ge.
luidmaakende beweeging, en niet lang daarop, als de Lyder
klaagde dat by nat was, vond ik al 't linnen van 't Verband
bevogtigd met Casfia en Gal, zo dat ik niet kon twyfelen,
of 't Geneesmiddel was wederom uit de Wond uitgekomen ;
%lit overtuigde my dat de kneuzing die ik by myn .eerst be-
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Zoek gevonden had , tot eene verzweering was overgegaan, waardoor dus 't verlies der vaste deelen vermeerderd
was , 't welk een zeer ongunflige uitkomst voorfpelde :
Eenige pynflillende druppen fcheenen ondertusfchen de toevallen to doen bedaaren ; de buik, zonder eenige ontlas .
ting, Plonk weder tegen den avond ; de randen van de Wond
fcheenen zeer verheeven en ontflooken . Ik verbond na gewoonte , en de verzachtende olieagtige drank herhaald zynde,
deedt den Lyder wederom een goeden nacht hebben . Den
22ften was 't linnen en 't bed zelfs nat, en 't Verband was
opgevuld met Chyllloffen ;deLyder had geen afgang nog ont .
lasting van pis ; de Iavementen deeden geene uitwerking . Ik
verbond op dezelfde wyze als to vooren . Tegen d,:n middag
moest men wederom veranderen van linnen, zo nit was 't
geworden . De Wond was zeer ont1looken ; ik was genood .
zaakt 't Verband 's avonds voor de derde reis to herhaalen,
Van den 23 December tot den 3 January bleef de ftaat van
den Lyder dezelfde, 't gebruikte vocht kwam weder uit de
Wond voortvloeijen, niettegenflaande 't gebruik der lavemen.
ten, en drie verbanden ieder dag . Da nacht tusfehen den
iflen en 2den January was ondertusfchen merkelyk beter, 't
linnen was minder nat, en 't Verband was zo zeer niet met
floffe belaaden . Den 3den ontlastte zich de pis overvloedig
door den natuurlyken we- ; de Wond was minder ontflooken,
de randen zo zeer met opgezet ; ik bra,t 't Verband toen tot
twee maalen daags . D .-n 4den kwam 'er een nacuurlyke ont .
lasting zonder lavement,'c linnen was tan naasten by droog,
daar was geene ontlasting van vreemde ftoffen door de Wond .
't Plukzel was met een goede etter bezet, de Wond flond
wel, en de Pots was gemaatigd : dic alles famen gaf ons
groote hoop van heritelling . Den Sden had de Lyder een
goeden nacht , veel gewaterd , en rykelyk afgang gehad .
De Pols was ten naasten by natuurlyk , en de Wond ver.
toonde zich goed, met een overvloedige goede etter . Den
Eden was de flaat van den Lyder nog beter, en men kon op
't aanhoudend verzoek hem met weigeren een dunne Soup in
den morgen, welke men 's avonds herhaalde . De Lyder fliep
den 7den zeer gerust : de outlasting was overvloedig, ook
had by rykelyk gewaterd . De Wond beterde van dag tot
dag, en zette zich aan de uiteinden reeds tot heelen, waar op
men een weinig meer voedzel aan den Lyd^r toeftond . Den
9den de Lyder toeneemende in beterfchap , flond men hem
toe de leefregel der herflellenden ; ik verbond hem nu maar
ednmaal daags. De Wond is vervolgens vry fchielyk ge .
heeld ;

DIt eenzaam our, deeze avondftond, zy der Befpiegelin
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heeld 1 en wy hebben 't genoegen gehad (?en Lyder den ig
February met verwondering geneezen to zien van een kwetzuur, die, op zich zelven befchouwd, van zeer kwaade gevol .
gen konde zyn ; 't gevaar van fterven reeds over zynde,
fcheen dezelve egter een fistuleufe verzweering to dreigen,
waar tegen hem de balfemike gefteldheid der vochten , en de
verwonderlyke hulpmiddelen van de natuur,bvzonderinjonge
geftellen, befchermd hebben ; brengende weder tegen onze
verwagtiog voort een wederaangroeijing van 't gelkheurde
en vent tterde gedeelte van den darm . De behandeling is gefchied onder 't opzicht, en met raid, van at. VERCHERE de
Zoon, Geneeshe&r van 't gemelde Hospitaal : en onder 't heftier van de drie Zusters van 't Gasthuis, die zulkg met recht
is toevertrotiwd .
IIESPIEGELING DER $DUDE, IN DEW JAARB MIDCCLXXVI (*),
.
ge van de heftige en nypende Koude gewyd, die myne
Landsgenooten, met dcn aanvange deezes Jaars , trof. Kan
een Mensch, een aandoenlyk Mensch, fchoon dezelve hem
niet byzonder deerde, ongevoelig weezen voor de uitwerkzelen, de onmiddelyke en verder afgelegene gevolgen, eener
zo aanmerkelyke Gebeurtenisfe! De dagelykfche Gefprekken,
de Nieuwsmaaren, zyn 'er vol af ; zy laaten gehoord en geleezen een' indruk op den geest over . Zal ik dien verzetten?
Zal ik denzelven uitwisfen ? Neen . - Ten mynen eigen nutte, wil ik dien veeleer diep inprenten ; de overleggingen, in
mynen geest gereezen , on 't papier brengen , en mynen Ln ndsgenooten mededeelen . Hoe zeer mogelyk is het, dat ze eenig
nut doers, en Leezers ontmoeten, niet ongeneegen om zicli
deeze Gebeurtenisfe le herinneren ; die treffende toneelen oplevert voor welgeplaatfte Harten, hoedanige 'er, dank zy den
Hemel ! in ons gezegend Gewest , nog even als in de dagen
onzer Vaderen, gevonden worden . Zy zullen, met vermaak,
zien ,
D

(') Deeze Befpiegeling is ons toegezonden van de zelfde hand,
die ons in den voorleden Jaare, op elke Maand, eene Befpiegeling
heeft medegedeeld ; en by verzoekt ons den Leezer to herinneren,
dot verfcheide byzonderheden, die men bier zou verwagten,inzyne
Befpiegeling van 11, intermaand to vinden zyn .
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lien , dat wy hunner gedenken ; en het onze toebrengen om hun •
ne Weldaadigheid to vereeuwigen ., - Dat vry de wuften,
de onbedagtzaamen , de onaandoenlyken , deeze l?efpiegeling ongeleezen ter zyde leggen : en, by het opfchrift Koti •
DE, eene huivering vattende , geftoord zyn , over het weder ophaalen van reeds geledene jammeren, die zy zich tut .
tel aantrokken, toen ze op 't felst knelden : voor de zoda .
gen heb ik de pen niet opgevat ; ik ben grootsch genoeg
om hun met veragting to befchouwen ; fchooR teffens een
traan van medelydeh myn oog ontvalle.
De doQrgaans zwaargeestige Voorfpelzugt, een wonderlyk
zwak des Menschdoms, liet, naar gewoonte, met het afloopen des voorleden Jaars , haare ongunitige taal hooren ;
tekenen by tekenen cens aanftaanden harden Winters meldende . Verftandigen floegen ze , naar verdienften, in den wind,
vaak de bedrieglykheid dier Voortekenen opgemerkt hebbende, daar de ondervinding ze logen{trafte .
Nauwlyks waren wy het tegenwoordigJaar ingetreeden, of
de veel gewisfer merktekens eens fellen Winters vertoonden
zich,op't onhedrieglykst, aan alter oog : het daadlyk gevoel
verzekerde elk van de aannadering der Koude . - Een dikke lugt, zwauger van Sneeuw, door een harden fellen Oos .
tenwind aange{tuwd , vervulde onzen Dampkring ; fcherpe
Jagtfneeuw doorvloog de lugt, met vervaarlyk geweld ; elk
in huis houdende of dringende om een goed heenkomen en
veiligen fchuil to zoeken : de Kerken waren op dat pas verlaaten, en niemand bykans , dan door de onvermydelykfte
noodzaaklykheid gedrongen, begaf zich derwaards of elders
heenen .
De uitgebuide en fchoon gewaaide lugt klaart op , de
Starren tintelen met verdubbelden glans, de Koude neemt
hand over hand toe. Her oog des kundigen Waarneemers
flaat den Barometer en Thermometer gade ; deeze kon.
digt ryzende beftendig Weer aan , geene verzekert ons
ver beneden het Vriespunt daalende van ftetke Vorst. De
Wateren ftremmen, een glazen vloer bedekt de kabbelende
Stroomen. De Koude houdt aan, zy verdubbelt, de F :wik
krimpt langs hoe meer in, en wyst een punt van Koude aan,
als zeldzaam, zees-zeldzaam, in onze Lugtftreeke, getekend
words. De Grootvaders en Grootmoeders fpreeken , aan den
warmen haard , van 't Jaar 1709, Vaders en Moeders heriuneren hunne Kinderen het Jaar I74p ; de Kinders betuigen,
eenigzins vergenoegd dat zy mede eeu aanmerkenswaardigen
%Vinter beleeven, „wy~zullen het Jaar 1776 niet vergeeten . ;'
De
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De oude gevallen dierfelle Winters wotden opgehaald ; en met
de tegenwoordige vergeleeken .
De Koude verflyft zommiger leden ; anderen,daar door geheel bevangen,misfen ge .
voel en leden teifens , ten akeligen fchouwfpel der omllan.
deren !
Ondertusfchen heeft de digtgevalletl en door den wind ongelyk op6tngehoopte Sneeuw, de wegen bier en daar onbruikbaar gemaakt, en grootebelemmering veroorzaakt . Menfchen ;
Paarden en Wagens blyven fleeken . Dan eerlang wordt het
wel digs en fterk toegevrooren water het algemeene gangpad,
en gemaklyker dan den weg ten gebruike . Het Ys, meerendeels uit getlolde Sneeuw zamengel}eld, hobbelig en ruwt
ook op veele plaatzen daar mede bedekt, geeft den vluggen
Schaatsryder luttel vermaaks : de noodzaaklykheid bedient'er
zich meest van, om, in korten tyd, veel wegs of to leggen :
doch de vervaarlyke dikte, door de aanhoudende Vorst ver
oorzaakt,, lokt welhaast, de Liefhebbers met de ligte Arrefleden, die reeds, op de gladde Sneeuwbaane, het hart opgehaald hadden, ten Yfe : terwyl de Voerman zyhe zwaar
gelaaden Vragtflede met lust ment ; de Boer verkiest met Kar
en Wagen het Ys to houden, en de ftaatlyke Koets rydt,tot
verwondering der aanfchouweren, over, de geflolde wateren,
Men durft bet zelfs beftaan dit nietiwe fpoor to neemen over
de toegevrooze Zuider- Zee. -- De Oevers der Noord-Zee
bevriezen desgelyks ; bet Strand is als met een voormuur van
hooge Ysfchotzen bezet ; de aanlluivende bevrooren golven ,
op elkanderverftyfd, voa •m en fchriklykeYsbergen, en leveren
den Ingezeten van deeze anders gemaatigde Lugtftreeke eenig .
zins een afbeeldzel van die fchriklyke gevaarten in de NoordDik en geweldig woelend Dryfys vervult de
pools Landen .
Zeegaten ; het zet vast, en maakt het binnenloopen en uitzeilen der Schepen onmogelyk . - De Eilanders zyn geheel
van 't vaste Land gefcheiden , alle gemeenfehap,die dei Briefwisfelinge zelfs, houdt op . De Zeeman, hoe zeer haakende
i a de Vaderlyke Reede, durft en kan dezelve Diet aandoen,hy
moet weder Zee kiezen en zich verwyderen van de gewenschte Haven . De Koude, het Ys, maakt alles even onredzaam :
gelukkig chat geen woedende Stormwind opfteekt. De even
binnen gekomene als mede gereedleggende Schepen vinden,
binnen gaats, werks genoeg om een gevaarlyken Ysgang to
ontwyken. , en zich , zo veel mogelyk , in veiligheid to
brengen .
Gelukkige Landman 0 die, in uwe ftulp gezeeten, op 't verzamelde in den Oogst teert ; gelukkige Veeman, in uwe warr1l v
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ine ftallen! hoe veel beter is uw lot dan dat des Zeemans,
in dit knellend Saifoen! Dan wat vergelyken wy u by den
Zeeman? hoe gelukkig is uw lot, boven dat van veele Stedelingen, wier handwerken ftil ftaan . In de andere Jaargety .
den , hunnen arbeid voortzettende, kunnen zy, van de hand
in den tand werkende , gelyk men fpreekt, hun Huisgezin
nauw van 't noodige voorzien, om't verkwiklyke mogen zy
niet denken,en'topleggen,toteen aanftaanden tyd, is den
meesten volftrekt onmogelyk . Eerlyke en nyvere
Huisvader, weloppasfende Moeder, uwe handen zyn gebonden, hoe welwillend ook, gy kunt niet werken . De Kou.
de wekt den honger by u en uwe verlegene Kinderen , zy
fchreien om d6ne beete broods en esen vonk vuurs. Uwe lof.
lyke eergierigheid zoekt het uit to harden ; geen gevraagd of
gebedeld Brood to eeten . --- Te lang valt bang .
Gy
moet, in 't einde , befluiten u den Armverzorgeren op to
draagen . --- Ouden van Jaaren , het weinig overgegaarde
is by u opgeteerd , gy zyt dubbel behoeftig in deezen
aanhoudenden Winter ; uw verzoek , om onderttand , is hoogst
redelyk : wie aanfchouwt onaandoenlyk uwe beevende handen,
fchuddende hoofden, vermagerde leden, (tyf en krimpende
van Koude ; door een afgefleeten kleedje nauw bedekt, en in
den barren Winternagt huiverende onder een fchraal dekzel.-- Zieklyke Armen, hoe onvergelyklyk bitter is uw hat :
deeze gaat alle verbeelding in jammer to boven :envral
len huis, vol reeten, gebrek aan vuur, gebrek aan voedzel,
gebrek aan verkwikking , gebrek aan troost , en van de
hoop , de balzem des leevens , fchier verfleeken ! Wie
denkt 'er aan, zonder medelyden to gevoelen, en hulpvaardig toe to fchieten !
De fchaamt- en eerlooze Bedelaar weet zich van deezen
algemeenen ramp der werkloosheid en armoede to bedienen,
by verzint de drukkendtte omftandigheden, en vermeldt ze
op een' klaagenden toon ; de befchroomde Liefdaadigheid,
vreezende onkundig een gefchikt voorwerp haarer giften of
to wyzen, opent de milde hand, en geeft ter verkwisting .
Wie is in ftaat alles na to gaan , en to onderzoeken ? Wie
durft vastftellen alle die openlyke vraagers zyn onwaardig ?
De Vreemdeling, in zyn reize vertraagd, ziek geworden , zone
der werk, zonder kennisfen, kan het gebrek niet dan bedelend van zich weeren : by is een Mensch! Dan zeker behoorde, in eenen zo welgeregelden Staat als de onze, bet
aantal diet Straat-bedelaaren onvergelyklyk minder to
weezen.
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In eenen zo wel gerecelden flaat , zeg ik , en dit wends
myne $efpieg°ling op de Godshuizen, de Geftichten der Christ .
lyke Liefdaadigheid , welke het Euangelie dierba'ar en eerwaardig maaken by alien, die zich over de elendigen outfer .
men, en Menscbliefde in den boezem koesteren . Deeze Hemelfche Godsdienst heeft , onder de Ryken en Armen, de
voorheen gebrooken banden der Menschlykheid vernieuwd,
en to wege gebragt, dat de eerstgenoemden , de laatstgemelden, als Kinders van den zelfden Vader, als Broeders en Zusters, met aging en liefde bejegenen, en de behulpzaame hand
bieden . _-- Deeze jongfle nood, en prangende Koude, heeft,
op nieuw het nut dier Stichtingen zigtbaar getoond, op de
beste wyze raad en redding verleend . --- Braave Christly .
ke Opzienders en Bezorgers van Godshuizen en Gemeenten
hoorden met weedom de klagten der verlegenen, zy deelden
mede tot de behoeften der noodlydenden . De nood wies, in
weerwil der toegereikte liefdegaaven ; het nantal der gebrek
hebbende vermenigvuldigde , van dag tot dag. Verftandige
Liefdaadigheid getroost zich moeite, om de giften, op de
beste wyze, to befteeden , en gnat, op verfcheide plaatzen , de
Huizen der Arnmen bezoeken .
Goede Hemel ! welke vertooningen ! welke ontmoetingen !
de ondervinding overtreft de befchryving en verbeelding van
hunnen toeftand wyd en verre . Zy ontdekken de eerlyke en
befchroomde Armoede, in den erbarmlykften ftaat . Traanen
van medelyden wellen ten ooge nit, en vermengen zich met
die der elendigen . Het vertrouwen op de Christlyke Liefde
beweegt hun tot het belooven eener ruimer en ryklyker bedeeling, van de weezenlyke .noodwendigheden deezes leevens.
Een troostlyk woord, cene minzaame toezegging , doet de
reeds cooed . en raadloozen als herleeven . 't Vooruitzigt van
redding beurt de verflaagenen op. Zy kusfen , als 't ware,
de voetftappen der bezorgende Vaderen : Gebeden en Zegeningen volgen hun heeneu gaan .
Gebeden en Zege •
ningen niet vrugtloos geftort .
De ontdektc bittere armoede en fchreiende behoefte , de
verzekering van bet wel befteeden der Liefdegaaven, de vlyt
der Armbezorgers, wekken den gees: der Weldaadigheid onzer
Vaderlanderen op : de Inzamelingen , tot vervuiling van deezen nood gedaan, getuigen dat crcERo's treffelyke en kragtige loftuiting aan CESAR gegeeven, op den Nederlander past

Niets beeft uw geluk grootfcher da.n dat bet u in flaat Jlelt van
aan veelen wel to doen ; niets beeft uw inborst beter dan dat gy
ailks wilt. Door uwe milde gaaven, braave Vaderlanders,
die
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die voorlang reeds , by den buitenlander, den eernaam van
GOEDHARTIG verworven hebt, vinden de Armbezorgers huts.
n e hoop en verwagting beantwoord, en zich in ftaat gefteld,
om de gedaane beloften van onderftand to verleendn . Hoe
voivaardig vangen zy deezen liefde-arbeid aan! Eigene zaaken
agter ftellende, verleenen zy redding in den nood, en deelen
met eene nog grooter vreugde , dan zy ze ontvingen, de in.
gezamelde penningen, ten meesten nutte , en op de beste wy.
ze, aan de behoeftigen uit. Moet een braaf Man, inoet een
Cbristen, bet geen geluk rekenen, de hand to leenen in zulk
een werk.
De cerlyke werk- en winlooze I4andwerksman ziet zich j
met zyn Huisgezin, onderfchraagd ; 't gebtek wykt . BrandftofFe, Brood en Dekzel, komt hem to gemoete . Hy dankt
GOD, by zegent de edelmoedige Bezorgers , en milddaadige
Medeburgers : zyne Vrouw en Kinderen paaren zich met hem
in die verrukking van erkentenisfe : zy herleeven ; de traanen
van druk worden door vreugdetraanen afgewisfeld ; wie kati
ooggetuigen zyn van zulk een Tooneel, zonder de hartlykfte
ontroering! Men houde dit voor geene fchildery der verbeelding. Neen : wy vertrouwen, wy weeten, de liefdegaaven
hebben deeze uitwerkingen voortgebragt . Deeze wel befteede
en op den rechten tyd gefchonke onderftand zal zyn yver en
werkzaamheid niet verflauwen . Hy heeft , een eerlyl: hart
omdraagende , die gaven wel dankbaar ontvano-en ; docli
wenscht ze noit weder ; en haakt na den tyd om i t eigen gewonnen Brood to eeten . Het toegevoegde Dekzel zal hem nog
lang aan de uitgeltaane Keude, en de verleende redding doer
gedenken . Dit houdt by zorgvuldig to raade, bet kan jaaren
aan , en is by hem, om zo to fpreeken, een gedenkteken van
de Ontferming zyner edelmoedige Medeburgeren .
De verkleunide Ouderdom ontvangt beevende een verwarmend kleed, een bed, een deken ; het verfterkend voedzel
doet de bykans bezweeke kragten weder bykomen, en verjongen ;bemoedigd om dit Winterleed door to faan ziet dezelve
twee Zomers voor eenen Winter to gemoete .
Het armoedig Ziekbedde, aller jammeren jammer, words
verzagt,hulp en onderftand toegefchikt : dit beurt den Zieken
op, by ichept hoope, en met deeze, als 't ware, een nieuw
leeven : bet denkbeeld van niet vergeeteu en verlaaten to weezen van zyne Medemenfchen ; to zien, to ondervinden , dat
zy zich zyns aantrekken, dit alles is tuim zo kragtig als de
beste geneesmiddelen to zyner herttellinge . dit heft zynen very
llaagen geest op : „ dit maakt de Medicyne goed". Zo kry
V. DEEL . UEN GEL W, t O .24
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gen , door hulpreikende Liefddaadigheid , Mannen hunne
Vrouwen, Women haare Mannen, Kinders hunne On lers,
Ouders hunne Binders weder . Hoe veele Huisgezinnen zien,
op 't onverwagtst, een einde aan onheilen, die opccngeftapeld
en ondoorl omelyk fcheenen !
Gewis, Weldaadigen in den Lande', „ de zegen der gee„ nen, die op 't punt ftonden otn verlooren to gaan, zal op u
„ komen . Gy hebt uwe heete niet alleen geeeten . Gy hebt
„ niemand zien flerven,om dat by zonder kleedinge was ; en
„ dat de nooddruftige geen dekzel hadde . ZyneLeudenen ze„ genen u , toen by van de vellen uwer Kudde verwarmd
„ werd " . Gy, gy ondervindt, „ hoe veel zaliger liet is to
• geeven dan to ontvangen"! Gy hebt u gedraagen als verflandige Rentmeesters van de talenten u door de Voorzienigheid
gefchonken .
't Zy ter Eere van veelen gemeld, dat
hunne Christlyke Liefde zich zo wyd uitbreidde, dat verfchil
in Geloofsbegrippen geen verfchil in hunne Liefdegaaven
maakte . Die bekrompenheid van geest, eenen Christen niet
betaamende, week voor de fterke aandoeningen der Menschlykheid ; de Liefde zegepraalde over de Gezindheids-yver.
Mogt die zege volduuren ; en de algemeene overtuiging der
Landzaaten weezen ! „ Is Diet dit bet Vasten, (dit de Gods„ dieniligheid , dit de Deugd) welke onze GOD verkiest 7
„ dat wy ontdoen de banden des juks en der elenden? Is bet
~, niet dat wy den Hongerigen ons Brood mededeelen, en de
„ arme verdreevenen in huis brengen, als wy een naakten
„ zien dat wy hem dekken , en dat wy ons voor ons Vleesch
,~ niet vetoergen?---- Is het niet dat wy onze Ziel openen
„ voor den Hongerigen, en de bedrukte Ziel verzadigen?"
Ja, Landsgenooten , dus betoont gy uw Geloof uit
uwe werken, en de kragt to begrypen der uitmuntend~ redenkavelinge van Apostel JACOBUS . „ Vat nuttigheid is her, myne
„ Broeders , indien iemand zegt dat by het Geloove heeft, en
,, heeft de werken niet? Kan dat Geloof hem zalig maaken?
• Indien een hroeder of Zuster naakt zou zyn, en gebrek
„ hebben aan dagclyks voedzel , en iemand uwer tot haar
• iprak, gaat heenen in vrede wordt warm en wordt verza .
„ digd, en Gylieden bun niet zoudt geeven de nooddruftig .
„ heden des Lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook bet
„ Geloove, indien het de werken niet heeft, het is in zich zel• vendood ". --- Dus volt gy den grooten GOD, in de luisterrykfle en berninnelyktle volmaaktheid zyner Natuure, in Goe .
dertierenheid en Weldaadigheid , van verre na : by zal 'er een
welgevallen in icheppen, en de blyken zyner goedkeuring vaii
dell
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den iiemel neder zenden , volgens zyne Toezeggingen . „ In.
„ dien gy uwe Ziele opent voor den hongerigen, en de be .
j, drukte Ziele verzadigt, dan zal uw licht in de Duisternisfe
• opgaan, en uwe donkerheid zal zyn als de middag ; de
• HEEL(L zal u geduuriglyk leiden, by zal uwe Zielen verza„ digen in groote droogten ; gy zult zyn als een gewaterd
„ Hof, als een fpringader der wateren, welks watereu niet
,, ontbreeken ".
Deedt de Koude, op 't hevi ;st nypende, ons de taal vat'
den Pfalmdichter voeren . , DC HER zendt zyn bevel op
,, aarde, zyn woord loopt zeer fuel ; Hy geeft Sneeuw als
• wolle ; Hy ftrooit Rym als asfche ; Hy werpt zyn Ys heej , nen als ftukken, wie zou beftaan voor zyne Koude?" Wy
zien , op 't onverwagtst, bet weer ontlaaten . „ G o D zendt
„ zyn woord en doet het Ys fnelten ; by Nat zynen wind
3f waaijen en de waterep vloeijen daar heenea"! Welk een
gelukkige ommekeer! Wie erkent de goede hand des ALLCRHOOGSTLN niet ! Dit gunstbewys bekroont alle de Liefdegaaven, door Menfchen aan Menfchen befteed . Die 't meest ver •
mag troost allerbest .
Thans zullen de giften , worden ze wel aan-ewend en gebruikt, en dit is der Beweldaadigden onvermydelyken pligt
bier door blyven zy waardige Voorwerpen der onderfteuninge
wanneer de nood weder knelt, van een duurzaam nut weezen,
en bet ooglnerk der Geeveren bereiken . --- Gelukkige g ered .
de Armen, gy hebt zeer groote verpligting aan uwe Weldoenders, zegent ze in uwe harten, en wagt u voor den boozed
nyd, to ligt veelal uw hart bekruipende, op bet zien van anderer voorfpoed : bet zal nu uw zaak weezen, in zo verre (zy
tot werken in ftaat zyt, vlytig daar aan de hand to flaan . Dc
opengezette werkplaatzen roepen u . Dankt den Hemel, onder eeu yverig poogen voor Huis en Huisgezin . Eet bet Brood
der luiheid nimmer . Schuwt de noodlooze verkwisting . Eerlyke Armoede, is deeze uw deel, zal noit verlaaten worden,
of ongeholpen omzwerven. Verfchillend heid van Staat, hier
op Aarde, is de wyze Schikking des Ilemels ; „ Ryken en Ara, men outmoeten elkander,de if EER heeft ze alien gemaakt",

64

DE VERANDERINGEN VAN CLI'.b1AAT

PROEVE, IN WELKE MEN REDEN TRACHT TE GEVEN VAN
DE VERANDERING VAN CLIMAAT , DIE MEN WAARGENOMEN HEEFT IN DE VOLKPLANTINGEN, GELFGEN
IN HET BINNENSTL DKR LANDEN VAN NOORD .
AMERICA .

Z

Door den Heer

HUGUES WILLIAMSON ,

M . D.

Y, die zedert langen tyd hun verblyf in Penfilvanie, en
de naburige Colonien, gehad hebben, hebben opgemerkt,
dat de Luchtflreek aldaar, zins veertig of vyftig jaren merke .
lyk veranderd is ; en dat de Winters 'er zo koud, mitsgaders
de Zomers zo heet niet zyn, als zy voorheen waren (a).
Om dit Verfchynzel to ontvouwen, moet men noodwendig
vooraf een woord zeggen,van de algemene oorzaak der Winden, en den verfchillenden graad van warmte en 'koude, welke
men in verfcheiden Streken , onder dezelve Paralellen gelegen,
ondervind .
Hoewel de Zon de algemene oorzaak van de warmte zy ,
merkt men echter op, dat zy de Landen niet verwarmt, naar
mate van derzelver afiland van dit Hemel-licht, noch naar
mate, dat dezelven verder van den Equator gelegen zyn .
De Bewoonders der Poolkringen zyn niet meer dan een twin .
tig duizendfle gedeelte verder van de Zon, dan zy, die tusfchen de Keerkringen (Tropiques) woven ; en evenwel onder.
vinden de eerften eene gedurige Koude ; terwyl de anderen,
door eene beflendige Hitte, als verfchroeid worden .
Wanneer de ftralen der Zonne loodrecht op de Aarde vallen , kaatfen zy de Luchtdeeltjes, die ze doorgegaan zyn, in
dezelfde richting, opwaarts ; bier door vermeerdert, by gevolg,
hunne warmte ; en hoe groter hun getal is, des to meer over .
treft hunne kracht bet vermogen , dat zy zouden hebben, indien zy fchuins vielen . Hier uit volgt dat de warmte, alle
an,

(a)

Men zie zommigen dezer Aanmerkingen van der. Heer

I(l-

h aFnfon nader bevestigd, door den Heer de Paw : en men mag

deze Proeve wel aanmerken als een byvoegfel, op de Waarnemingen
van then Heer, in zyne if7ysgerige Befpiegelingen over ilmerica,
Men leze desaangaande wel byzonder den
to berde gebragt .
nieuwenFranfchen Druk, uicgegeven to Cleef by 7. G . Baerflecher
1772 ; waar in nog verfcheiden Waarnemingen voorkomen,die in de
1Vederduitfche Uitgave niet gevonden warden .
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andere dingen gelyk zynde, moet toenemen, naar mate dat de
richting der Zonnefiralen, aan bet perpendiculaire komt. Dit
is de rede, dat de Landen kouder zyn, naar mate dat dezelven nader aan de Poolen komen .
Men neemt verder waar, dat de warmte in verfchillende
Landen, op denzelfden graad van breedte gelegen, verandert,
naar mate dat zy gebergtens, vruchtbare vlaktens of zandachtige woestenyen bevatten ; en naar gelang dat dezelven omringd
zyn van land of water ; als mede naar dat 'er onderfcheiden
Winden heerfchen . De getemperdheid der Iucht in Penfilva .
nie is onderfcheiden van die van Portugal ; en die van Engeland verfchilt met die van Saxe ; hoewel deze Landfireken
orider dezelve Paralellen liggen . --- Otn derhalve wel to
oordelen over de warmte van een Land, moet men niet alleen op deszelfs breedte ; maar ook op de andere gemelde omllandigheden acht geven ; dewyl dezen niet kunnen veranderen, zonder dat bet Climaat verandert . Wel byzonder kan
de gedaante van een Land geheel en al veranderd worden ,
door'de bebouwing ; en, wanneer men de algemene oorzaak
der Winden onderzoekt, zal men tetfiond overtuigd worden,
dat derzelver loop bier door insgelyks cene geheel nieuwe
richting kan aannemen .
Men is vry algemeen van gevoelen , dat de meeste Winden
door de warmte de"r Zonne veroorzaakt worden . -- Indien
de Zon zig boven ddu enkel byzonder deel van de oppervlakte der Aarde kon ophouden, zou de Wind van alle zyden,
zonder twyfel, derwaards toevloeien . De rede bier van is ,
dat de Lucht van dit gedeelte, door de warmte verdund zynde, zich zou uitzetten, en bygevolg lichter worden ; zy zou
dan klimmen ; en de naburige lucht, die zwaarder is, zou
derzelver plaats aanflonds innemen ; en deze laattle, op bare
beurt, door de Zon en de warmte, die zy aan de Aarde heeft
medegedeeld, verhit zynde, zou insgelyks hare plaats aan eene
koudere inruimen. Maar vermits de Zon zich beweegt, of
altans fchynt to bewegen, tusfchen de Keerkringen, van bet
Oosten naar bet Westen , zo moet 'er beflendig een luchtfiroom zyn, die van bet Noorden, het Zuiden en bet Oosten
naar de Zon keert . Dewyl nu de Westelyke wind, door alit
Hemellicht to rug gevoerd,zig met veel fnelheid in eene tegenovergeflelde richting beweegt , zo moet die Stroom, welke
van bet Noorden en Zuiden komt, en den Oostenwind ontmoet, ook aanftonds dezelve richting volgen . Hier van daan
komen de Winden , die de Zee - lieden Pasfaat - winder:
E 3
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noemen, welken meest in den Atlantifchen Oceaan, en in de
grote Zuid-zee waaijen .
Indien de oppervlakte der Aarde overal effen, of, indien zy
geheel met water bedekt, of geheellyk droog en gelyk ware,
zouden de Oostelyke Winden beftendig rontom den Kloot, op
eenigen afftand tusfchen de Keerkringen waaien . Maar de
Zeeen, fangs den Equator gelegen, zyn verdeeld, door twee
of drie a;mmerkelyke delen der Aarde, die de warmte geheel
andcrs dan bet water behoud ; die de firalen der Zonne op
eene geheel andere wyze terug kaatCen ; en zich niet alleenlyk
ftellen tegen den luchtflroom die van bet Oosten komt ; maar
denzelven daarenhoven een tegenftrydigen loop doen aannemen . •-- De Westewinden, by voorbeeld, regeren ftand,
vastig op de Kusten van Africa en Zuid- America ; zy komep
van eene koudere opperviakte in eene veel warmer ; men noemt
ze Zee- winden , om dat ze uit Zee landwaards waien .
In hete Landen is de opperviakte der Aarde , gedurende
den Zomer , veel warmer dan die van bet water . - En
gedurende den Winter is dezelve , in gematigde Landen, veel
kouder dan die van bet Water .
De opperviakte van den Aard-bol, fteeds llootgefteld zynde
aan de Zon , verhit zich op ieder njeuwen ftraal , die heitx
treft ; ontvangt en behoud daar door zyne warmte . Dit gaat
zo verre, dat men zonityds niet in ftaat is , de hand to kunnen houden,op een effen en harden verwarmden grond . Maar
die warmte doordringt de lichaa men niet ,dan na een zees aanmerkelyken tyd .
De opperviakte der Zee verhit zig veel iangzamer, dan die
der Aarde ; oni dat de ailerwarmfte deeltjes zich aanftouds
met anderen, die veel kouder zyn , vermengen . --- Ter oorzake van die waterdeeltjes is 't ook dat de warmte, hoeiel de
oppervlakte der Zee in den Zomer veel minder verhit zy, dan
die van de Aarde , (in bet zelfde -Climaat,) 'er egter veel
fchielyker doordringt, en 'er een langer tyd in blyft .
Laten wy doze algeniene redeneringen, op de gelegeaiheid
onzer Colonien , geheel landwaards in gelegen, met opzigt tot
bet Land en bet Water tocpasfen . --- Onze Kusten ftrekkert
zich nit, van byna van hot Noord •O osten tot bet Zuid •,Wes1
ten ; weshalve een koude luchtftroom, zo hot gebeurde dat de
Aarde veel kouder dan de Zee wierd, zvn loop Zeewaards
nemende, zou moeten gaan van bet Noord-Westen naar bet
Zuid-Oosten ; dat bepaaldlyk de Winden zyn, die by ons in
den Winter regeren . De reden bier van is, dat de Atlantifche .
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fche .-Oceaan van de Zuid-Oost zyde, gedurende den Zomer,
aanmerkelyk verhit word, en nog een langen tyd zyne warmte
behoud, zelfs dan, wanneer de Winter nadert .--- Voeg
bier by eene aanmerkelyke byzonderheid ; namentlyk , dat
'er ftandvastigg op onze kust een luchtflroom heerscht, die,
naar bet Westen geperst word, door de Oostelyke Pasfaat.
winden , welken by den Equator waien , in de Golf van
Mexico gefluit, en genoodzaakt worden weder to ontvlieden
vaarhetNoord-Oosten,omplaatstemaken voorden volgenden
luchtflroom . -- De oppervlakte van deze Colonien bekoelt
zich, zo haast de Zon ophoud dezelve to beflraalen ; en daar
van dawn komen die felle Stormwinden, welken des Winters
in den Atlantifchen Oceaan woeden ; en welker hevigheid vermeerdert,naarmate dat de lucht van 't vaste Land kouder zy.
Nu is de vraag, of wy eenige omflandigheden kennen, die
in flaat zyn, om de kracht der Noord - weste Winden to doen
verzwakken , of dezelven in fret geheel to flillen ? En ii: meen
van ja.
De gehele Waereld weet, dat eene harde en effene oppervlakte de warmte meerder terugkaatst , dan eene oneffene
en hobbelachtige ; by voorbeeld, die van een gladden Spiegel
meer, dan die van eene ruwe plank . --- Insgelyks zien wy,
dat de Rotfen en Duincn de warmte veel meer terugkaatfen ,
dan een weke ongelyke grond ; en ten onbebouwd vast land
meet, dan dat, bet welk met bomen en flruiken bezet is .
Indien men nu de oppervlakte van dit Waerelddeel, gelyk
kon waken-, zodanig dat ze aan den dampkring eene hoeveelheid van warmte mededeelde, gelyk aan die van den Atlantifchen Oceaan, dan zou men bet evenwicht herflellen , en men
zou minder Noord -weste Winden hebben . - Wy zyn 'er
reets ten dele toe gekomen, en verfcheide Leden van de Maatfchappy hebben konnen bemerken, dat deze Winden, gedurende den verlopen Winter, min krachtiger en min duurzaam
geweest zyn, dan eertyds . De Zee-lieden, die 'er veel belang
in hebben, betuigen ons, dat men voorheen vier of vyf weken werk had, om aan onze Kusten to komen ; en dat zy 'er
nu in de helft van lien tyd kunnen aanlanden . Men flemt
ook bier in overeen, dat de Koude 'er thans minder ruw is,
en de Sneeuw'er minder menigvuldig, en minder duurzaant
valt, dan voorhenen ; zedert dat wy ons in deze Provincie
gevestigd hebben .
Men werpt bier tegen , dat de l Verandering, veroorzaakt
door de omgraving en bebouwing der gronden, op de opperviakte van een Land , niet aanmerkelyk genoeg is , um die
E 4
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grote verandering van Climaat to kunnen veroorzaken,welke
pen in verfcbeide Streken waargenomen heeft.
Ik ontken niet, dat eene dergelyke verandering ook van andere oorzaken kan komen, dan ik aangewezen heb . Het is
zeker, dat de eenvoudige oplosfing van water in lucht eene
koude voortbrengt, die door ontbinding (Solutie) van den
Salpeter vermeerderd word ; en 'er zyn vet cheide andere oorzaken, die de warmte der lucht kunnen doen vermeerderen of
verminderen ; maar men kan my geen enkel voorbeeld bybrengen, van eene verandering van Climaat, die men Diet kan
toefchryven, aan de bebouwing van een Land, daar dezelve
plaats gehad heeft.
Men beroept zich evenwel daar tegen, op bet geen, zedert
zeventien honderd jaren, in Italie, en eenige Streken van bet
Qosten , gebeurd is ; als zynde eene uitzondering op dezen
algemenen regel . -- Men zegt ons, dat Italie beter bebouwd
was ten tyde van Keizer Augustus dan heden, en dat bet Cli .
xnaat ondertusfchen'er veel gematigder is .
Dit voorbeeld fchynt to ftryden met de mening, dat de lucht
van een Land veel gematigder word, naar mate men bet beter
bebouwd . En deze waarneming verdient to meer, dat ik 'er
by ftaan blyve, dewyl ze komt van een Man, beroemd door
zyne geleerdheid (a) .
Ik {l:a toe, dat de Winters, voor zeventien honderd jaren,
iD Italie veel ftrenger waren, dan zy nu zyn . T7irgilius befchryft nauwkeurig de wyze , op welke men bet Vee moest
bewaren, op dat de Koude en de Sneeuw bet zelve Diet de.
den vergaan. Hy zegt ons, dat de Wyn in de Vaten bevroor,
en brengt verftheiden voorbeelden by, die ons doen verbazen . Het is tevens zeker, dat de Italianen tegenswoordig de
Koude,en bet Ys,zo weinig kennen, als de Bewoonders van
Georgie en Zuid Carolina .
Dog, om die wonderhare verandering to verklaren, moet
men de nauwe palen van Italie overfchryden, en Hongaryen,
Polen en Duitschland , ten Noorden van Romen gelegen ,
doorkruifen . De Duitfchers hebben voorzeker zeer groote
Vorderingen gemaakt, in de bevolking en den Landbouw ;
zedert dat 7ulius Cezar hun Land ingenomen heeft . Hoe
frai de befc hryving moge wezen , welke by van deze overwinning geeft, by had echter flechts met Wilden en Barbaarfche Volken to doen ; wier Land zo min bebouwd , als hun
Geest befchaafd was. --- Dit Gewest was met onmeetbare
(g) Zie
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Eosfchen bedekt , welken men byna alle uitgeroeid heeft ; en
't kleine getal van Inwoonderen had den Landbouw in genen
deele behartigd . Uit deze onbebotwde Woestenyen ontflon .
den doordringende Noorde Winden , welken zig, als een
fnelle flroom in Italie verfpreidden , en 'er eene onmatige Koude veroorzaakten, hoewel het Land zeer wel bebouwd ware .
Niemand zal ook ontkennen , dat Hongaryen , Polen en
Duitschland tegenswoordig zeer bevolkt en wel bebouwd zyn,
tot aan de Oevers van de Oost en Noord-Zee : als mede, dat
de Koude in Duitschland, en andere Noordfche Gewesten, nu
veel gematigder is dan eertyds . En dit zo zynde, is 't natuur .
lyk to begrypen, dat het Climaat in Italie nu ook veel gema .
tigder moet wezen ; nadien de Noorde winden 'er zig niet
meer zo flerk doen gevoelen .
De lucht was voorheen
in deze onbebouwde Streken, of onvruchtbare Gewesten, zo
koud , dat zy het evenwicht in den Dampkring van Italic
moest verwoesten ; het Been in onzen tyd geen plaats meer
heeft .
Dewyl dan uit de beginzels, die ik gelegd heb, volgt, dat
de bebouwing van een Land veel toebrengt tot de warmte
van den Dampkring ; dat zy de Noordewinden, die de Koude
veroorzaken , vermindert , en de Winters veel gematigder
maakt ; en dat myne redenering over dit Stuk, door de ondervinding zelve bevestigd word ; zo kan melt bier uit billyk beIluiten, dat onze Nakomelingen, over eenige Jaren, wanaeer
zy bet binnenfle gedeelte dezes Lands bebouwd zullen hebben,byna niet onderhevig zullen zyn aan de Vorst, noch aan
de Sneeuw ; en dat hunne Winters zeer gematigd zyn zullen .
Dog men zal my nu veelligt nog tegenwerpen, dat bet mid,
del, bet welk ik voorflel, om de flrengheid des Winters to
verzachten , de Zomers noodwendig veel heter moet doen
worden ; maar, men zal vinden (indien men 'er acht op geeft)
dat dezelfde oorzaak verfchillende uitwerkzelen,in onderfcheiden Taargetyden, to wege moet brengen ; en dat de Zomers nn,
in tegendeel , ook veel minder beet by ons moeten wezen ,
dan voorheen .
Men weet dat, in de grootlle Zom .erhitte, de warmte in
den Dampkring, nooit tot eene buitengewone hoogte klimr.
- Het is beftendig koud in de boventte Gewesten ; zo wel
om dat de luchc to ver of is van de Aarde, ani door dezelve
verwarmd to worden , als ter oorzake dat de Dampkring,
minder zamengedrukt zynde , niet vatbaar is voor zulk een
bogen graad van warmte . Die van de lucht of van eenig ander lichaam , dat door de Zon verhit word, hangs niet alleenE 5
lyk
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lyk'af van de werking der luchtdeeltjes op het voorwerp ;maar
daarenboven van de onderlinge werking dier deeltjes ; die, door
hunne veerkracht, de beweging onderhouden en mededelen,
ban welke men den naam van warmte geeft, en die door de
flralen der Zonne verwekt word?
.flier nit volgt, dat
de Dampkring des to minder Zonnewarmte gevoelt, als by
meer verdund is ; en zo ook in 't omgekecrde . Daar van
daan komt het, dat de toppen der Bergen, in de allerwarmfle
=Linden, altoos met Sneeuw bedekt zyn ; en zo ziet men, dat
in een Hittemeter (Tbernmometer,) door eene warme Iucht,
op een hogen Toren gebragt , de Kwik verfcheiden graden
daalt en weder opklimt, naar mate dat men lager komt .
Hier uit is blykbaar, dat men, om een Land in 't midden
+van deri Zomer koel to maken, alleenlyk to bewerken heeft,
dat de koude lucht van eene hogere ftreek zich, in eene ge .
paste evenredighcid, vermenge met die gene , welke nader
by de Aarde .is ; en dat men ten then ei .nde de Zomerwinden
vermeerdere . Want , fchoon de enkele beweging der lucht
iiiet genoegzaam zy, om de Koude voort to brengen , zo laten
echterde-dwarrelwinden intusfchen niet na, om den Dampkring
te verfrisfchen ; byzonder wanneer ze over en tusfchen de ge .
bergtens, of oneffene oppervlaktens trekken . Als dan verbreken zy het evenwicht van den Dampkring ; naardien de koude
lucht, altoos, de oppervlakte der Aarde nader poogt to ko.
men ; bet geen veroorzaakt, dat de windvlagen, die in den
Zomer- ontfkaan, eensklaps, de getemperdheid der Iucht ver .
anderen .
De dichtheid der bosfchen belet den omloop
der lucht, en. vertraagt de beweging van die, welke naby de
oppervlakte is ; die, het meest verhit zynde, ter oorzake van
hare gelegenheid en dichtheid, die bewegingen voortbrengt
welke in de hoger luchtlfreken gebeuren .
Deeze lucht is
dikwils warm en zwaar in plaatfen, welke met Bosfchen om .
geven zyn ; terwyl dezelve frisch en ligt is in de vlaktens .
Men kan dan nit de voorgemelde omfltandigheden beflaiten, dat, wanneer dit Land over eenige Eeuwen, eene nicuwe
gedaante zal verkregen hebben, deszelfs vlaktens, doorfneden
door ketens van onbebouwde bergen, veranderd zullen zyn ,
dat als dan deze vlaktens een groter grand van warmte zullen
terugkaatfen , dan de naburige Bergen ; dat de lucht 'er getnakkelyker om zal vloeien ; dat de Landwinden, die 'er in
den Zomer regeren, (om niet to fpreken van die, weiken zich
uit de Zee of de Meiren verheffen), veel koelder en gewoner
zullen zyn ; en dat bygevoig onze Zomers gematigder zullen
wezen .
De-
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Deze vernndering in de gematigdheid onzer Jaargetyden,
zal noodwendig invloed hebben op de voortbrengzelen der
Aarde . Onze Velden zullen vruchtbaarder, en onze Weiden
overvloediger zyn ; mits dat de Regens ons niet ontbreken ;
maar zuiks kan niet gebeuren, naardien dit Land met Bergen
vervuld is . -- De menigvuldige Misten en Sueeuw-buiel4 ,
kunnen niet anders dan verdervelyk voor bet Wintergraan
zyn ; en daar de Vorst en de Dooi, zedert eenige jaren , elkander veeltyds volgen, word bet tyd nit to zien naar middelen,
ter verhoedinge, op dat de Winter bet gezaide niet verniele .
Dg verandering, welke, langs then weg, in de gefleldheid
onzer Saizoenen moat voorvallen, zal t'eeniger tyd de Tabak .
kwekers verplichten, om over to gaan naar Carolina en Florida ; en men zal zig by de Bewoonders van Virginie, ter
aankweking van de Tarwe, en 't Indiaansch Koorn, vervoegen . De Wynffiok, die thans de Winter koude niet
wederf}aan kan, zal, binnen eenige Jaren, verfcheide zoorten
van Wyn, aan de bewoonders van Noord-America, opleveren.
*-- Onze Nakomelingen zuilen niet nalaten , velerleie welrielcepde en genezende Kruiden, nit bet Oosten, over to planten, welken zo veel to gereeder zullen groeien, naar mate zy
een voordeliger grond en luchtilreek .zuilen vinden.
Het uitzigt der voordelen, die 'er wydets voor de gezond .
heid uit ontilaan zullen, moet de Voorflanders van bet Mensch .
dom nog oneindig meer ftrelen dan de Rykdommen, die ons
Wy ondervinden
de beide Indian kunnen verfchafren .
reeds dagelyks de goede uitwerkzelen, die de zorg, welke
men gehad heeft, om de wegen van Philadelphia to beflratenn ;
en fchoon to houden, heeft voortgebragt ; gelyk ook de voor
delen, welken nit de bebouwing onzer Colonien voortvloeien .
Terwyl bet Land met Bosfchen bedekt was , de Valeien
opgevuld waren met Dampen, die de Boomen en Planten uitwalemden ; niitsgaders met de uitdampingen der Moerasfen,
was de lucht beilendig bezwa ;rd met acne drabbige en flin .
kende Vioeitl:of' ; dit veroorzaai .te vele onregelmatige , zenuw .
schtige , galachtige, aanhoudeude en tusfchenpoozende Koort .
fen . Dan die onheilen beginnen , zedert eenigen tyd, to ver .
minderen ; de outilekende Koorifen en vericheiden andere
Ziekten, uitwerkzels der Koude , zyn veel minder. hevig, ze,
dert dat ooze Winters geinatigder zyn geworden .
Naardien dan de verfrisfching der Colonien, en de veran .
Bering van het Climaat, dear uit voortvloeiende, zo veel in, .
vloeds op de lichaamsgefl :ellen heeft, kan een Geneesheer niec
beter doen , dan dat by ons een nauwkeurig verilag pooge
to
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to geven van zyne Waarnemingen, nopens de verfcheiden
veranderingen ; en dat by zorgvuldig aanduide , die onge .
vallen, welken mogten opkomen, tegen dat de anderen afgaan ; ten einde ons daar door in ftaat to ftellen , om die
Perfoonen , welken onze hulp van noden kunnen hebben ,
verlichting toe to brengen .
G.

H.

E.
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(Uit bet Engelseb .)

Anneer Stammen, in den oorfprong klein, zich door
Volkrykheid, wyder en wyder uitfpreiden, tot dat
zy nabuuren worden, veroorzaaken de kleinfte verfchillen onderlingen afkeer, en verwekken nimmer eindigende vyandfchappen. Zwakke Stammen ver~enigen zich, tot verdeediging tegen de magtiger, en worden ongemerkt een Volk ; andere Stammen worden door vermeestering verzwolgen : op
deeze wyze worden de Staaten, meer en meet, uitgeffrekt,
tot dat Zeen of Gebergten hun bepaalen . Spanje behelsde
oorfpronglyk verfcheide kleine Staaten, die alle onder bet
Romeinfcbe auk moesten bukken . In laateren tyde werd bet
weder bezeten door verfcheide Staaten zo Cbristenfcbe als
Mabometbaanfche, geduurig in Oorlog, tot zy door bemagtiging verehigd werden tot ddn Koningryk . Portugal behoutit
tot nog zyne onafhanglykheid, een zegen welke het aan de
zwakheid van Spanje, niet aan de voordeelige ligging,te danken heeft. De kleine Staaten van Italie werden to ondergebragt, door de Romeinen ; die van Griekenland door PHILIPpus van Macedonie en zyn Zoon ALEXANDER ; Scbotland ontkwam nauwlyks de klauwen van EDUARD den I , Koning
van Engeland, en zou eindelyk bemagtigd geworden zyn door
zyn' flerker nabuur, was deeze bemagtiging niet voorgekomen
door eene genoodfchaplyke veredniging.
Maar hebben wy, op deezen voet, geen reden om to vreezen voor dee veredniging van alle Volken onder een algemeen
Monarch ? 'Er zyn verfcheide oorzaaken , die voor altoos een
zo verfchriklyk onheil zullen weeren . De plaatslyke gelegenheid van eenige Landen, vordeedigd door fterke natuurlyke
bolwerken, is een dier oorzaaken . Groot-Brittanje word befchermd door de Zee : desgelyks ook Spanje, uitgcuomen waar
liet
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bet van Frankryk gefcheiden wordt, door her Pyreneefcbe
Gebergte . Europa , in t algemeen , is, door verfcheide af .
fchutzelen van Ze8n, Rivieren en Bergen ,gefchikt voorStaaten van eene gemaatigde uitgebreidheid . In deezer voege is
bet niet geleegen met Afia , 't welk, in zeer groote deelen afgedeeld zynde, door de Natuur gefchikt is voor uitgeftrekte Alleenheerfchingen . Rusland maakt in Europa de
eenige uitzondering : een zwak Koningryk, uit aanmerking
der Landsgelegenheid, fchoon ontzaglyk geworden door de
buitengewoone bekwaamheden van Een Man, van meer dan
d6ne Vrouwe .
Een tweede oorzaak is de zwakheid van . eenen grooten
Staat. De fterkte van een' Staat neemt net toe na maate
van de grootheid. Een Ryk, zichzelven over 't hoofd ge .
wasfen , wel verre van vreeslyk to weezen voor zyr_e Na.
buuren, valt in ftukken , door eigen zwaarte . De grenzen
worden niet gemaklyk bewaard : getuigen hier van ftrekke
Frankryk, 't welk veel verzwakt is door die omftandigheid,
fchoon her grootfte gedeelte bepaald wordt door de Zee . -De Vaderlandliefde verdooft in eene groote Monarchy : de
Landfchappen hebben geene onderlinge verbintenis, en de
afgelegenite, die door Gemagtigden moeten beftuurd worden,
zyn altoos en ligt gereed tot o pftand . OM Nicoynedie,'t welk
dikwyls door brand fchade hadt geleeden, to beveiligen, gaf
PLINius de Landvoogd, Keizer TRAJANUS den Raad om eeii
Leger van honderdvyftig Man op to regten, tot her weeren van
brand. Zo zwak was, in dat tydperk, her Romeinfcbe Ryk,
dat TRAJANUS her ontwerp niet ter uitvoer dorst brengen,
vreezende voor op(tand, zelfs onder dat kleine lichaam .
De voornaam(te oorfprong is de weelde en verwyfdheid van
eene groote Monarchy, die a eene zugt tot Oorlogen in Vorst
of'Onderdaanen overlaat. Ciroote ongelykheid van Rang in
een uitgeftrekt Koningryk, veroorzaakt door eene beftendige
toevloed der Rykdommen na de Hoofdftad, brengt pragt,
fpilzugt, weelde en wellust voort . De Rykdom wordt, door
voldoening to fchenken aan alle zinlyke lusten, een Afgod,
voor welken alien de knien buigen : en, wanneer de Rykdom .
men gediend warden als de middelen om tot magt, zo wel
als tot zinnelyk genot, to geraaken, bederven zy her hart,
ontwortelen alle zaadeu van deugd, en kweeken alle ondeugden aan . In zulk eene ongebondenheid van zeden moeten ftry
digheden overcdngebragt, gierigheid en laagheid met hoog .
mood, ontveinzing en list met pracht, gepaard worden . Waar
de Onderdaanen zo bedorven zyn, hoedanig zal dan de Vorst
wee-
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weezen, die niet geleerd heeft zytie driften to regelen, die
't recht by eigendunklykheid afmeet, en verzwakt is door lichaams wellustigheden? Zodanig een Prins denkt noit oni aan
't hoofd zyner Krygsmagten to verfchynen, of om zyne Heerfchappy uit to breiden .
MOSTAZLR, de laatfle Kaliph van Eagd,7rd, flrekt ten blyk .
baaren voorbeelde van de, befchreevene verbastering . Zyn
Koningryk, in den Jaare 1258 , door de Tartaaren aangevallen zynde, (loot by zichzelven op in zyn Serail met zyne
bedoeven Metgezellen, als in vollen vrede : door luiheid en
weelde verftompt, was by de eenige perfoon, die zorgloos
frheen omtrent bet lot zyns Rvks . - Een Koning van
Perfie onderrigt zynde, dat de Tlrken zich meester gemaakt
hadden van zyne beste Landfchappen, antwoordde, dat by
onverfchillig was omtrent hunne voortgangeo, mits zy hem
niet ftoorden in de Stad Ispahan . -- HOATSANG, de laatfte Chineefche Keizer van den Chineefchen Stam, verborg
zichzelven in zyn Paleis , terwyl de Tartaaren hem de Noordlykfte Landfchappen ontweldigden, en LISTCHING, een oproerig Mandaryn, beroofde hem van bet overfchot . De, Keizerin verwurgde zichzelve in haare kamer, en deKeizer, een
laatfte pooping doende, volgde haar voorbeeld . - De negende Chineefcbe Keizer uit den bloede van GENHAZKA11, aan
Vrouwen en Priesteren overgegeeven, werd door zyn Volk
verfmaad . Een onaanzienlyk perfoon, die knegt geweest was
in bet Klooster der Bonzen , zich aan 't hoofd eeniger Rooveren voegende, ontthroonde den Monarch, en maakte een
einde aan 't Vorstlyk Gezin .
MONTESQUIEU, fpreekende van de weelde in groote Ry .
ken, en de verwyfdheid in de Monarchen, befchryft bet ge •
vaar der oproereu, verwekt door heerschzugtige Lieden,tot
den Oorlog opgewiegd, in deezer voegen . „ Het was , in de
daad, natuurlyk, dat Keizers, tot bet verduureu van de ongemakken des Krygs opgebragt, die de ontthrooniug veroorzaakt hadden van een Gellacht in weelde verzoop : n , die
deugd zouden aankleeven , welker nuttigheid bun , op de
proeve,bleek,en fchroomen voor die weelde, welker heillooze gevolgen zy gezien hadden . Dan, na de op~dnvolging
van drie of vier zulke Vorften, vertoonden zich het zedebe .
derf, weelde en luiheid weder onder hunne Opvolgers . Zy
flooten zichzelven op in hunne Paleizen, hun-ziel werd verwyfd , hun leeven verkort , en bun Geflacht geraakte in
verval : de Ryksgrooten kreegen de magt en de Gefneedenen
het gezag in handen : Kinderen werden op den Vorstlykeii
Ze.
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Zetel verheeven : bet Paleis en bet Ryk zyn in tweefiryd ; en
de luie Staatsman verderft een naarf}ig Volk . De Keizer wordt
afgemaakt of ontthroond door den Ryksverweldiger, van wien
een nieuwe Stam van Koningen den oorfprong ontleent, welkt
derde of vierde Spruit in het zelfde bederf ftort , en dug
den grondflag legt tot eene nieuwe Ryksomwenteling ."
Weinig reden hebben wy om to vreezen voor de verddni.
ging van alle Volken tot ddne Monarchy . \Vy zien, 't is
waar, in de Gefchiedenis desMenschdoms,veelvuldige voorbeelden van de voortgangen der Volken van klein tot grooter ;
doch die z l f d e G d e n k f c h r i f t e n l v e r n i e t m i n d e r v o r b e l n
den op van wyduitgeftrekte Monarchyen in veele kleine Staaten gefplitst .
Dusdanig is de loop der Menfchelyke zaaken . Zeldzaam
zyn de Staaten beftendig ; doch, even als de Zon, nade .
ren zy ten hoogften middagpunt, of zinken allengskens be .
neden de kim . Een Ryk, onderworpen aan verwyfde VorIten , en waarin de Vaderlandliefde kwynt , kan niet lang
beftaan. Hot lot van alle is , met weinig , zeer weinig,
uitzonderingen , het zelfde geweest. De Beftuurders der
Landfchappen, alien ontzag, voor een' wellustig en verdorven Vorst, verlooren hebbende, vatten mood, neemen hot
roer in handen, en oefenen, elk in zyn eigen Landvoogdye,
eene Koninglyke magt . De wydftrekkende J>ryrifcbe B anarchy , een der vroegfte waar van wy in de Gelchiedenis leezen , werd, naa langen tyd de fchrik der Nabuuren geweest
to zyn , in ftukken gereeten, door de Lruzdbeftuurders van
Media en Babylon, die deeze groote Landfchappen van de
Monarchy afrukten . -- MAHOIA ;TH, en die hem onmiddelyk opvolgden, rigtten een grout Koningryk op, waar van
Bagdad de Hoofdftad werd . De laatere Kaliphs van dien
Stain, door zinnelyk vermaak vergiftigd, verlooren alle kragt
van ziel, en zonken neder in luiheid en weelde . De Landvoob
den der afgelegen Landfchappen waari de eerften, die hot
waagden zich onafhanglyk to verklaaren . Hun gelukkig flaagen moedigde andere Landbeltuurders aan, die den Kaliph
van zyne overige Landfchappen beroofden, hem niets dan
de Stad Bagdad overlaatende : van deeze beroofden hem de
T'artaarea, die een einde maakten aan deeze eenmaal zo uit.
inuntende Monarchy.
Even zo zou het lot des Perfifchen Ryks geweest zyn,
was het niet to ondergebragt geweest door ALEXANDER DEN
GROOTEN : doch,naa den dood diens Overwinnaars, beproet=
de
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de 't zc lve't gewoone lot. Zyne Veldheeren namen ieder eene
Koninglyke i1vtagt aan in het Gewest zyner befluuringe .
Was het Rozneinfcbe Ryk niet door de Barbaaren van een
gefcheurd, de Beftuurders der Wingewesten zouden het ge .
daan hebben . - De zwakheid der opvolgeren van CARET,
DEN GROOTEN bragt, in Frankryk en Duitschland, een ontelbaare reeks van kleine Opperheerfchers voort .
Omtrent den tvd, dat de Vaart na de Oost •Indiest, om de
Kaap de Goede Hoop, ontdekt was, aondt het groote Schiereiland aan de Ganges onder het magtige Ryk van Bisnagar .
De eerfle Monarchen hadden zich , door dapperheid en krygskunde, op den Throon gevestigd . In Oorlog voerden zy
hunne Krygslieden aan, in Vrede befluurden zy hunne Staats .
dienaars, bezogten de Landen hunnerHeerfchappye, en waren flipt in elk, hoog of laag van flaat, regt to faaten wedervaaren . Het Volk dreef eenen uitgebreiden en ryken winstgeevenden handel, die den Keizer een inkomen opbragt , 't
welk hem in Nat llelde ow beflendig een Leger van Ioo,cco
Voetknegten, 3o,ooo Ruiters en 7co Olyphanten , op de
been to houden . Doch voorfpoed en rykdom verdierf alles .
De Keizers, van hoogmoed en weelde dronken, hielden zich
nu to vrede met hoog klinkende eertytels, in flede van waaren
roem . De naamen, Koning der Koningen en Tgtgeneot van
duizend Vtouwen, flonden aan 't hoofd eener lange lyst van
zulke weidfche en niets beduidende bynaamen . Door vleiery
bedorven dongen zy Pa Godlyke eerbewyzen , en verfcheenea
zeldzaam in 't openbaar ; de zorg hunner heerfchappye den
Staatsdienaaren en Landvoogden overlaatende . Met den aan .
yang der Zestiende Eeuwe dronken de nabuurige Vorften van
alle kanten aan. In den Jaare 1565 , werd Bisnagar, de
Hoofdflad, door vier Moor/cbe Koningen ingenomen en geplunderd . De Landvoogden verklaarden zich onafhanglyk,
en uit dat groote Ryk ontflonden de Koningryken van Golconda, I ifapour, en verfcheide andere . - Het Ryk van
Indostan, in vroegeren tyde zo wydflrekkende , is nu niet
meet dan een zeer klein Koningryk, onder een Vorst, die
Diet langer de Groote Mogol ma- heeten ; de Landvoogden der
onderfcheide Gewesten hebben , gelyk dit doorgaans gebeurt, de heerfchappy des Oppergezagvoerders verzwakt .
r De Noord-Americaanfche Polkplantingen zyn in een voordeeligen Eland, flerk in Volkrykheid en rykdom teeneemende .
De Volkplantingen hebben den geest van eeu vry Volk, en zyn
met Vaderlandlievenden yver vervuld . In minder dan tdne
Eeuw
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Eeuw zal de bevolking gelyk ftaan met die van Groot-Brittanje
en Ierland ; en zy zullen dan een gelyk fraande party voor
Engeland zyn, indien zy verkiezen onafhanglyk to weezen
zy zullen alle voordeelen Ran haare zyde hebben : dewyl zy
ter Zee , en op eenen verren afftand , moeten aangetast worden . Dus van Overheerfching vry zynde , zullen zy, in de
eerfte plaats bedagt weezen op de keuze van een eigen Staatsbeftuur, en het valt niet bezwaarlyk to raamen welk een Staats .
beftudr zy zullen kiezen . Een Volk, verlekkerd op de nieuwe zegeningen van Vryheid en Onafhanglykheid, zal gees
Eeuhoofdige of Koninglyke Regeering kiezen, De Zwitzerfche Cantons maakten een Verbond van befcherming tegen bet
magtig Huis van Oostenryk ; de Nederlanden verednigden zich
tegen den veelmagtiger Koning van Spanje . Maar de Engelfche Volkplantingen zullen nimmer in zulk een Verbond van
vereeniging treeden : dewyl zy geenen magtiger Nabuur, en
eenen afkeer van elkander, hebben . Wy mogen, overzulks,
met eene vry groote waarfchynlykheid, ipellen ; dat elke Volkplanting voor zich zelve deGerricenebest-regeering zal kiezen .
Haare tegenwoordige gefteitenis bereidt haar tot dezelve : zy
hebben een Raad en eene Vergaderiug , het Volk verbeeldende .
Geeneveranderingis'ernoodigdandat deLandvoogd,die den
Koning van Groot - Brittanje verbeeldt, afgefchaft worde . En
dus zal een gedeelte van een grooten Staat in eene menigtd
kleine Staaten gefplitst worden .

H2NDRIH EN MARIA : EENE WAArE GESCHIEDE\IS .

(Ult bet Engelsch .)

D

E Heer MORELAND, de Oom van MARIA, de Hoofdperfonaad
je deezer Gefchiedenisfe,was een Heer van groote middelen in
Lincolnshire . Hy hadt zyne Nigt, in haare vroege kindsheidouderloos geworden , onder zyne eigene Kinderen opgevoed . Haare middelen waren gering ; doch men dagt, in 't algemeen , uit haars Oomg
gt negenheid to haarwaards, dat by 'er eene aanzienlyke Comme zou
byvoegen .
Op haar achttietlde jaar trokken haare fchoonheid en begaafdhe .
den bet oog der meeste jonge Heeren, in de nabuurfchap ; doch
men kon niet befpeuren , dat zy eenigzins byzonder agt floeg op de
betuigingen haar gedaan .
Eenigen tyd by Vrienden, in Torksbire , geweest zynde, bleef
F
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zy , met haaren Oom, en een gedeelte zyns Gezins , to Tark , op den
tyd der Wedloopen, om de vermaaken dier plaatze by to woonen . Ongelukkig ontflondc 'er in de herberg, waar zy hulsvestten,
door de onagrzaamheid der Bedienden , brand , en MARIA was ,
naar alien fchyn, in de vlam olpgekomen , indien de moed eens Jon .
gelings, die, door de vlammen been drong,haar niet, met leevens .
gevaar, gered hadc.
Den volgenden morgen deedc de Heer MORELAND,toen de hevigfte ontfteltenis eenigermaate bedaard was , onderzoek na den Redder
zyner Nigte , en bevondt dat by de jongfte noon was van den Heer
IrINGSLY, een welgezeeten Koopman to Newcastle .
HENDRIK (dus
was by geheeten) hadt zich deerlyk gebrand, in bet redden van de
doodlyk verfchrikte jonge Juffrouw . De Heer MORELAND, hem op
't hartlykst bedankt hebbende voor. den gedsanen dienst, verzogt
hem ten zynen buize, zo ras by in that zou weezen orn uit tegaan .
De jonge Heer voldeedt , naa zyne geneezing, san 't gedaane ver •
zoek van den Heer MORELAND, en bleef bykans eene maand op
diens Landgoed in Lincolnshire ; by verwierf, door zynen heuschverpligtenden en verftandigen ommegang, de ageing des gehealen
Gezins, deeze, gevoegd by de dankerientenisfe, die in MARIA's hart
huisvestte, voor de byzondere verpligting,welke zy aan hem hadt,
namen haar zeer ten zynen voordeele in .
Korten tyd daar naa kogt de Heer PILLAGE, die zyne beurs in de
Oost-Indien op de onverantwoordeiykfte wyze gemaakt hadt, een
Landgoed naast dat van MARIA's Oom gelegen, en werd dermaate
getroffen door haare fchoonheid , dat by haar ten vlyrigfte oppastte,
om haare gunst en goedkeuring to verwerven. Zyn charaEtcr ver .
fchilde hemelsbreedte van dat van HENDRIK , by was onheusch ,
onbefchofr,inhaalig ; en,bevindende dat bet niet gefchaapen flondt
om eenigen indruk op 't gemoed der jonge Jufhrouw zelve to maaken , ver roegde by zich tot den Heer MORELAND , en -boodt niet
alleen aan , eene aanzienlyke Huwelyksgave aan MARIA to zullen
fchenkeu, maar haar ook , zonder Huwelyksgoed , to zullen neemen.
De Heer MORELAND hieldc then voorflag zeer edelmoedig, vervoegde zich by zyne Nip, en verhaalde haar, wat by, met bet
uiterfle genoegen , gehoord hadt . MARIA ftondt verfteld op de
ontvangene kundfchap, en vermeldde, raa eenig betoon van verlegenheid, haaren Oom , dat ze Dimmer kon toeftemmen in eene
verdeniging met den Heer PILLAGE : dewyl zy bevondc,dat bet haar
voor hem to hebben . De Oude
onmogelyk was oit eenige ageingr
Heer weidde by haar uit over deeze ondankbaare beantwoording,
gelyk by bet noemde , van eene zo edelmoedige aanhieding ; en verwierf eindelyk op haar, met veel moeite, dat zy niet terftord een
beflisfend weigerend antwoord zou geeven aan den Heer PILLAGE ;
zich vleiende met de hoope, dat de tyd en bet oppasfen van haaren
Illeuwen Minnaar, haare vooroordeelen tegen hem zou overwinnen .
Mid-
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Midlerwyl ontving de 1-leer MORrLAND een Brief van HENDRrIcg
Vader, in welken de laatstgemelde, op eene zeer beleefde wyze ;
MARIA' S Oom verzogt om zyne toettemmihg tot een Huwelyk tus
fchen haar en zyn Goon ; teff ns to verflaan geevende, dat 'er eene
wederzydfche genegenheid tusfdhen dit Paar hadt pjaats gegreepen,
naa HENDRIKS liefde-verklaaring aan de jonge Juffrouw, toen by bet
bezoek by haar in Lincolnsbire aflei.
Deeze brief ontzette den Ouden Heer grootlyks, die, op eert vr~
ruwe,wyze, zype Nigt befchuldigde van agterhoudenheid in haar
gedrag, door de verkeering van iemand by haar to vergunnen, zon .
der zyn medeweeren . Deeze be(lraffing ontftelde de beminnelyke
jonge Juffrouw niec weinig ; wier verdriet nierklyk aangroeide, alt
zy weinig weeken daar naa vernam, dat de Heer KINGSLY , door
cenige onverwagte Zeefchaden,verpligt was optehidnmba,
len, en gevaar liep in de uiterfle behoefte ce vervallen .
De Heer PILLAGE was in geenen deeld onktindig van de oorzaak
der koelheid van MARIA , en kon zyn genoegen, ais by uit de
Newcastelfche Nieuzbspapierrn de bankbreuk van HENDRIK's Va
der verflondt, flier verbergen. Hy zette zyne vryery met meet
drifts dan oit voort ; doch ontving geen de minfte aanmoediging oat
de vervulling zyner wenfchen to mogbn verwagten.
HENDKIK, wiens kieschheid hetrl tot nog wederhouden hadt eenige brieven tan MARIA to fchry¢en, dan die enkel van vriendfchap
fpraken, vaardigde terflond, nsa dat zyn Vader des Heeren MORELANDS toeftemming tot zyn Huwelyk met MARIA verzogt hadt,
ann haar een' Brief of, vol van de tederfle liefdeverklaaringen ;
op denzelven terftond antwoord verzoekende . De ongelukken, die
zyn Vader, kort daar naa troffen, deedt hem weder aan 'r voorwerp
zynertiefde fchryven ;hy oncdekte haar,mer veel ontroerents, den geheelen Nat der zaaken . Naardemaal by op geen dier Brieven eenig ant .
woord ontving, began by te-denken dat zyns Vaders vetzoek, ten
opzigte van bet Huwelyk, was afgeflaagen ; welhaast vondc by deeze
gisfing bewaacheid,door een kort Briefje van den Heer MORELANId,
eenige dagen daar naa, aan den Heer KINGSLY gefchreeven . HENDRtK hadt nu geene hdope meer ;doch vondt zyn eenigst genoegen
inu de agting, welke by dagt dat MARIA voor hem hadt ; maar bet
veroorzaakte by hem eenige ongerustheid dat zy geen zyner tivee
Brieven, met eenig antwoord, verwaardigde . Tyne twyfelingen aan
haare trouwe werden eerlang . geheel opgeklaard, door bet voigendd
briefje met deeze woorden van haare eigene hand .
„ Myr Heer! ik ftaa zeer vertleld to verneemen ; dat denig deej
„ van myn gedrag u de minfte rede geeft, om my to behardelen 4
„ gelyk gy onlangs gedaan hebt . Wees verzekerd,myn hart is voot
„ eenigen cyd tan een' tinder verbonden geweest ,en myne hand zat
~, 'c zeive zeker vergezellen ".
MARIA MORELAND;
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HENDRIK EN MARIA,

HENDRIK ftondt .als van den donder getrofFen , op bet gezigt dee2er
regelen ; de hevigfte fmert greep hem aan , als by 't oog floeg op zyne omllandigheden, en by fchreef de on(tandvastigheid zyner Min .
naresfe to eenemaal toe aan zyne armoede . Zyn hoogmoed werd op
deeze bedenking gaande, en by befloot niet meer aan MARIA to denken . Bevindende dat zyns Vaders zaaken in een veel flegter ftaat
waren , dan de Heer KINGSLY in 't eerst dagt , nam by bet opzet om
IWARIA,en zyne ongelukken, to vergeeten in bet veld der Eere ; diensvolgens nam by dienst in een Regiment Grenadiers , gereed ftaande om na Vlaanderen ingefcheept to worden .
Zyne geflalte, zyne houding, zyn goed en verilandig voorkomen ;
maakte dat elk op hem bet oog floeg ; de Of iciers agtten, en de Soldaaten beminden hem.
Omtrent eene maand naa bet ontvangen van den bovengemelden
Brief, en weinig dagen voor dat de Troepen last kreegen om fcheep to
gaan, ontmoette HENDRIK ., by coeval, eene Dienstmaagd, die als Ka .
menier in 't Huis van den Heer MORELAND gediend hadt,op then tyd
als by 'er zich, eene maand onthieldt . Zy fpraken natuurlyk met el.
kander van MARIA, en by deedt bet met de uiterfie koelheid . Do
jonge Dogcer ftreek hem lustig door, wegens zyne ontrouwe ; waar
op by den Brief van MARIA Hit zyn zak baalde, en haar to leezen gaf ;
deeze ftondt, in 't.eerst, verleegen ;dock cweemaalen den Brief overgeleezen hebbende, verklaarde zy her fchelmsch bedrog, hem gepteegd,
door en door to zien . „ Deeze eigenfte .Brief", riep zy uit ; „ heeft
• de jonge Juffrouw MORELAND,door my, nan den Heer PILLAGE,
• doen beflellen, op zyne herhaalde aanzoeken, om zyne vryery aan
• tc moedigen . Ik merk den trek, dezelve is een' nieuwen omflag
,~ geflooten , en bedrieglyk tan a ingerigt ! Hemel help de arme jonge
„ Juffrouw ! Zy is deerlyk bedroogen . Ik weet wel, dat alle de
„ Brieven , door u aan haar gefchreeven , onderfchept zyn ; overddn,, komflig met een Plan van haar Oom, en den Heer PILLAGE, ont• worpen ".
HENDRIK was geheel verbaasdheid op ditberigt,aan welks waarheid by
niet behoefde ce twyfelen . Hy befloot aanftonds na Londen to gaan,
werwaards by veritondt , dat MARIA door den Heer MORELAND gebragt
was, in hoope dat by haar zon overhaalen, om haar hand aan den
Beer PILLAGE to geeven . Weinig toeruscings was'er tot zyne reize
noodig , en de jonge Dagter vergezekie bem nit de Hoofdflad ; alles ,
wat in haar vermogen was, willende aanwenden ten beste van deeze
bedroogene en verongelykte Gelieven .
Zo zeer was by onthutst , dat zyne Ziel geene andere denkbeeiden
koesterde,dan die betrekking hadden tot zyne Zielsvoogdes : by dagt
geheel niet tan hit infcheepen der Troepen, tot by, to zyner groote
verbaasdheid (naa veelvuldige vrugtlooze nafpeuringen om MARIA to
ontdel:ken,die met haare Vrienden na Lincolnsbire vertrokkemwas,)
in een Nieuwspapier zyn elgen naam las, als een Deferceur !
Nauw .
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Natlwlykl; wan zyne verflangenheid, in deezen toefland, bekemen ,
zag by eenige Soldaaten in bet KofFyhuis komen, die hem gevangea
namen. Weinig dagen daar naa weTd by no Newcastle gebragt, en,
dewyl zyn misdryf gcen twyfel leedt, am dot een der Soldaaten , by
eede, verklaarde, dot deeze Jongeling zyn best gedaan halt, om hem
ook tot wegloopen over to haalen , werd by door den Krygsraad ten
flrengfle behandeld , en, niettegenilaaade zyne herhaalde betuigingen
van onfchuld, vetoordeeld, om, ten affchrikkenden fpiegel van an .
deren, voor den kop gefchooten to wordeu .
Korten tyd door naa kwam, als by in de treurig(le gedagten very
zonken zat, de Knegt van den Provoost by hem ; berigtende dot
twee Juffrouwen hem wildest fpreeken, en bragt terflond de Meid,
en de beminnelyke MARIA, binnen, die, in een vloed van traanen
uitbarflende, alleen in ftaat was om to zeggen . „ 6 Doo3! gy be.
• wyst, dot wy op nietig itof vertrouwen, wanneer wy den Mensch
• betninnen I" - Zy viel in zwym .
Naa dot de vervoering deezer drift eenigzins bedaard , en zy be.
komen was, verhaalde zy den ongelukkigen HENDRIK, dot zy, bet
fchriklyke lot, hem dreigende,verftaan hebbende,metbehuip van de
Dienstmaagd, die haar vergezelde,het Huis van den Heer MORELAND
onrvlugt was, om alles was zy kon aan to wenden, tot verzagting
van zyn ongelukkig lot . HENDRIK beruigde zyne dankerkentenisfe op
de aandoenlykfte wyze ; doch badt haar, dot zy zich zynent halve
niet ongelukkig wilde maaken : dewyl by maar at to veel rede hadt,
onite vreezen dot zyn lot onherroeplyk was, door de fchynbaare
blykbaarheid zyns misdryfs .
Weinig minuuten daar naa, werd dit wanhoopig Paar,uit den by.
kans bezefloozen ftaat opgebeurd, door de onverwagte intreede van
den Heer MORELAND en Mr . KINGSLY . „ Nieuws! Nieuws "! riep de
eerstgemelde
; terwyl de Koopman zyn' Zoon omhelsde . , Myn lieve
'Meld! Zulk
een zamenfchakeling van bedrog en verraad ! 6 , Die
Naa eenige
• fnoode PILLAGE ! Hoe heeft by my bedroogen ! "
andere dergelyke heftige betuigingen , gaf de Oude Heer de Getieven ,
tot bunne groote verwondering, to verflaan ; „ dot de Heer PILLAGE ,
„ veronderftellende dot HENDRIKS leeven de eenige hinderpaal was
,, van zyn geluk, op bet hooren dat deeze zyn Regiment verlaaten
„ hadt, fchelmsch'na Newcastle ging, waar by, door een grout ge .
• fcheuk , een der Soldaaten overhaalde om een valsch getuigenis
• tegen hem to geeven ; doch dot deeze Knaap, verfchrikt op de godagten van eenen onfchuldigen hetleeven ce beneemen,de geheo• le gefchiedenis aan de Officiers ontdekt hadt" .
•
Een ltraal van geluk fcheen, op deeze onverwagte tyding, in de
gemoederen der doodlyk ontftelde Getieven . De Officiers, deel neentende in de zaak , ftelden dezelve , in een zo aandoenlyk fl' cht,, zytte
Majefteit voor, dot HENDRIK terflond pardon kreeg : en zyn Vader,
door deft dood eens vermogenden naastbeftaanden ., zyne 2aaken iu
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dienst

gebragt' hebbende ,

af.

kogt zyn Zoon terflond van deli Krygs .

De fnoode PILLAGE vertrok, overlaaden met de vervloeltingen zyner Buuren, en van alien die zyn boos bedryf wiscen , na
laatende MARIA in 't gerust bezit van zynen Medevryer, aan wien de
Beer MORELAND haar fchonk, met eene aanzienlyke toevoeging tote
haare bezittingen ; vast beflooten hebbende, hem alle mogelyke vergoeding to fcheuken, voor de flreugheid zyns voorigen gedrags ten
zynen opzigte .

Holland ;

DE LOTGEVALLEN VAN vERNuFr EN WEETENSCHAP.

A
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PJLLO was de Vader van VERNUFT en WEETENSCHAP. VERNUFT

leevendig en vrolyk van aart, wEETENSCHAP ernflig en voor .
zigtig van natuure zynde, hadden zy al to flrydige neigingen om za .
men to flemmen ;verfchil van fmaak flrekte ten oorfpronge van egne
gezette afkeerigheid .
VENus nam VERNUFT onder haare befcherming, en MINERVA verleende de haare aan wEETENSCHAP. De nayver
tusfcheu die twee Befchermgodinnen diende , otn den nayver van
VERNUFT en WEETENSCHAP to ilerker to doen werken .
De Goden lieten ze dikwyls twister[ . VERNUFT fchitterde in den,
sanvang des gefchils : doch her liep tloorgaans ten voordeele van
WEETENSCHAP af. Deeze hoezemde de Toehoorders Aping en eerbied
in ; geene min geagt verwierf doorgaans . meer fietnmen . De traagheid van wEETENSCHAP, baar deftigee tred, altoos vast en geregetd,
bragr wel de overtuiging voort ; doch zomryds met verdrietlyltheill
gepaard . VERNUFT, altoos vlug, altoos. aangenaam, haalde zonder
moeite over . De laarsrgemelde was omringd van zoetlachende bevalligheden ; do eerstgenoemde vergezeld van firenger deugden : en
de fioet, die elk vergezelde, verlneerderde den afkeer . --- VENUS
ilUndt vERNUFT toe, zich to vereenigen met KWAADAARTIGHEID,en
hot IIEKELSCHRIFT was do vrugc dier vereeniginge . MINERVA, bemerkende hoe zeer de floute rrekken van het HEKELSCURI$T, gevoegd
by de boosaartigheid zyner Moeder en kunflenaaryen van VERNUFT,
den voorrang kregen hoven WEETENSCHAP, gaf aan dezelve OORDEELRUNDE to hulpe . OOKDEELKUNDE verflompte de pylen van HEKEL .
SCHRIFT, of fchoot dezelve daar tegen to rugge .
JUPITER, den Vrede op den Olympus Heeds ge(loord ziende door
deeze gefchillen, verbande VERNUFT en wEETENSCHAP om opAarde
to woonen . Nedergedaald, hadden zy elk ras eene menigte Voor.
handers , en onder deeze zeer yverigen. Maar de onkundige en gety .
telde menigte, en boven aide gunfielingen vat PLUTUS , bejegenden
VERNUFT en WEETENSCHAP met even groote kleinagting : zy waren
beaden genogdzaakt zich to vere6nigen, en )UzITER vetlof t ver-
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zoeken em weder to keeren ; zy verwierven de vryheid . VERNUFT
bewoog zyne vlugge vleugelen vaardig en hief zich op : doch fort .
te, door gebrelc -van ver genoeg vooruit to kuitneti zien, welhaast we.
der na beneden . WEET2NSCUAP kende den weg volkomen ; doch
deeds, door inangel aati kragten, 'vrugtlooze poogingen . Dit toonde
beiden hoe zeer zy onderling elkanders hulpe behoafden . Zy gaven
elkander de, hand, VEANUFT, door de kende Van WEETENSC}IAP ged
leid en befuurd, en WEaTENSCH4P onderfchraagd en vourtgeholpen
door de kragt Van VERttUFT, bereikte den an iers onopfreefbaaren
Olympus . VERNIJFT vondt'er veer weeks in om haare Zusrer keunis
to doe krygen aan de 13evalligheden ; doch hot geluikte haar, in 'v
einde., wiuTENscrL~e zelfs gemeenzaam to maaken met de vrolyk
lachende . Geesti heden , terwyl wE1?rENSCHAP eerlang VFRNUFr bewoog gezelfchap to houden met de Deugden , die daar aan min fours
voori .wamen .
De verzoening van VERNUFT en WEETENSCHAP was volkomen ;en
de vereeniging, welke zy, met goediteuring van alle de Goden,
aangingen ; bragt eene menigte van nutte en aangenaame Kunflen
en Weerenfchappen voort .

DE

GOVDZOEKER EN DE WYSGEER .

Zit bft Ftansch van den (leer

BAttEE.

En Hoogleeraar in de Stookkunde, foorede van de, zonderlln"ge leevenswyze eens Wysgeers die in zyne nabuurfehap woonde,
. bezoek to geeven , en
nant de eerfte gelegenheid waar om hem een
fcheen niet weinig verwohderd over de eenvnudige wyze waar op
de laatstgemejde leefde ti „ Iiemel ! " riep by ult . ., moer een Mail
„ van uwe gadeloo'ze Deugd, onder een zo fchamel dak, en zo .ge• ring, leevtn . Mlar heb goeden moed . Ik kom om de wangunst
• cler Forruine ten ttwen opzigte to boeten . Ik - bezit een geheim,
• 't welk ik u, op zokere voorwaarden, roil .m,ede deelen ; et},ik,
rwyfel geenzins of wy aulien , door de bervorming der Metaalen ,
• meer Gouds krygen dan,'er in bet zand van den Tagns, of in de,
• Mynen vah Africa gevonden wordy ." « De Wysgeer ant.
woordde : „ Ik dank u, Wend, voor uwe genegenheid ; doch ik
„ moet uwe aanbieding afflaan : want to vrede to teeven zonder,
„ Goud, een gerusr gemoed en eeu gezond lichaatn to bezittett,
„ is, mync bedunkens , de eeitige weezenlyke 'fchat , lie deeze
• wereld kan opleveten , en is, met, de daad, de waare Steen der99

Philofopben .
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Arre, dorre, gryze Winter! gy, hoe ftreng, zyt egter bly :
Alles voelt uw iterk vermogen, niets is voor uw' invloed vry .
]ioomen, Plan ten,Zaaden flaapen, door de blanke Sneeuw bedekt,
Die, zoo nuttig als verwarmend, hen ten koestrend dekkleed ftrekt .
Meiren, Stroomen, ja de Zeen-zely' misfen haare vloeibaarheid ;
't Blinkend Ys , de vfugc des Winters, tangs haar oppervlak vetfpreidt,
1Viakkt en brakke eii zoeteWatren, hoe gedugt en vreesfelyk,
Than tot ruime-en breede wegen, tot een' harden, vasten dyk .
't Scheepryk Y, hoe bruifchend, fchuimend , voelt de kragt der
kille Vorst,
Die haar loop we&thoedt en hindert, door een hardeengladdekorst .
Allervreemdst en vrolyk tevens is een Winter Y gezigt .
'k Zie een aantal losfe tenten op bet romplig ys gefligr,
Want men warme en flerke Dranken rer verfrisfing vind gereed ;
Ja men ftookt, hoe tegenltrydig, Vuur,daar't Ys van barst noch zweer.
't Krielt van vlugge Schaatzeryders , Arrefjeddn . Wandelaars ;
Groot en klein fmaakt eeu genoegen , dot min zeldzaam is dan fchaars .
'c Geeft een fraai gezigt van verre, wen men al 't gewoel befchouwt ;
Roode en bleauwe en groene Pelzen, Pluimen, Bloemen, Zilver ;
Goud,
dies door elkaer gemengeld, levert een vertooning uit,
Dle,'tbevalligst , grootschst en pragtigst in haar' ruimen kring befluir ;
Dot we ons tangs bet Y begeeven naar de Molenryke Zaan ;
'cYsvermaak is dear niet minder, ja men rigt'er fpelen aan ;
Dear een zilvren Zweep ten prys hangt voor bet Paard dot fchie .
Iykst rent :
'k Hoor de Bellen rinklen , klinken , en 't gefcbreeuw van hem, die
ment.
't Moedig Ros, fchuimbek end, ro kend, vliegt als of 't gevlend
geld waar',
Wint den eerprys, wordt gepreezen, en verheugt zyn' eigenaar .
't Ys geeft allerlel vermaaken : 'k zie van verre een Zeilparty
Van verfc}Ieide ysfchuitjes nadren ; even onverhinderd, vry,
Als in 't ftroomend, vloeijend water, zeilen zy langs 't glibbrig ys,
En, in deezen ftrengen Winter, doen bet veelen wet om prys .
Hunftig zyn zy toegetakeld , zeil noch treil ontbreekt'er son,
Om op yzers, glad gefleepen , fuel to vliegen langs de Zaan .
Lot-
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Laaten wy wear Scadwaards keeren van de Zaan near d'Amftelflronfn
Eerst de dikbevroozen Vesten langsgewandeld zonder fchroom .
Gryze, ryke, koele Amftel I gy voelt ook uw' loop getemd ;
Door 't ysbaarend Wincerweder, even fterk als 't Y, geftremt.
't Ysvermaak langs uwe boorden lokt de Stedelingen uit ;
Duizenden van menfchen krielen op uw' vloed ; men fleept en krttit
Wintervoorraad, uit de Veenen, aaugevoerd in overvloed ;
Daaglyks ftrekt gy tot een Marktveld van die brandftoffe ; ieder£poedt,
Om zig nu ten minften koste daar van ryklyk to voorzien ;
Elise vragt is vry van cynzen, 't kan met voordeel des gefchien .
Dit verkwikt veele ingezeetnen, van die brandftof fchaars bedeeld :
Zie hen fleepen, duwen, trekken, dat, daar 't winst geeft, uiec
verveelt .
Nu ter Stad eens ingetreeden, zien we ook daar de Wintervreugd :
't Glyden op de fchoverlingen is 'c vermaak van Amftels jeugd,
Op de digtbevroozen Gragten, langs een netgeveegde baan :
Prikfledn, Schuiffledn , ja zelfs Sleden,met een zwaare vragt beladn,
Worden langs het Ys gefchooven, door de grootfte Sluizen been ;
Prinfe . en Hecre- en Keizersgragten zien wy als een dyk betredn .
Dat ik my ter zy begeeve ;'k zie hoe 't Volk zig weerzyds fchaart,
't Wykt op 't nadren eener groote, ftaatelyke Sledevaart .
Hoe bekoorlyk, hoe verruklyk is 't gezigt van zulk een' floet!
Trotfche Paarden, fyn van beenen, fterk gefpierd en wel gevoed ;
Ligte en blinkende Arrefleden ; kostbre Tuigen ; 'c fchoon Geflagt
Van den aanzien deezer Stede flrekt den fleda ter eelfte vragt.
Fraai gedoscht , voile de gaze, en Panache et Fleur coiffe,
Chapeaux a laPolonaife, des'nanteaux fourre, barde, (*)
Zoo met Hermelyn als Sahel, 't dekt en ftrekt ter koestering
Van die lieve en tedre fchoonhedn ; wyl een vlugge jongeling,
Agter op den Ar gezeeten , in Siberiesch bont gekleed,
't Paard befluurt ; dat hupplend, trapplend, tevens langzaam, deftig, treedt .
Een vertooning zoo bevallig, grootsch en pragtig voor her oog,
Dat 'er, boven andre Steden, Amfterdam op roemen moog' .
De avond valt, de fleevaart eindigt, elk, van dit vermaakvoldaan,
Keert nu huiswaards ; 'k voig dit voorbeeld, met lien zelfden weg
to gaan .
O !'t genoegen van den Winter vindt me ook aan een warmer Haard ,
En de Winterfche avond uuren zyn genoeglyk, gunitig, waard .
't ZY

(*) De hedendaagfche kleeding en hoofdferaaden onzer Dames in zuiver
Ne6rduitsch to befchryven, zou ftyf en onverftaanbaar zyn ; des verkoos ik
liever dezelve in haare thans gebruiklYke en egte Franfche benaamingen hier
ter near to ftellen .
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't Zy men vrolyk nedtsrzitte by een' blyden vriendendisch,
In een flil(e en vrye vreugde, die de ziel eens maaltyds is ;
't Zy :men fpeele of danze of zinge ., tot verm.aak en tydverdryf,
Zulld vermaak is wis geoorloafd, als bet eeriyk, fchuldloos,blyv'.
Gunflig zyn ook de avond-uuren, als men de eenzaamheid verkiesti
Zig den dierbren tyd ten nut maakt ., ja geen oogenblik verliest,
Door to leezen, fchryven, dichten ; ieder [tell' zig-zelv' een taak,
Afs die leerzugt maar ten doe[ hebbe, en bewyze een' goeden fmaak .
Andren flyten de avond.uuren in een' aangenaamen kout ;
Met bunn' Vrienden , daar me elkander 't nieuws van Staat en Kerk
ontvouwt.
Veelen, eindlyk, welk een gruwel! baaden zig in overdaad ;
Drinken, vloeken , fpeelen , raazen : dartle en vuila en losfe praat
Houdt tot in den nags hen bezig, tot ze in 't elude, ont&eld van
hoofd,
Sterk befchonken, huiswaards wagglen, van verftand en geld ba .
roofd .
'k Zwyg van fnooder rydverdryven , geenszins voegende aan ded
mensch ;
O 1 dat ze eens bun dwaa!ing kennen , en zig beetrdn, is myn
wensch !
't Weer ontlaat op 't onverwagtfte ; de Oostewind getemd, bedaard,
Zwygt, nu't zwoele Zuidewindje door haar' adem warmte baart.
De onlangs fcherpe en felle Koude neemt, op dat . gevoel , de vlugt ;
't Ys verzwakt, en fcheurt ontdooijend, 't kraakt en knapt , als gaf
't een zugt,
Nu't zyn' heerfchappy moet misfen . Door eene Oostervlaag ge(terkt,
Waagt bet nog een' kleinen aanval, en met voordeel . Ongem_rkt
Zien wy haar geheel verdwynen voor de naderende Zon ;
Welker zagte en koestrende invloed 's Winters magt verydlen kon .
't Water , onlangs als verbasterd , wordt wedr vroeijend , ftrodmend, klaar ;
De ongemakken van den Winter wyken, eer men 't word gewaar.
En daar nu de dagen groeijen , koude ons nier meet drukt noch knelt ;
Zien we in 't kort ook alles weder in den voorgen fleas heriteld .
Dat geen guure en flerke buijen, felle fl :ormen , fchaedlyk woen,
Wy geen bittre naween voelen van dit koud en ftreng Saizoen !
Dat de Winter, hoe nadeelig, aklig, fomber, by ook fchyn' ,
Egter't groeijend Ryk tot voordeel, heilzaam voor bet Veld moog' zyn 1
Dat de langgeflremde Handel, nis voorheen , gezegend bloeil' ,
En der Ingezeetnen welvaart, onlangs kwynend, daaglyks groeij'!
Dat wy eindlyk ons verheugen, nu de droeve Winter vlugt :
Eerlang fmaaken wy de zoethekn van een' frisfche Lente-lugr .
AMSTERDAM,
x 7 7 6.

Nunquam eaiefus .
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* Den 27 January, tekende de Thermometer alhier,
's morgens ten half zes uuren, 3+ gr . onder of
's morgens ten half agt uuren, 2 gr. onder o
ten agt uuren, o gr.
volgens de Schaal
Den 28 January,
i van Fahrenheit.
's morgens ten drie uuren, 4 gr . onder o
---- ten agt uuren , 3 gr. boven o
Een buitengewoone Koude, welke, die van de jaaren 1709 en 1740
overtreffende , in bet jaar 1709 op o graden door Fahrenheit waargenoomen is , en van den i t January in den jaare 1740 2 graden
onder o .
Her heeft 's Nagts tpsfchen 2 en 3 duimen Ys gevrooren , en
de dikte van her Ys in bet Y , gemeeten den i February deezes
Jaars , was 17 duimen Amfteldamfche Maat . De Koude is hier, en
op andere plaatfen in ons Land, als to Rotterdam ; &c . omtrent met
ons gelyk geweest ; zynde aldaar den 27, 's morgens ten 7 uuren,
2 1 gr. onder o ; ten half agt 3 gr . onder o , aangetekend .
Aanmerkelyk is her verfchil der feife Koude op andere plaatfen,
op meerder en minder graden Noorderbreedte waargenoomen ;
2ynde de groot4e Koude geweest to Leipzig den 2o January ; to
Regensburg den 29 January ; als mede to Parys, volgens Waarneeming van den Heer cASSINI en den Heer MESSIEIt , Istronowus der
Marine, mede den 29 January deezes jaars . Te Leipzig was de
Koude den 2o January, 's morgens ten 8 uuren , zoo freng als oolt
in dat Cliteaat befpeurd is . De Thermometer van Reautnur zakte
tot at graden onder bet Vriespunt, volgens Fahrenheit, 15+ graden onder o . Verders fast aan to merken dat deeze Koude aldaar
A graden flerker geweest is, dan in 't jaar 1740, en 1 graad bo .
ven de Vorst van her jaar 1755 ; de Wind Oost en Oost - Noord .
Oost.
Te Warfehouw, fond den 27 January, 's morgens vroeg , do
Thermometer van Reaumur, 21 graden onder o, volgens Fabrenbeit, 15+ graden onder a, en 5s graden meet dan in 't jaar 1740,
en i i+ graden meerder dan in 't jaar 1709 .
Te Parys, den 27 January, T3 -f' graden volgens Reawnur, onder
bet Vriespunt, gelyk by Fabrenbeit, t$ graden. Den 28 January,
I5 graden volgens Reaumur, gelyk by Fabrenbeit, 27 onder o .,
Den 29 January, 16+ graden volgens Reaumur, gelyk by Fabren .
belt, 5,1 onder o .
Te Regensburg, den 29 January , 19f graden volgens Reaumur, onder bet Vriespunt, gelyk by Fahrenheit, 93 onder o.
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Enfchen, die voorgeeven , in een algemeene Zedeverbastering ,beweegredenen te zoeken, om hunne byzondere ongeregeldheden te regtvaardigen, redenkavelen even flegt
als hy, die zyn huis, in een algemeenen brand, van dit onheil
bevryd, met eigen hand, in viamme zette, om zich in den
ramp zyner Medeburgeren in te wikkelen ; of wei als iemand,
die zich moedwilIens eene befmetting, waar aan hy zyne Buu·
ren zag ftcrven, op den haize haalde.
Hoe verdorvcner een Volk is, hoe meer voorzorgs een'verfiandig Ingezeten zal draagen, om zich voor de algemeene
verdorvenheid te beveiligen. Het onmogelyk vindende, de
rampen zyns Vaderlands te herfl:ellcn ~ zal hy ten minf1:en zich
een Huislyk gel uk zoeken te bezorgen, 't geen he;n in fl:aat
zal freHen, om de ulgemeene onheilen te verdraagen.
Het Huwelyk is de eerlle aller Maatfchappyen. De Mensch f
deeze verbintenis aangaande; hoopt in zyne Egtgenoote , eene
tedere Vriendin te vinden, wier belangen alto os aan de zyne
verbonden zyn, geneegen en gereed om met hem de Vermaa
ken en Ongemakken des Leevens te deelen. AgtingenVriendfchap zyn. veel noodzaaklyker, dan de Liefde zelfs, tillt gel uk
der Egtgenooten. Is 'er iets aangenaamers dan die gelukkige
zamenflemming, die geIykheid van fmaal;:, die \-vederzydfche
tQegeevenheid, die zagte vertroostingeo, welke tewege bren..
gen, dat twee weezens, reeds vereenigd door tederheid, als
een weezen worden, en, door de bell:endigc begecrte om te
behaagen, eikander onderHeunen. De Agting wekt hunne
Liefde, en de Liefde hunne Agting. beurtlings, op. De Verkeering met eene beminnelyke en deugdzaame Vrou we is i
buiten tegenfpraake, de zoctfle verkeering, zy is een gevoelig
een aandoenlyk wee(';en" dat, ten allen oogenblikke, deel
neemt, in 't genoegen aan ons verleelld en vaa OilS ontvangen.
Is 'er, op aarde, een zuivel'der geluk dan 't,geen de geduurige ommegang kan opleveren van twee weigepaarde Egtgehooten, die 'wederkeerig in cll\allders ongen de gevQeleus lce~
V.VEEL.l\IENGIf,LW.NO.3_
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zen eener opregte Liefde, ongeveinsde tederheid, en vriend .
fchap ; wier houding vertrouwen inboezemt, en by welken
alit ., blvk geeft van eene zugt om to behaagen? Komt 'er een
wolk to midden van die betoverende kalmte op, Agting en
Liefde doen die ras verdwynen, zo dat geen onweer volge .
'r Is in de Eerlyke gevoelens, ingeboezemd door eene deugd.
zaame opvoeding ; 't is in Redelyke beginzels, dat men beweegredenen tot eene vaste verbintenisfe kan hoopen to vin .
den : deeze is niet gefchikt voor heuzelende verflanden, die
Been geluk weeten to raapen, dan uit luidrugtige en woelige
plaifier.partyen ; deeze is Diet gefchikt vdor verkeerde Egtge .
nooten , die de ondeugd van ten fcheidt , en den een den
ander ten last maakr ; deeze, eindelyk, vertoont zich als een
harsfenfchim, en verdichtzel nan Menichen door weelde be .
dorven , die alleen trouwen om nieuwe midd°1en ter genoegdoening hunner trotsheid , dwaasheid en ongeregeldheid to
verkrygen .
Gezegende Middelbaare Leevensihand ! in u worden dikwyls gelukkige Gepaarden gevonden : daar ziet men een wakker en arbeidzaam Vader , aan de zyde eener deugdzaame
Egtgenoote, de belooning eeangen van de zorgen voor het
Huisgezin aangewend ; daar worden de Ouders omringd door
gehoorzaame en tederlievende Kinderen, en oefenen het regtmaatig gezag , met ouderlyke genegenheid ; daar leeren de
K ; nders, zorgvuldig opgekweekt, de flut en fleun worden van
den Ouderdom der geenen , die hun het licht gegeeven en
gekoesterd heb')en ; daar leert eene Doper , order 't oog eener braave huishoudelyke Moeder, zelve eene Moeder worden , en zich bezig houden om den Eetgenoot, die haar to
beurt zal vallen, gclukkig to maaken ; daar is het dat een wyslyk bezig leeven den geest afwendt van ondeugende denkbeel .
den to voeden, en behoedt voor 't neemen van zodanige uit .
fpanningen, die maar al to dikwyls de klippen zyn, waar op
onichuld, en Huislyk Geluk, fchipbreuk lydt .
Hoe veele en hoe ilerke drangredenen heeft een Vader
niet , cam zyne Kinder ., to heminnen , en hun fmaalz tot de
Deugd in to boezemen ? Hy ziet in hun zyn map.kzel, door
huo bet licht to doen aanlchnuwen, heeft by zich zelven veru Lnigvuidigd, zich Vriendrn hefchikt, en aantlaande medewerkers tot zyn eigen geluk : weezens, wier belangen onafIchcidelyk aan de zyne verknogt zyn ; medegenooten vaardig
om hen to behaageu . Maar deeze verwagtingen zyn ydele
druomen en harslenbeelden, indien de Vader, door de Opvueamg, welke by zynen Kinderen geeft, de zaaden dier ge .
voe-
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voelens, uit welke by een oogst dier aangenaame vrugtett
eenmaal kan inzamelen, niet zaaije . Onregtvaardige en verkeerde Ouders kunnen geene dan hun gelyWnde Kinders vormen : zy vinden in hun niets anders dan verborgene haaters,
die hun leeven met bitterheid vervullen , en alleen flrekken or
voor hun den last der moeilykheden des ouderdoms to verzwaaren . --- Een wel vereenigd Gezin vertoont ons eene
verzameling van eerlyke en redelyke Lieden . De onheilen, gedraagen, verzagt en verdeeld door een groot aantal Perfoonen ;
worden ligter to torfchen . De verftandige dient anderen met
zyne raadgeevingen ; de vermogende onderfchraagt den zwakken, met elkander vormen zy een bolwerk tegen den weder.
fpoed . De vereeniging der Gezinnen vindt men meest onder
den Middelbaaren leevensftand ; deezen bemerken eerder, dan
Lieden van een hooger rang, hoe zeer zy elkander behoeven ;
eene gelukkige gewoonte toont hun, in hunne Naastbeftaanden, Vrienden door de Natuur gegeeven ; Vrienden, in welker
behoudenis zy groot belang moeten ftellen, Vrienden, waar
van zy zich, zonder eigen fchade, nice kunnen berooven .
Dagelyks hooren wy klagten uitboezemen, over de fchaarsheid van waare en opregte Vrienden . Maar, hoe zou men heftendige verbintenisfen kunnen aantreffea, onder ydele beuzelaars en fnooden, die met niemand zich verddnigen dan met
oogmerk om plaifier to neemen , die alleen goedkeurders en
toejuichers hunner ongeregeldheden behoeven, die eene zogenaamde vriendlchap aangaan met Menfchen,zonder de moeite
to doen om ze to kennen, die luttel vatbaar zyn voor eene
De Grooten, de Ryken zoeduurzaame verknogtheid ?
ken alleen to fchitteren, zy verlangen na geene anderen dan
iufchiklyke believers, laffe vleiers, en flaafiche goedkeurders
van hunnen dikwyls geheel verbasterden fmaak . Menfchen
van dieu ftempel, en hoe groot is derzelver aautal! helpen
hun in het verteeren van middelen, waar van zy geen verftandig gebruik weeten to inaaken . Boozen hebben geen
Vrienden ; maar dents Medeftanders . Menfchen, onbekwaam
om to beminnen, en de verdienflen der deugd op to merken
of to waardeeren, kunnen nice mringd worden dan door ver
agtlyke Lieden, die hun zelfs veragten ; terwyl ze met hunne
zotheid voordeel doen .
Waare Vriendfchap kan alleen gegrond zyn op bekwaamheden , verdien1ten , en deugd . Indien 'er weinig opregte
Vrienden gevonden worden, het is om dat zeer weinig Menfchen waardig zyn, die to hebben , of die de waardy van een
weezenlyk Vriend kennen . By een bedorven Volk is men alG 3
Iced
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leen gel1:eld op aangenaame. Iustige, en vermaaklyke metge_
zellen. Maar de geveinsde Vleier, de baatzoekenue Vriend,
de veragtJvke tafellChuin;er, de medegenoot onzer ongcregeld.
hedfll, de vrolyke dbchgenoot, de Man naar de mode, zyn
dit Schepzels in Ibat om ons te troosten, in de verdrietlykheden deezes leevens, om OilS met hunnen raad te dienen ,
om ons van nut te weezen in moeilyke gevallen? Men ziet
aJleen zo weinig Vrienden, om dat men de dwaasheid heeft,
van den heiligen naam· van Vriendfchap te verkwisten, aall
eene menigte -van Lieden, di~ geen Cl!l1o dier hoedanigheden ,
lloodig om denzelven te verdlenen, bezltten. Een Vriend is ,
iH de gemeene taaI, een Mensch, dieu men dikwyls ziet, en
zomwyJen geen cene agtenswaardige hoedanigheid medebrengt.
De Vriend van al de Wereld is niemands Vriend. De
Vriendlc1Jap is een Wlilig en be.dagtzaam Iluk, waar toe Josfe
en ligtvaardige Lieden onbekwaam zyn. Een waar Vriend is
eerr fch:u, alleen gefChikt voor den braaven Man, die 'er de
waarde van kent. De Man, die hem vleit en vermaakt, is zyn
Vriend nkt; maar die hem nuttell raad geeft, die hem ver.
fh:rkt, en troost in de rampen deezcs leeveDs, die hem bemint
van wegen de hoedanigheden zyns harteu of zyns verllands,
en niet uit laage inzigtcn of om voordeelen, ° welke tell allen
oogellblikke zich vleugds maaken, en daar heenen viiegen.
De zagte fireeling der Vriendfchap is niet gefchikt voor de
ys1coude borst des hoogmoedigen, wiens trotsheid hem door.
ga~lIs ongevoelig maa~t; zy is niet gefchikt voor de verwildcrde verheelding van een l\lcDsch , die zich door blinde drif.
ten laat wegl1eepen; zy is niet gekhikt voor den Zot, die,
door eigen waan ,. en zi:ifsgenoegz;l:1l11heid opgebJaazen, zich
aan niemand kan verbinden. Opregte Vriendi~hap is alleen
het cltel eens regtfchaapen en deugdzaamen Mans.
Alles tl:rekt, derhalven, ten bewyze, dat, te midden van
eene algemeeneZedeverbasttring, een braaf l\lan, genood.
zaakt aJs 'r ware in zich zelven te treeden, nog in {1:aat is eene
menig,te van voordeclen, zuivere en weezenlyke vermaaken te
gcnu:ten, waar van onbedagtzaamen en iilOoden geheel verHooken zyn. By fmaakt, elk oogenbJik, de fireeJende vol.
Jawing van tmuM en tederheid in eene Vrouwe, 'er gehed
op geileJc1 om hem te \lehaagen; in zyne Kinderen, die aan
zyne wenichen beantwoorden; in zyne Naastbel1:aallden; in
zynen getrouwen en belCheiden Vloiend, den cleelgenoot van
aile zyne hart~geheimen. Alles is genieting voor den Wyzen;
de beuzelaar, de onvcrlaat kan nietlO weezelllyks iinaaken.
De
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De regtvaardige , de aandoenlyke Man verwaarloost het
welweezen zyner 1 .)ienstbooden niet ; terwyl de hovaardige
Mensch de zynen vernedert door onmenschlykheid , en de
trotsaart vermaak fchept in hun zone heerfchappy wcel (lreng
to doen gevoelen, en ze tot zyne Vyaiiden maakt : de wyze,
die c ;e regten der Menschlykheid kent,cerbiedt zyns gelyken,
en zoekt voor de ongelukkigen, de ketens der Dienstbaarheid
zo ligt mogelyk to maaken . Hy ziet hun aan als Menfchen
noodig tot zyn geluk , en geenzins als Slaaven, die by mag
veragten en mishandelen ;hybejegentze,overzulks,metzagt
;
heid, infchiklykheid en goedheid : by doet ze Vrienden worden, door verknogtheid volyverig in zynen dienst ; by weet,
dat een goede Dienstboode cen (chat voor den Muster is, en
dat de goedertierenlreid diepen indruk maakt , op de onbefchaafdfle en ruwfte gemoederen .
Is 'er iets to vergelyken met bet geluk en genoegen,'t welk
een braaf Man, met middelen gezegend, zich lean bezorgen?
Welke zoetigheden kan by niet finaaken , wanneer de Natuur
en de Opvoeding hem een weldaadig hart gegeeven hebb,!n?
Kan het vrolykhuppelend en altoos ydeltuitend leeven der
Stad hem zo zuivere vermaaken verfchaflen, als by geniet,
door vlyt,overvloed,en geluk op de Landhoeve zyner Voorouderen aan to kweeken ? Doet 'er zich een treflender tafereel
op, clan een groot en aanzienlyk Man to befchouwen, omringd van zyne Afhangelingen, waar van con ieder hem aanmerkt, als zyn \-Veldoender en Vader ; die allerwegen de door
tederheid bevogtigde oogen der geholpe Weduwen, geredde
Weezen , onderileunde Behoeftigen en Elendigen ontmoet ;
tviens oor aile oogenblikken de zegeningen en wenfchen hoort
der Arbeideren, door zyne milddaadigheid in ruime omftandigheden geplaatst ? Zal by zyns gelyken het jammerhartig
voordeel benyden,van zich ten Hove in to dringen, door een
kinderagtig vertoon uit to fchitteren, laag to kruipen, in de
Zaal eeus magtigen en hoogmoedigen Befchermers, die eene
even groote veragting vertoont aan alle Slaaven, die hem omringen 1
Wat ontbreekt 'er aan 't geluk van een verfaandig Mensch,,
wanneer de opvoeding , die by ontvangen heeft, hem daarenboven de middelen verleent, om, door Letteroefeningen , de
ledige tusfchenruimten des tyds op to vullen?
Welke uitfpanningeu mogen vergeleeken worden, by 't altoos nieuw vermaak, ontflaande uit het leezen in het groote
boek der Natuure,'t welk, op ieder bladzyde, hem voorwerpen zyner oplettendfie befchouwinge waardig oplevert ? Welk
G 3
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een bezigheid is aangenaamer en voller van verfcheidenheid,
dan die van eenen geoefenenden Geest, onledig met bet befchouwen van de Reeds verwisfelende Tooneelen der Zedelyke Wereld , en der Tafereelen die de Gefchiedkunde voor
oogen fchildert ?
Indien werkloosheid en verveeling de bronnen zyn van
pndeugd en kwelling , voor zo veele beuzelende en verkeerde
Weezens , als de Wereld mede is opgevuld , zal dan de
Mensch, die vroegtyds eene hebbelykheid van denken zich
eigen gemaakt beeft, wanneer by wil, de heerfchappye dier
twee Tyraninnen deezes leevens niet ontkomen?- Zyn 'er
ledige, lastige en verveelende oogenblikken voor een Sterveling, wrens wel gerust en voldaan geweeten een' ongeftoor .
den Vrede fehenkt , die ten alien oogenhlikke met vermaak
in zich zelven treedt, die, verzekerd van de agting en genegenheid der geenen, die hem omringen, verdiend to hebben,
bet regt heeft om zich zelven hoog to agten, en vergenoegd
to weezen over zyn gedrag ; die, alle de oogenblikken zyns
leevens, middelen vindt , om, in zyn eigen hart, de natuurlyke
en welgeregelde Zelfsliefde op to wekken, door bet volil :an .
dig betragten van regtvaardigheid, goedertierenheid en weldaadigheid?

WAARNEEMING AANGAANDE DE GENEEZING VAN EEN
BORST-TEERING DOOR EEN I3RANDMIDDEL,
Door iI . DUPLAN, M. D.

(fournal de Medecine Ton: . XLIII.)
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Nder de Ziekten, die tegenwoordig voor ongeneeslyk
~J gehouden worden, komt eene welgevestigde Teering,
zonder tegenfpraak, de eerfte plaa~s toe ; dit is cen vooro ,irdeel zo algemeen aangenoomen dat het by veelen de grootite
verwondering zoude veroorzaaken iemand van de Teering to
zien geneezen. Moet men nict aan dit vooroordeel toefchryven, dat de Geneesheeren zo weinig moeite aanwenden om een
middel to vinden ter geneezing van deeze wreede Ziekte?
Heeft dit laatfte geen oorzaak gegeeven dat deeze Ziekte zo
hardnekkig geworden is? - De meeste Menfchen zyn niet
in Nat van een juiste maat in bun oordeel to houden , meest
alien flaan ze tot uiterften over. Wanneer een Geneesmiddel een
gelukkig gevolg gehad heeft, 't zy om dat het ter rechtex tyd
ge .
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gegeeven is , of om dat de Ziekte tog ten einde liep, zo ge-

bruikt men hot onverfchillig in alle Ziekten, en indien ik het
zo mag noemen, men maakt 'er een Geneesmiddel naar de
mode van ; in tegendeel, wanneer een Geneesmiddel een ongelukkige uitkomst heeft ; 't zy dat 't de foot zy van die gee .
Den die het gegeeven hebben,'t zy dat de Ziekte reeds to verre gevorderd was om geneezen to worden, heeft ieder 'er een
tegenzin in, en raadt 't gebruik 'er van af . Op de zelfde
wyze is 't gef'eld met verfcheide Ziekten : hebben ze de Geneesmiddelen die men in flaat oordeelde dezelve to overwinnen , wederllaan, 't is genoeg om ze to verklaaren boven 't
vermogen van de Kunst to zyn : de Geneesheer is hierop min .
der yverig in 't vervolg ; de Zieke flerft, en zyn dood verfchaft wederom een nieuw bewys tot (laving van 't gevoelen
des Gemeens . Dog wanneer men acht flaat op den voortgang welke de Geuees1 inst gemaakt heeft ill dergelyke zogenaamde ongeneeslyke Ziekten , zal men niet moede worden
in 't doen van nieuwe Proeven ; 't is to hoopen dat men de
geneezing van deeze Ziekte,zo we] als van veele andere, die
voorheen geene mindere flachting aanregtten, zal vinden. 't
Gevolg't welk ik in de Ziekte, die 't onderwerp van deeze Waarneeming maakt, gehad hebbe , zal misfchien de oplettenheid
der Geneesheeren gaande maaken : en eenige onder hen myne
geneeswyze, die geen nadeel kan toebrengen, doen volgen .
Dezelve is Diet nieuw , de Ouden en Hedendaagfchen zelfs
raaden 't Brandmiddel in deeze Ziekte aan ; maar 't gefchied
zo flaauw, dat 't fchynt dat ze 'er alleen van fpreeken, om 't
Diet geheel zyn piaats onder de hulpmiddelen to doen verliezen . 't Zoude hier 't geval zyn, indien ik my wilde fchikken
naar de ; Geneesheeren van den eerflen fmakk, myne geneeswyze to vestigen op eene geestig uitgedagte befpiegeling : dog
een dergelyke handelwyze voegt Diet ecnen waaren Lief hebber
van de Kunst, en men kan zich Diet met grond vleijen van to
vorderen in de waare Geneeskunst, indien men zich Diet bedient van de Ondervinding en°deWaarneeming, o mdaaropzy.
n e redeneering to vestigen . - Is 'er inderdaad eenige waarfchynlykheid , dat, als de natuur van den weg geweeken is, ze
zal moeten to rug wyken op de hulp die een invallende gedachte aanbiedt, welk haar geheel beflaan verfchuldigd is aan
eene verhitte verbeelding , die Dog dikwils met de reden
ftrydt? Is men Diet in flaat meer hulp toe to brengen, wanneer men ondervinding hebbende van de uitwerking der Getieesmiddelen , gebruik tevens maakt van de gelegenheid, een
G 4
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gefchikte orde volgt, en tevens een juiste keus doet van 't
geen men in 't werk ftelt. Dus legt men vaste gronden waarop men zyn gevoelen kan vestigen : dus is men in flaat van
wel to oordeelen over de afwykingen van de Natuur, en de
Hulpmiddelen die bier tegen vereischt worden . Dit is de
waare befpiegelitrg en tevens de Proefondervindelyke Geneeskunde , daar HIPPOCRATES zo veel werk van maakte . Ik
pries, zegt deeze beroemde Auteur, de redeneeringen, wanneer
ze ffeunen op zaaken die onder 't bereik der Zinwigen vallen,
en die door de ondervinding bevestigd worden . Als dit famen

gepaard gaat, maakt het 't Kenmerk nit van een waar Geneesheer : dog die geen, welk zich met bloote befpiegelingen
ophoudt, of die alleen maar voigt de flenter van een blinde
praktyk, helpt zich zelven in de war.
Maar zo bet gevaarlyk is zich to veel aan hloote redeneeringen over to geeveil, is 't nog gevanrlvl;er op de ondervinding alleen to bouwen . De ondervinding be+ekennt niets, dan in zo verre dezelve onderfleund word door een bondige redeneering, die
dezeive ophoudt, ell 'er al 't bedriegelyke van afzondert dat
'er van buiten byl:ornt, waardoor iemand zoude kunnen
misleid worden . hair blyft hierdoor alleen 't noodige over,
dat in flaat is om den ongeloovigflen to overtuigen . 't Is
zo waar dat de Oud ;irvinding al haar vermogen van de
reden ontvangt , die 'er de juiste waarde aan geeft , dat
't meermaalen gebeurt , dat de cen nit dezelfde ondervinding juist bet tegeugefcelde trekt van 't geen 'er ecn
ander in vindt . Men moot dan tot een beginzel vast flei .
len , in de Weetenfchappen en des to nicer in 't oefenen van eene Weetenfchap van zo veel belang voor 't
leeven der Menfchen als de Geneeskunst , van geen geloof
to geeven aan de Ondervindingen van de bekwaamfle Oefenaars der Kunst, voor ze met alle flrengheid aan de Reden
getoetst to hebben . 't Zyn , zegt de Beroemde PASCAL,
handelende over een onderwerp nog van meerder belang dan
dit, twee uiterflen, die even gevaarlyk zyn, to weeten de
reden buiten kte fluiten , en niets dan de reden to willen
toelaaten . Deeze gewigtige waarheid veldt hier natuurlyk zyne toepasfing ; dog men mag insgelyks , op 't voorbaeld van deezen Grooten Man zeggen , dat 'er in de Geneeskunst twee uiterflen zyn , die even gevaarlyk worden,
to weeten 't niet toelaaten van de Ondervinding , en niets
dan de Ondervinding aan to neemen . - Ik heb deeze
kleine uitweiding gedaan om dat ik my verplicht vinde de
leer-
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leertellingen van cenige hedendaagfche Auteuren aan to tasten , die zich aan 't Gemeen aankondigen als de eenige
waare Oefenaars der Ku lst , eveneens als de onfeilbaare
Godlj raaken, dewyl ze tiers voorthrengen, zo ze zeggen,
dan vulf:,ens de Or ;.'•.er,;indihg . Mar hoe kwalyk begrypett
dercdyi Geneesi;tmdgcu de k_acht van 't woord Onder.
vi:idii ! t aaten ze zich nict vrsrbeelden dat men Diet vei .
lid harm oordeelen o, .er de waare of valfche kracht aan een
C;enefambidei toPmAfcl7rer ;:u, zonder 't duizendmaalen door
een klaarce Ondervinding beproefd to hebben ; war heeft men
Diet at vrerwonderlyke en on elooflyke uitwerkingen opge .
geeven van verfcheide Geneesmiddelen , die tegen de Reden lcheenen to ftrydcn?Ondertusfchen heeft de tyd, een 0 .
verwinnaar van alles, allengskens deeze begoogelingen in rook
doen verdwynen ; de Reden heeft weder de overhand gekregen, en men heeft geleerd tot welk een graad de ondervinding alleen in ftaat was de beste vernuften to verblinden .
Maar laat ons komen tot de Waarneeming . - 't Woord
Teering beteekerzt tegenwoordig een kwynenden ftaat, waaria
de deelen verwelken en uitdroogen ; en fchoon de geenen, die
ons de wet voorgefchreven hebben, altyd geloofd hebbendat
't een onfeilbaar gevolg was van eene Verzweering in de Longer, vertoonen evenwel de Waarneemingen , en't openen der
Lyken, ons dezelve onder een andere gedaante . Deeze Verteering, die oncftaat uit ongefteldheden van 't Bloed en de
Longen, is vergezeld van een lastigen hoest, van een ongemakkelyke ademhaaling, en van eene uittcerende Koorts,die
zich verheft, wanneer de Natuur poogingen doer tot 't verteeren van 't voedzel , en van verfcheide andere toevallen,
die verknocht 2yn met de Teering. Meze twee genoemde
oorfprongen, 't Bloed en de Longer, werken famen tot 't
voortbrengen van deeze Ziekte . De werktuigiyke deelen van
't Lighaam zouden gaaf zyn, indien 't bloed, ongefteld zynde, 'er Diet 't famenftel van in wanorde bragte ; en dit zelfde
bloed zoude Dog langen tyd zyne voordeelen kunnen behouden,
indien de,vaste deelen zyne aanvallen konden wederftaan, of
indien dezelve de kwaade indrukfelen 'er van Diet behielden .
Dog al die zwakheden ontftaan van de noodzaakelykheid van
den onderlingen invloed van deeze deelen , en men kan r_iet an •
ders verwagten of 't bloed, met een Teeringagtig beginzel
aangedaan, loopt zo menige maalen door de Longen, tot dat
't zyne gelteldheid k';n mededeelen, en tot dat deeze insgelyks op hun beurt de ziekelyke gefteldheid wederom aan an .
G 5
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dere deelen to rug geeven . -- 't Is ondertusfchen niet altyd
noodzaakelyk, dat, om de Teering to veroor .aaken,'t blood
altoos befmct moet zyn met eene kwaade ftoffe, of dat 'er
eenig oorfpronglyk fmet plaats heeft . De Longen, alleen maar
een weinig veritopt zynde, geeven dikwyls bier aanleiding
toe, en om't beter uit to drukken , de een heeft to veel invloed op de ander , zonder dat men in ftaat is van een eerfte aandoening to kunnen ontdekken, dewyl't bloed meer een
levendigmakend beginzel opdoet in de Longen dan in 't Hart,
of in eenig antler deel van ons Lighaam
door 't geen de
lucht 'er aan mededeelt, die een levendigmaakend beginzel 'er
aan geeft. 't Bloed kan ligt van hoedanigheid veranderen,
wanneer 't Diet met een vollen lprong kan loopen door eene
menigte vaatjes die door elkander famen geweeven zyn,
die zich Diet genoeg kunnen verlengen, by gebrek van eene
genoegzaame mime uitzetting . Dog 't is Diet gewoon to
zien dat een leevendig en (1eurig bloed zo ligt bederft is
de Longen, wanneer de fpierzn 'er van Dog hunne veerkracht behouden ; wy kunnen wel Diet ontkennen dat 'er
Diet veelmaalen in dit lng,~wand, of in de vochten van lien,
die aan deeze Ziekte onderheevigzyn,eene heimelyke getieldheid gevonden words, die hen daar voor vatbear nnaakt ; zo
dat men byna gedwongen wordt van to befluiten dat de Tee .
ring is een langzaame uitteering van 't geheele Lighaam, veroorzaakt door eene verandering in 't bloed, en door de ougeleldheden die zich door de Long verfpreid hebben, dezelve
worden daar na toe gevoerd en onderhouden door 't bloed . In.
then dit al Diet altyd gebeurt, geloove ik tog met grond dat
bet al de gemeenite oorzaak uitmaakt van deeze Ziekte. 't
Bloed brengt aan en laat over in de Longen een Stulfe die gefchikt is om dezelve ongefteld to maaken : door zyn verblyf
aldaar word ze fcherp, waaruit de Ontiteeking, de Verzwee .
ring, &c . ontftaat . 't Is vooral tegen dit foort van Teering
dat ik 't Brandmiddel aanprys . Men ziet ligt dat dit Hulpmiddel in that is van die kwaade ftoffe of to leiden , en 't
bloed'er van to zuiveren ; men kan dit Diet zo vaardig Dog
zo krachtdaadig bewerken, door de algemeene Middelen , zo
a1s ze hedendaags byna overal in gebruik zyn . Men tnoetze
evenwel met 't Brandmiddel famen voegen als twee vermo .
gees die dezelfde uitwerking bedoelen . De volgende Waar.
neeming fchynt ons gevoelen to bevestigen, die,fchoon zeer
waarfchynlyk, evenwel geen gezach kan verkrygen , dan na
dat ze aan de regels van de Ondervinding getoetst is geweest .
WAnk.
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Eerie Dogter van de Parochie van Escox,
agt en dertig jaaren oud , van een middelmaatige geflalte,
zynde van een galachtig en bloedryk temperament , gevoel .
d e federt eenigen tyd een drukkende pyn in de borst, die haar
zeer hinderlyk was ; eene bezetting, 't welk op de minfle be .
weeging zeer vermeerderde : hierby kwam een kleine hoest ,
gevolgd nu en dan van bloedige fluimen . Ze befpeurde nog
van tyd tot tyd eene prikkeling, die haar zeer ontrustte, zon .
der dat ze kon betnerken dat de Veranderingen eenige de
minfle deel in haar ongemak hadden . Ze nam weinig voor .
zorg tegen deeze omflandigheden, en gebruikte in langen tyd
geene Geneesmiddelen 'er tegen ; ondertusfchen wierden
de toevallen van dag tot dag zwaarder . De fluimen namen
toe in hoeveelheid, en werden zout van finaak, lymig en et .
terig. De Koorts voegde zich hierby ; de item werd heesch,
de ademhaaling was meer belemmerd ; de pyn en zwaarte in
de borst namen toe . Dit was de flaat der Ziekte waarin ik
haar vend, de eerfle reis dat ik haar zach . Alle deeze toevallen famen genomen deeden my gelooven dat 'er reeds een
Verzweering in de Longen plaats had . Myn Geneeskundig
oogmerk was het tot rypheid to brengen en to doen doorbree .
ken. Met dit oogmerk raadde ik haar een melk-dieet aan,
de heweeging van 't paarderyden, warme baden, en borstontlastende Middelen . Deeze Middelen hadden een zo geluk .
kig gevolg als ik 'er van kon verwachten ; want 'er verliepen
geen agt dagen, of de Lyderes, nabykans een uur lang een
fterken hoest doorgeftaan to hebben, gaf binnen weinig tyd
een groote menigte van een zeer flinkende ftof op, die zeer
naar hef van wyn geleek . Ik deed daarop alle poogingen om
't bloed to bevryden van door deeze floffe befinet to worden,
de etter zo fchielyk als mogelyk to doen ontlasten, en de randen van de Verzweering to zuiveren en to doen heelen . Ik
fchreef haar dranken voor die een aangenaam zuur en zout
bevatten, waarvan de Lyderes veel gebruikte ; de witte Borstfyroop uit de Apotheek van Part's, een melk-dieet, en verzachtende Middelen . De Lyderes bleef twee geheele
maanden aan deezen Leefregel . De hoest verminderde eenigzins, de ademhaaling werdt vryer, en de Koorts verminderde ook. Daar kwam evenwel geen eetenlust : de n'iond van
binnen was met een korst bezet en flinkende, de floelgan •
gen waren zeer bedorven en leelyk, ik purgeerde haar voor
een tweede reis : dog haar omflandigheden beterden hierdoor
niet. Ik liet haar 15 dagen lang Ezelinne melk gebruiken ;
dog 'er kwam geeue verandering . Eenige dagen hierna werd
dd
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zeer zwak , de Lyderes was zeer onrustig , en
zweette des nachts ; fchielyk hierop volgden de zwakheld en
vermagering in den fterkiten graad . Ik liet de Lyder .-s zachte
ontlastingen dnen hebben door een afkookzel van T .mlarinden, Crernor Tartar, en Rhabarber ; voor ehaar drank gaf
ik haar 't witte afkookzei van Sydenbam . De Pols bleef by
aanhoudendheid zwub . Met tegenflaande deeze Hulpmidde .
len, Ilam de'Iiaorts no g meer toe ; 't zweeten was overvloediger, en de nitteering volko,nen . Ik nam myn toevlucht
tot een Brandmiddel, 't gees ik tusfchen de Schouderbladen
liet plaatien . De ettermaaking was bier zeerovervl)edig ;binnen weinige dagen begotunen do fluimen in de zelfde reden to
verminderen als de ettermaaking toennam ; de borst werd rui .
met, en de Pols won een weinig in krachten aan : 't zweeten
hieldt op, en maakte plaats voor ern zachte en geruste flaap
de trek tot eeten kwam ichielyk wederom ; cde Lyderes won
weder aan in krachten, en haare geznndh' :id word gelukkig
weder helfteid door 't gebruik vin dit Hulpmiddel, waarby ik
voegde de uiineraale Watereu van Cauterets.
de Pols

BESPIEGEI,ING VAN DEN DOOTJ, IN ' :C V 00RJ .AR DES
JAARS MDCCLXXVI,

D

D Ezelfde drift, die my noopte om myne Befpiegelingen
der jongst uitgeflaane nypende Koude op 't papier en
onder 't oog myner Landsgenooten to bre,ngen , doet my weder de pen opvatten ; getroffen door de veranciering van Too .
neel, welke her Dooyweer veroorzaakte . Ik vind my aangemoedigd door de ttreelende goedkeurirg , eenen onbekenden gefchonken . De opmerkzaan:en, die de gebeurtenisfen
hues leeftyds niet onbedagt laatenvoorbyglippen ; maar eenig .
zins dezelve nadenken, zullen bet my dank weeten, als zy,
in dit blad, een' leidsman hunner overleggingen aantreffen ;
min bedagten misfchien zich opgewekt vinden tot gevoelens,
die anderzins in rust bleeven : hoe vet+en hebben eenenprikkel noodig om „ verfiandig to letten op de daaden en de goe„ dertierenheden des HEEL uN ! "
Mogten wy ten dage der Koude, met den Godvrugtigen
Harpenaar, de hand van GOD in atles erkennende , opzingen . „ Hy zendt zyn Bevel op Aarde , zyn Woord loopt
„ zeer fuel . H ,-, t geeft Sneeuw als wolle . fly ftrooit den
„ Rym a's asfche . Hy werpt zyu Ys heenen als flukken .
„ Wie zou beftaan voor zyne Koude?" Wy mogen thans met
hem
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hem aanheffen, en, den zelfden toon flaande, uitroepen : , Hy
„ zendt zyn woord, en doet ze fmelten . Hy doetzynen Wind
„ waaijen ; de Wateren vloeien daar heenen!"
Die zelfde Almagt, op wier wil en wenk de geheele Na.
tuur gereed ftaat, die, door den eenen Wind, de Koude,
met al den trein van drukkende ongemakken voor het Menschdom, onder welken egter hell en zegen fchuilen, aanvoert,
weet die door eenen anderen Wind to verjaagen ; de fcherp
fnydende lugt to verzagteii ; de geftolde wateren to ont .
binden .
Hoe deerlyk en bejammerenswaardig een Tooneel volot
op eene lang volduurende Koude . Naa een' ftrengen Win .
ter, fpelt een agterlyk Jaarlaifoen niets dan onheil . Veelen
uwer myne Leezers hebben bet by ondervinding, en, met
den Zededichter B . DE BOCH , hi 13loeiwaand des veertig .
flen Jaws der loopende Eeuw, deeze klagten aangeheeven .
nog fchynt de Winter niet geweeken :
Bet vee fchynt loeijende om zyn vceder ons to Imeeken ;
Bet mist den warmen lfial, daar 't gras noch kruiden vindc
Op 't natte en kaale ve!d ; de fchraale Nuorde wind
Doet de akkers kwynen : wy beleeven flrenge dagen ;
De koude fchynt natuur nog om het hart geflaagen.
De welvaart loopt in 't rivet ; wy derien ons gewin ,
De maagre there tyd treedt onze flulpdeur in ;
1-let pluimgedierte fuft en laat geen wildzang hooren .
En menig Landman heeft zyn koeijen reeds verlooren
Daar by geen voorraad in zyn arme hooifc' .,uur hadt .
Een flrenge Winter, uit het Noerden aangevoerd
Door onweerwinden, hadt de firoomen flyf bevloerd .
Bet land lag wyd en zyd met ys en fneeuw bedekr,
De felle koude deeds zelfs eiken flammen fcheuren ,
Hec vischje flierf in 't nat : men zag de huislidn treuren ;
Alleen flreelde ons de hoop op fchooner Zomertyd ;
Waar op ons onverwagt een taaijer roe kastydt .
Want toen de lieve Lente in veld en hof zou pryken,
En 't barre Jaarfaifoen uit ons gewest doen wyken,
Bleef't even guur ; men vondt geen groente in bosch of wei ,
Wy krompen aaa den haard in 't hartje van den Mei.
Het herdenken daar nan, bet leevendig bezef der fmertlyke
gevolgen van Duuren tyd, en dreigenden holooglen Hongers .
nood, maakt, by 't knellen der Winterkoude, op zich zelven
reeds
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reeds lastig, verveelend, en drukkend, den Dooy het voor •
werp onzer wenfchen en gebeden . Men flaat lugt, wind en
weersgefteltenis gade, en ziet reikhalzend omme na verande .
ng, - De heldere lugt bewolkt ; de Zon verfcbuilt zich ,
by 't ondergaan, in een bank ; bet bulderend geblaas des Oostenwinds, wrens koude en als verftyvende adem, reeds lang
niets dan verderf fcheen aan to brengen, ftilt : de flreng(le
Vorst is over ; de Wind keert, en komt uit zagter Streeken ;
Wolken, zwanger van Regen, daar door aangevoerd, ontlasten zich . De hoop, op een' gewenschten Dooy, vervult bet
hart met vreugde en dank.erkentenisfe. Gevoelige en geraak .
te gemoederen ontlasten zich van fchuld, en betuigen : „ Zing
„ den HEPRE by beurten, met dankzegginge, Plalmzingt on,, zen GOD op de harpe ; die de Hemelen met wolken bedekt,
,, en voor de aarde Regen bereidt. -- Gy kroont bet Jaar
„ Uwer Goedheid, en Uwe voetllappen druipen van vetheid .
„ Zy bedruipen de weiden der woestyne ; en de Heuvelen
„ zyn aangegord met verheuginge ".
't Gebed paart zich met then Dank .
Sterk woedende
Stormwinden zouden bet dikke Ys los en driftig maaken ,
met geweld op de nauw herflelde, en nog onbezakte dyken,
door den jongflenWatersnood,in Slachtmaand des voorleden
Jaars gefchokt, aandringen,en ,van een hoog gezwollen Zee
vergezeld, den Landen een allerdeerlykst onheil baaren . De
pas geweeken vrees des Waterleeds ontwaakt, met fchrik, en
flaat bet oog ten Hetnel, om over 't hoofd hangende gevaaren
of to fmeeken ; „ ten einde bet vrugtbaar Land niet tot een
„ zouten grond gefteld worde : om de boosheid der geenen
„ die daar in woonen "- Een Noordweste wind verheft
zich ; bet 'vlottend Ys der Zuiderzee kruit op een, en vormt
Ysbergen van vervaarlyke hoogte, die, met een dreigend gelaat , de dyken begrimmen . „ De Rivieren verheffen haar
„ bruisfchen ; de Rivieren verheffen haare aanftootingen " ;
fchroomlyke Ysdammen persfen aan op de doorweekte oevers .
• Doch de HEER:E in de hoogte is geweldiger, dan bet bruis„ fchen van groote wateren ; dan de geweldige baaren der
„ Zee . Hy, die der Zee bet zand tot eenen paal gefleld heeft,
„ met eene eeuwige inzettinge , dat ze daar over niet zal
„ gaan, zegge ; Tot bier toe en niet verder. - Of fchoon
„ dan haare golven zich beweegen, ze zullen toch niet ver„ mogen ; of fchoon ze bruisfchen, zo zullen ze daar over
De r1EERE verhoort bet gebed . .. .
• niet heenen gaan".
Hy doet den flormwind zwygen . De Zee bedaart, bet Ys
wykt,
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wykt, en words door den ftroom na de Zeegaten en 'er nit
gevoerd . De Zeelieden fchuwen de gewenschte Reede , zy
houden het op Zee : de binnen gekomene en gereed leggende
$chepen zoeken zich to bergen ; moeite noch geld words ge.
fpaard , om eene veilige legplaats to vinden .
Hoe zeer is 't alles op 't vlak der Stroomen veranderd ! Het
Ys is zigtbaar afgenomen, met water ioverdekt. Waar nog
korts de vlugge Schaatsryder gleed, waar de Arre •e n Vragt.
tleden gingen , en de ysfchuitjes met vlugge vaart fnelden ,
waar alles vol lcevens en heweegens was, heerscht nu eene
doodlyke ftilte ; nauw durft 'er zich iemand waagen . Het
Water, in ons doorfneeden Land, zo dienftig tot vervoering
der Koopwaaren, en korts als 't vaste Land gebezigd, is nu
geheel ten onbruike. Len belemmerende tyd! doch die ftaat
niet lang aan to houden : her Ys, door regen gegeesfeld , door
winden en ftroomen geteisterd, zal, zonder tusfchenkomende
Vorst, welhaast fmelten, en de gewenschte ruimte geeven
aan Vragtvoerders en Reizigers, die zich thans door diepe en
bykans onbruikbaare wegen droevig belemmerd vinden .
Geluk, myne Landsgenooten 1 de Dooy houdt aan. ... De
dik gevalle Sneeuw is gefmolten : de Velden, daar onder als
begraaven, vertoonen zich weder tot voorgaande vrugtbaar.
heid herfteld . „ Het gelaat des Aardryks wordt verniei wd ".
De Siieeuw die, als eetl wollen kleed,'s aardryks opperkorst
bedekt, en voor de nadeelen der Vorst de planters en gewas.
fen befchut hadt ., dringt ontbonden zagtlyk in de openingen
der ontvroozene Aarde , en fchenkt groeizaamheid en kragt
om voort to teelen aan dezelve ; door dit zagte dekzel geftoofd,
geeft zy reeds de eerfte fcheutkens, die met eene bekoorelyke
frisheid ten gronde uitdringen : en, 't naderend zagte Saifoen
aankondigen .
HetGedierte des wouds,buiten menschlyk opzigt in 'twil .
de leevende, mooge „zyne loerplaatzeu hebben,en 's Win .
„ ters in zyne holen blyven, " gelyk job fpreekt, de Kou •
de dreigde het met lyfsgevaar, en de Sneeuw, over heuvelen en velden digt gevallen, helette bun voedzel to vinden ;
thans treedt her to voorfchyn, en als in een nieuwe wereld .
Huppelende van blydfchap , toont het, om zo to fpreeken, erkentenis .
Len groot aantal van de Gevederde bende is , geduurende
den Wintertyd , onze barre lugtftreek ontweeken, om zab
ter en lieflyker op to zoeken ; eenigen zyn ons bygebleeven en hebben de nypende hand der Koude gevoeld, deeze,
met
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met gebrek aan voedzel gepaard, deedt 'er veelen, dood ult
de lugs nederftorten .
De item der Wintervogelen wordt heesfcher , en die de
lieve Lente van verre ons toeroepen, laaten, by den Dooy,
de ftemme hooren : zy heffen eenen troostryken beurtzang
aan : en vervrolyken de zo lang droeve Natuur .
De Visfchen zelfs, die in de wateren de uitwerkzelen der
Koude gevoelden , dartelen, met nieuw genoegen , in de
open geworden ftroomen . Gebrek aan lugt, mangel aan ververfching van water, deedt 'er veelen den Winter met den
dood bekoopen .
Het Vee, nauw verwarmd op de Stallen, gevoelt den zagt
itreelenden invloed van aangenaamer lugt , en toont zich
lustiger. -- Alles verjongt.
Zou in deezen algemeenen ommekeer de Mensch niet deelen? Voorwaar by doet bet op 't gevoeligst . Van Winter.
vermaaken , is de Rykdom reeds to over verzadigd ; en de
Armoede, den drukkenden Winterlast, hoe zeer ook door de
onderf'eunende hand der Milddaadigheid verligt, lang moede
de nyvere Burger kan de handen reppen . Naa een' ftilftand
en rust van eenige weeken krygt alles eene nieuwe bewee .
ging, eene nieuwe wakkerheid .
De befchouwing bier van
ontvonkt myn' geest, en welt haar op, deeze wisfeling met
eenige dichtregelen to begroeten .
De Scheepvaard, die ons Vaderland
Vereent met de afgelegendfte oorden,
En fchenkt uit haare milde hand,
't Geen 't Oost, bet West, bet Zuid' en 't Noorden,
Voortbrengen op bun milden grond,
Lang vastgekluisterd in de Ilroomen,
Verheugt zich op deez' blyden flond ;
Daar zy heur vryheid heeft bekomen .
De Zeeman, die deez' tyd, vol fmart,
Op Land verlangend of moest wagten,
Krygt nu zyn wensch ; daar 't vrolyk hart
Zich fireelt met zoete voorgedagten
Om, in bet gunilig Jaarfaifben,
Door 't klieven van de zilte baaren,
Een' ryken voorraad op re doen
Die Vrouw en Kinders wel doet vaaren .
Gelyk naa dat de flille nast
De matte lc6n heeft rust gefchonken,
Zo dra de blyde morgen lacht,
En 't al verkwikt door lieve lonken,
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Het Menschdom, met vernieuwden lust,
Den arbeid weder gaat beginnen,
Zo flypt de Koopman, uitgerust ,
Op nieuw, zyn' kloeke en fchrand're zinnen,
Hy werkt, met onvermoeiden vlyt,
Zo in 't verzenden als 't ontvangen,
En is in 't winziek' hart verblyd .
Thans words des Arbeidsmans~ verlangen
Vervuld ; by ziet de Zeevaardy
En Koopmanfchap, met nieuwve kragten,
Herleeven in dit Jaargety,
En Iluit zyn droeve jammerklagten .
Nu kan by 't droeve Huisgezin
Van nooddrufts .eitch vol op verzorgen,
Verheugd om 't dagelyksch gewin .
De Winkelier, dien 't lastig borgen
Reeds lang verveelde, krygt zyn geld,
En dankt den Hemel voor dien zegen.
De Landman zier, vol vreugd , het veld
Verkwikt met d'aangenaamen regen
Dat, door de lange en flrenge kou,
Vercoonde een naar en doodlyk weezen ;
Dit maakt hem vaardig tot den bouw' ;
Die kin zyn werkziek hart geneezen .
Dus juicht een ieder in zyn' Nat ,
En dankt voor deeze gunstbewyzen
G o n , die bet alles gade 11aat ,
Wiens gunst men noit genoeg kan pryzen .

BESCHRYVING EENER NIEUWLINGS ONTDEKTE GEVOELIGE
PLANT ; GEHEETEN Diona a Muscipula ,
in 't Engelsch Venus's Fly trap, dat is
VENUS VLIEGEN- VAL .
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EP-n ieder van eenige bedreevenheid in de Natnurlyke His .
tone weet, dat de Mimofe, of Gevoelige Planten, haare
bladeren fluiten, en ,op 't minfte aanraaken, in elkander krimpen . Dit heeft ons vei'baasd doen ftaan ; en tot Itog heeft
men geen eindoogmerk der Natuure met deeze verwonderlyke beweegingen ontdekt . Zy herftellen zich fpoedig,en haa .
re bladeren fpreiden zich uit als voorheen . Maar de Plant,
van welke wy nu eene befchryving zullen geeven, wyst uit,
dat de Natuur de voeding daar van eenigzints ten oogmerke
heeft, door het bovenfle gedeelte van het blad to maaken als
V. DEEL .1\IENGELW . N0 . 3,
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een werktuig om voedzel to vangen - op bet midden daar van
ligt bet lokaas voor bet ongelukkig Infekt, dat daar aan ten
prooije der Plant wordt . Veele kleine roode tepeltjes, die de
inwendige oppervlakte bedekken , en misfchien een aangenaam
vogt uitlaaten, verlokken bet Diertje om 't zelve to fmaaken ;
en, op 't eigen oogenblik als deeze tedere deelijes, door de
pootjes der InUten , gedrukt worden, ryzen de twee openliggende kwabben op, houden bet Diertje vast, de met fleekeltjes bezette randen flaan zamen en drukken bet dood . En,
ten einde de ilerke poogingen tot leevensbehoudenis bet gevangen Diertje Diet zouden doen ontkomen, zyn 'er drie kleine overeind ftaande fleekeltjes op 't midden van elke kwabbe
tusfchen de tepeltjes, die een einde maaken aan alle de worficlingen . De kwabben openen zich niec weder, terwyl bet
doode Diertje daar in blyft . 't Gaat egter vast, dat de Plant
Diet in ftaat is een Diertje van iets anders to onderfcheiden :
want, wanneer men een 11rootje of een fpelde tusfchen de
kwabben fteekt, fluiten ze zich even eens toe als om een
InfeEt .
Niet lang geleden zondt Mr . PIRT$R COLLINSON aan Mr.
LLLTS, eene gedroogde Plant van deeze foort , die by van Mr .
JOHN BARTRAM, van Philadelphia, 'SKonings Botanist, ontvangen hadt. De Bloem deezer Plant ontleedde Dr . SOLANDER, en bevondt dat dezelve een nituw geflacht uitmaal te ;
dock, toen geen denkbeeld hebbende van de wondere gevoeligheid der Bladeren, dewyl zy gedroogd en in ddn gefchronkeld waren, befloot by dat dezelve zeer naby kwam aan de
Drofera of Ro/a Solis , dewyl de Bladeren van de gemeenfle
Engelfche foorten van de Rofa Solis rond, bol, met kleine
hgirtjes bezet, en vol lymerige tepeltjes zyn, hebben veelen
geoordeeld dat deeze Plant 'er zeer naar zweentde .
Maar wy kebben bet MYlr . WILLLIM YOUNG, cen Inboore .
ling van Philadelphia, (dien de Koning wel gunitig heeft
willen aanmoedigen tot bet doer vanKruidkundige natpeuringen in Jmerica,) to danken , voor bet overzenden van deeze
Plant in vollen groei, en dat by 'er ons eerie menigte van toe .
1ehikte .
Hy berigt my dat ze in fchaduwagtige en vogtige plaatzen
groeien, in July en Augustus bloeien, dat de grootfte bladeyen door hem gezien omtrent drie duimen in de langte haalden, en de kwabben, over 'tkruis gemeeten, een en een half
duim warep : by merkx wyders op, dat de tepeltjes der geenen , die blootgefteld wares aan de Zon , een fchoone
ioode kleur hadden ; maar dat die in de fchaduw flonden
bleek
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bleek waren, en tot bet groene over ielden . Deeze Plant zal
waarfchynlyk nu eene plaats krygen in de Tuinen der lief
hebberen hier to Linde, en zy verdient de aandagc der Na
tuuronderzoekeren .
De Kruidkundige kenmerken van de Dion&a zyn, volgens
LINN2EUS , die dezelve onder de Clasfe van de Decandria
Monogynia brengt, deeze
De CALIX, of Bloemkelk , beftaat in vyf finalle, gelyke,
rechtopftaande blaadjes van eene holle ovaalswyze gedaante, boven fcherp.
De- COROLLA, of Bloem, heeft vyf holle blaadjes van eene
langwerpige omgekeerde ovaale gedaante, Romp aan 'c einde :
ter wederzyden omgekruld, en van beneden na boven loopen
Zeven doorfchynende ftreepen .
De STAMINA, of Helmfyltjes, hebben gelyke draadjes , korter dan de Bloembladeren ; de toppen, die het manlyk zaad bevatten, zyn rondagtig .
Het PISTILLUM, of Styltje, heeft een rond zaadhuisje, eett
weinig gedrukt, en geribd als een Meloen : het Styltje is draadswyze, en iets korter dan de Meeldraadjes .
De STIGMA, of het Vondje , ftaat open en is rondsota
geribd.
Het PERICARPILTAI, of Zaadbuisje, is een bultig klepje met
Gn afdeeling.
Dc ZAAOJES zyn veelvuldig, zeer klein, langwerpig van
gedaante, en zitten beneden aan het klepje .
De Dionxa Mtscipatla groeit in de moerasfen van NoordCarolina, digt by de grenzen vanZuid-Carolina, op omtrent
gq. Gr. Noorder Breedte, waar de Winters kort en de Zomers zeer heet zyn .
De Wortels beftaan uit fchulfers en
hebben weinig vezels , en duuren een jaar . De Bladeren zyn
veelvuldig en geneegen om nederwaards to hangen, tweeledig en vol fap . Her benedenfte lid, 't welk een foort van
ftam maakt , is plat, langwerpig , aan beide zyden fcherp
en eenigzius hartvormig, In eenige verfcheidenheden vindt
men ze boven aan getand . Het bovenlid beftaat nit twee
kwabben, of lobben : ieder kwab maakt een half ovaal,
de randen zyn bezet met ftyve hairtjes, gelyk wenkbrauwen,
die elkander raaken, of in elkander fluiten, als zy digtgaant
't welk zy doen, van binnen aangeraakt zynde .
De oppervlakten van deeze kwabben zyn bedekt met
kleine roode tepeltjes ; elk deezer tepeltjes gelykt, door eea
f'erk vergrootend glas bezien, naar de gedrukte bes van een
Arbutus .
H 2
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Tusfchen de tepeltjes ziet men, omtrent het midden van
elke kwabbe , drie zeer kleine overeind flaande flekeltjes .
Wanneer de kwabben iets in zich geflooten hebben, openen
zy zich Diet weder, terwyl 'er dit in blyft . Indien men het
'er kan uithaalen, zonder de kwabben to kwetzen , fpreiden zy
hun op nieuw uit ; dock wanneer men geweld gebruikt om
ze to openen, breekt 'er doorgaans een der kwabben af, eer
bet los worde ; zo flerk zyn de fluitvezels door de natuur
gevormd .
De fleng is omtrent zes duimen hoog, rond, glad, zonder bladeren , draagende aan het boveneinde de Bloempjes,
die melk wit zyn,en op voctflukjes flaan, die elk een bloemblad hebben .
Wat het kweeken betreft. De grond waar in deeze Plant
groeit is, (gelyk blykt nit die welke rondsom de wortels der
overgebragte Planten zit,) zwarte Iigte aarde, vermengd met
wit zand , gelyk men doorgaans op moerasfige heiden aantreft .
Dewyl bet eene Plant is, die in moerasfigen grond groeit ;
zal dezelve bast in 't Noord .Oosten geplant worden, om dezelve to befchutten tegen de Uraalen van de Zuider-Zon ; en
't zal noodig weezen, in den Winter, tot dat wy weeten hoe
veel koude zy kan verduuren, dezelve met een glas to dekken,
en dit, wanneer het flerk vriest, met flroo of matten to bezor .
gen . Op deeze wyze heeft men, in den laatst verloopen Win.
ter , verfcheide Planten zeer goed bewaard ! De gevoelige
hoedanigheid van deeze Plant zal zich meer of min vertoonen , naar evenredigheid van de hitte of van de flerkte der
Plant zelve .
Onze Zomers zyn Diet warm genoeg om het zaad to doen
rypen : of mogelyk zyn wy Diet kundig genoeg in het kweeken van deeze Plant .
Om verdere proeven to neemen tot bet vertoonen van de
gewaarwordelykheid der Dionnea Mtescipula , zal men 'er
eenige in potten kunnen zetten, gevuld met ligte moerasfige
aarde, geplaatst in pannen met water , en zo des Zomers
jn een broeikas, waar de hette gelyk is aan die der eigene
Jugtllreeke in Noord-Carolina ; dit zal de wondere werkzaamheid op het verbaazendfte toonen .
Wy deelen onzen Leezeren de Afbeelding deezer Plant
bier nevens.
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BESCHRYVING VAN HET EILAND SC10 .
(OVergenomen Uit RICHARD CHANDLER'S

Travels in Afia Minor .)

,, ®Nlangs hebben wy den Heer CHANDLER en zyne
„
Reisgenooten vergezeld by den ingang van den Hel„ lefpont (*) , thans zullen wy met hem het Eiland sclo

„ bezigti,en ."
Hot Eiland Chios , tegenwoordig Scio , wordt , fchryft
CHANDLER, door STRABO, op negen honderd Stadien , of
honderd twaalf en een halve Myl in den omtrek, begroot,
en ligt omtrent vierhonderd Stadien, of vy ftig Mylen , van het
Eiland Mitylene. Hot voornaamf'e Gebergte , oudtyds Pe .
lincei,s geheeten, vertoont een large en hooge reeks van barre
rots, de Zon terngkaatzende : doch beueden aan den voet
wordt het vlytig bebouwd, en beloont den arbeid des Land .
mans door ryke voortbrengzelen . De Bergen zyn in 't afgaan met Wyngaarden bekleed . De Plantagien van Lamoen-,
Oranje- en Citroen-boomen, geregeld aangelegd, vervullen
de lugt met den aangenaamen geur der bloezems, en vermaa .
ken het oog door de goudkleurige vrugten . Tusfchen deeze
zyn de Myrthen ., Jasmyn ., Olyf. en Cypresfen .boomen geplant. De hoogtoppi,e Minarets fleeken boven deeze uit ;
de witte Huizen fchitteren en brengen den aanfchouwer in
verrukking .
Scio deelde in de rampen, den ondergang des GrieAfchen
Ryks vergezellende . In den Jaare 1 103, wanneer de Vrybuiters en Roovers verfcheide aanmerklyke plaatzen in 't bezit
hadden, ram TZACHAS, een misnoegde Turk, de Stad in . De
Griekfche Vlootvoogd, dezelve voor denKeizer ALEXIS tragtende to onder to brengen, maakte een bres in den wal, en by
kwam hem van Smyrna to hulpe, met een Vloot en achtdui .
tend Man ; doch liet kort daar naa, in den nagt, het beleg
vaaren. - In den Jaare 1306, was dit een der Eilanden,
dat veel moest lyden van de knevelaaryen des Groot-Her.
togs ROGEtt, Overf}en der Roreinfcbe Krygslieden . De Stad
word toen bemagtigd door de Turken, die met dertig Sche .
pen 'er voorkwamen , en de Inwoonders door het zwaard vercelgden . In den Jaare 1346, werden eenige Galeien , door
der.
(*) Zie Hed. Pad. Letter. Oef. IV Deel, II Sr . bl. 462 enz,
Hg
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dertig Edele Genueefen uitgerust, die de Stad innamen, Eene
Vloot van zestig zeilen werd door den Sultan , in den Jaare 1394,
uitgezonden om Scio en de nabygelegene Steden to verbranden, de Eilanden en de Zeekust to verwoesten . Scio moest
veel ramps verduuren ; maar, indien men het lot deezes Ei,
lands vergelykt met dat van eenige andere plaatzen, in deeze tydets van roof en geweld, fchynt bet good Geluk met de
partydigheid derNatuurd, zamengewrogt,en ditEilandals een
gunfteling behandeld to hebben .
De Genueefen bleeven omtrent twee honderd en veertigJaa .
ren in 't bezit van Scio . Zy werden, in den Jaare 1566,
daar van beroofd , geduurende bet beleg van Malta door dell
Turk /chen Ilootvoogd , die 't zelve voor Sultan sni .vnrnrr
vermeesterde : doch de Scioters verwierven veele en uitfteekende voorregten. Zy beflonden nit twee partyen, verfchillende in hunne Godsdienftige begrippen : de ecne van de
Griekfebe Kerk, die den Patriarch van Conflantinopole voor
Opperhoofd erkent ; de andere van de Latyn/che Kerk, did
den Roo ;itfchen Paus voor 't Hoofd der Kerke houdt : deeze
genooten onder de Turken eene volkomene verdraagzaamheid,
hunne Priesters deeden de Mis, even als in 't Christendom ,
zy bragten de laatfe Kerkgeregten aan de Zieken , hielden
Ornmegangen, in Ordeskleeden , met Waschkaarsfen in huniie haliden, en al den verderen toeflel dier plegtigheden, tot
bet Jaar 1694 . De benetiaanen vielen toen bet Eiland aan,
1eu bemagtigden het Kasteel ; doch verlieten 't zelve, wanneer hunne Vloot , naby de Spalmadore Eilanden , in het
Kanaal tusichen Scio en het Vaste Land gelegen , de nederlaage bekomen hadt . De Latynen , die hun bygef'taan
liadden, vreesden voor de ftraffe, welke hunne ondankbaarheid verdiende , en de voornaamile Familien namen , met
den hisfchop , den vlugt, en zetten zich in Morea neder.
De Turken maakten zich meester van de Kerken, fchaften
11e Genmefche Heeding af, en noodzaakten hunne Onderdaaren blvken van onderwerping to geeven : onder anderen
bun verpligtende , om , by de Stads Poorten , van hunne
paarden to fly-en , en dit ook to doen op bet aannaderen
van eenig zelf den geringften !llatfulrnan .
De Stad Scio en de umgelegen plaatzen, gelyken, uit Zee
gezien , na Genua, en vertoonen bet in 't klein . De oude Stad
hadt een goede haven , en legplaats voor tachtig Schepen . De
tegenwoordige, to zelfder plaatze geftigt, beneden den berg
.Pelincetis , is groct, wel gebouwd en volkryk . Een naakte
rots Oeekt 'er boven uit met twee huizen op' den top, bier
was
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was voortvds de Acropolis tier Grieken, en naderhand de Citadel der Genueefen. Wy vonden daar Lieden bezig, met de
oude grondflagen op to delven om bouwftoffen to vinden. De
Haven heeft een oude en vervallen Kaay, gelyk die van Tenedos, bykans van dezelfde hoogte als het water . De ingang is
nsuw met rotzen en klippen omzet . Het was omtrent dell
middag, als wy 'er kwamen . Wy begaven ons na bet huis
van den Tngelfchen Gonful, die zich op 't Land onthieldr .
Een Griek , ANTONIO geheeten, zyn Knegt, en de Drageman,
of Tolk desCapiteins,die met ons was, bezorgde ons Vogels
en eijeren, met wyn en vrugten, tot ons middagmaal . In 't
vallen van den avond doorwandelden wy de Stad, die ons
voorkwam eene Verzarneling van fraije Paleizen to weezen,
na bet befchouwen van zo veele jammerlyke hutten, als wy
kortlings op 't vaste Land gezien hadden .
De fchoone Griekfche forage Dogters maaken de u-itmun .
teudlte cieraaden van Scio nit. Veele deezer zaten aan de denren en venfters, katoen of zyde fpinnende , of met naaldewerk bezig ; zy fpraken ons gemeenzaam aan,en heeten ons,
in 't voorbygaan, welkom . Op Zondag en op Heilige dagen,
zvn de f raaten 'er mede opgevuld . Zy draagen korte rokken,
alleen tot de knien raakende , met witte zyden of katoene
kousfen . Halt hoofddekzel, byzonder aan dic Eiland eigen,
is eene foort van tulband , van linnen zo wit als fneeuw .
Haare muilen zyn meest geel met roode franje nan de hielen ;
eenige draagen ze met riemen vast gemaakt . Haare kleeding
beftaat nit zyde van verfchillende kleuren : haar geheele voorkomen heeft jets aartigs en leevendigs, en wy fchepten daar
in groot genoegen . De Turken bewoonen een afgezonderde
Wyk , en hunne Vrouwen zyn bedekt.
Wy gingeri laat in den avond na 't Schip ; de Tolk en de
Scioter ligtten ons nit met lange papieren lantaarens na de
boot, die ons aan den oever wagtte . Een groot getal hondeii
der flachters,aan den buitenkant der Stad, baste ons verwoed
aan ; doch zy werden afgeweerd door onze Leidslieden, wier
Taal zy verttonden . Zy werden, gelyk men verhaalde, vary
't Gemeen onderhouden , en vergaderen, als alles in rust is.
Men merke bier op, dat deeze Dieren van ouds denzelfden
hinder deeden , zynde de Lemures der Ouden, die gewoon
waren hun met voedzel to ftillen . De Arcadierr, in 't byzonder, bragten bun brood van bun tafel, om de verfchrikkingen die zy 's nagts veroorzaakten, of de honden , die hun op
ftraat aanvielen , to bevredigen .
Den volgenden morgen lieten wy ons weder aan land zetten,
H 4
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ten, en ik ging,met Capitein JOLLY, na de voornaamfle Bag.
nio, of openbaare badftoove, dit is een zeer ftaatlyk gebouw,
met groote koepels, alle van, mariner . Ik zal van de wyze van
baaden bier berigt geeven . Wy ontkleedden ons, in cen groot
vierkant vertrek , waar hct linnen to droogen hing , en de
Badhouder met zyne Dienstbooden oppast . Elk onzer werd
een lange handdoek gegeeven, die wy om den middel milesten flaan, en een paar houten muilen ann onze voeten . Wy
werden door een warmen nauwen gang geleid,na bet binnen ,
fte nog veel grooter vertrek , door verborgene ftooven zeer
heet gemaakt . Hier in was een bad, en kamertje aan de zy
den . De vloer in 't midden, onder de lwepel , was verheven ,
en bedekt met linnen lakens , op welke wy moesten gaan
le$ggen . Welhaast begon bet zweet, met groote druppelen ,
uit to breeken : bier op traden twee Mannen binnen, geheel
naakt, uitgenomen den gordel om de lendenen ; zy begonnen
ons vleesch to kneeden , alle de leden raakende, en de porien
van de huid zuiverende . Dit gedaan zynde, waren alle onze
gewrichten buigzaam genoeg, en zy maakten eenen aanvang
van de vreeslyke behandeling, om ze alle to kraaken, nict
alleen de Teenen, de enkels, de knien, de vingers, en der .
gelyke , maar ook de wervelen van de ruggegraat en de borst ,
voor cane wyl onze nek fterk drukkende ; toen keerden zy
ons op den buik, onze amen kruislings op de rug liggende ;
de rechte knie tuslchen onze fchoudeis zettende . De werkzaaa heden en draaijingen, welke zy verrigten,leaten zichniet
gemakiyk hefchryven, en zyn nauwlyks to gelooven . Naa dit
a11es, werden wy gewreeven met een kamelotten zal :je, aan
de hand vast gemaakt, die, gelyk de nude Strigil, de grove
uitwaasfemingeu weg nam . Toen werden wy ieder in een
byzonder vcrtrekje gebragt, waar in pypen met beet en loudd
water waren ;'c welk wy dus, paar welgevallen, kondeu maa .
tigen . De Manner keerden weder met zeepwater , en een
ru ve dock in ee :i houten emmer, hier mede zuiverdcn zy de
huid, en gootcn cene groote hoeveclheid warm water op onze
hoofden nit . «'y waren geheel afgemat , wanneer zy ons
droog linnen aantuogen, en to rug bragten na de ecrtle ka .
mer, wear bedden voor ons gereed lagers . Naa een' zagten
flaap ourwaakcude , kreegen wy ieder cen ontftooken pyp
tabak en Lei) hop koffy . Wy fionden zeer verfrischt op : en,
dewyl de Vrouwen van den flea of Tuurkfcben Bevelbebber
verwagt werden , gingen wy ichielyk been . De Gemeene
Turken en Grieken betaalen zeer weinig, voor 't gebruik des
bads, waar zy tens of meermaalen ter week ingaan. Zom .
tyds
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tyds ben ik, in het binnenfte Vertrek , onthaald op rype Vrugten , en Sherbet ; terwyl reukwerk de lugt vervulde . Een
myner Reisgenooten herhaalde met my dikwyls cteeze onfchuldige en gezonde weelde, to Smyrna an to Atbene.
Op oils wederkeeren uit het bad, vonden wy den Conful
t'huis . Deeze was een magere flimme Griek, recht bet tegen .
overg,;lelde van den vetten , openhartigen , en herbergzaamen
,cod, onzen Gastheer in de Dardenellen . Hy zette oils Granaat appelen van eene byzondere foort voor, wegens welke
dit Eiland beroemd is . De korrels zyn zonder fleenen , en
,men brengt ze op tafel in een fchotel met roozewater befproeid .
,Het is een heerlyke vrugt ; doch wordt voor zamentrekkend
gehouden . Een Engelscb Heer,BRACFERIDGE geheeten, was
aan 't huis des Contuls gekomen , om ecu bezoek by ons of to
leggcn . Hy was oucl, en was reeds eenige jaaren buiten zyn
Vaderland geweest, om, in warmer lugtftreek, zyne dagen to
flyten . Naa veel omzwervens , gaf by de voorkeuze aan dit
Eiland, boven alle plaatzen door hem bezogt .
's Avonds nam onze Capitein aficheid van oils, voorneemers
zynde 's anderen daags 's morgens vroeg to zeilen ; doch by
werd, door flegt Weer , cenigen tyd opgehouden . Wy bevonden, dat de Oude Partyfchappen in den Godsdienst nog
met dezelfde heftigheid hand greepen ; ieder Party droeg de
audere een' onverzoenlyken haat toe , en poogde de tegen.
overgeftelde den voet to ligten . Wy zagen de Latynen bezig,
met bet verrigten hunner Godsdienstoefening in de Kapel des
Vice Confuls van Frankryk ; dit gebouw was zeer net, wel
verlicht, en vol Volks, voornaamlyk Vrouwen . De Engelfcbe
Con/ul , die ook eenige andere Europifcbe Mogenbeden ten
dienst ftondt, hadt zeer veel to lyden gehadt van de Priesters
dier Kerke ; doch van den Paus by open brieven bet Ridder .
fchap verkrcegen,
Voorfpoed is min gunftig aan den Oudheids • Onderzoeker ,
dan verlaating en ontvolking . Wy zagen bier geen Renbaan,
geen Schouwburg, geen Muzykzaal ; maar eene zo uitmun .
tende Stad, met een marmeren fteengroeve digt daar by, ban
niet ontbloot geweest zyn van deeze gebouwen, en tuistchien
zou men 'er eenige voet(tappen van ontdekken, omtrent de
hoogte van de Arcopolis. Eenig laag verheven beeldwerk, en
eenige oude Marmerfteenen vonden wy in de muuren , en boven de ingangen der huizen geplaatst . Aan den Zeekant, niet
verre van de Stad, kwamen ons drie fteenen to vooren met
Opfchriften, die,als ballast,uit het vaste Land van .4j a derwaards gebragt waren. De Scioter, onze Leidsman, fprak
veel ;
H 5
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veel ; doch weinig ter zaake . Hy wees ons meer dan 66ns, na
de afbeelding eerier Genueefcbe Wapenrusting to zien, a1s een
iluk der oude beeldhoukunde, en na eene Jaartekening in hedendaagscb Griekscb, als een oud opfchrift.
Her keurlykst overblyfzel van alle is , 't Been men , zonder
cede, de School van Hua1ERUS genaamd heeft. Her vertoont
zich aan den oever, op eenigen afftand noordwaards van de
Stad, en blykt een open Tempel van Cybele geweest to zyn , op
den top van een rots gehouwen . De gedaante is langwerpig
rond, en in 't middelpunt is her beeld der Godinne, her hoofd
en een arm ontbreekende . Zy wordt, naar gewoonte, zittende verbeeld . Op elke zyde van den floel is een leeuw gefneeden , en op den rug . De pick gronds is door een rand of
zitting omringd, omtrent vyf Yards wyd . Alles is nit den
rots gehouwen , ruw, verward, en waarfchynlyk van eene
zeer hooge oudheid . Hooger opgaande, heeft men een fchoon
gezigt van de ryke vlakte van Scio, en van her Kanaal, met
de Eilanden, en verder op her gebergte aan de vaste kust
van Afia .
De Wynen van Scio zyn beroemd, als bevorderlyk tot de
Spysverteering, voedzaarn en keurlyk van fmaak . Zy waren
zeer geagt by de Rotneinen . HORTENSIUS kelderde dezelve,
en CEsAR, die edel en grootmoedig was, fchonk dien ruim
en ryklyk, by zyne zegepraalen en offeranden . Men verhaalt,
dat her aankweeken des Wynftoks ingevoerd werd, door den
Zoon van BACCHUS, OENOPION Of de WYNDRINKER geheeten,
wiens grafilede hier nog was in de tweede Eeuwe ; en dat de
roode Wyn, met de wyze om deeze vogt to maaken, uirge .
vonden werd door de Scioters : een rotzige flreek, Arvifia
geheeten, was inzonderheid beroemd van wegen dit voortbrengzel, als Ambrofyn gepreezen, en nieuwen Near geheeten . De Heer BRACEBRIDCE, wien wy in zyn huis, niet
verre van de Stad, bezogten, onthaalde ons op verfcheide uitgezogte proefjes : en her is twyfelagtig of die Wyn, in geur
en andere hoedanigheden , van ouds zo hoog opgehemeld ,
wel jets verlooren hebbe. In verfcheide proefjes, vonden wy
den geur, met de daad , verwonderlyk.
Op bet byzonder bezit van den Arvififcben Wyn, waar van
men nu niet langer fpreekt, is de voordeelige kweekery van
den Lentifeur of Mastikboom gevolgd . Deeze houdt , naar
men ons verhaalde, d 6i en twintig Dorpen bezig, die even zo
veel duizend Ooken van Gom Jaarlyks moeten leveren, ten
gebruike van bet Serail in Confantinopole. Zy verkrygen den
jlastik, door de boomflammen, in de Zomermaanden , met een
klcin
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klein fcherp yzer to booren . In de maand OEtober wordt de
Oogst, onder muzyk, in de Stad gebragt . De Cadi en de
Bedienden, die het, weegen bywoonen, hebben ieder een ze .
ker aandeel voor hunne moeite . Diet overige wordt den Hoevenaar of Planter gegeeven , bm 'er, ten zygen voordeele, ge .
bruik van to maakeu . De Grieken deezer Dorpen hebben
eenen byzonderen Landvoogd, en genieten veele voorregten :
waar onder uitmunt het voorregt, om een Tulband van wit
linnen to draagen : en hunne Kerken hebben ieder een klok,
om hun tot de Bedeitonden to roepen ; eene vergunning, van
welke zy met veel blydfchaps fpreeken . De Bftatifcbe .7ufers
zyn zeer op deeze Gom gefleld, die zy gaarne kauwen ; ge .
loovende, dat dezelve goed is voor den adem ; ook fchryven
zy'er vexfcheide andere uitmuntende hoedanigheden aan toe .
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DafZl s.

nu de Toontjes uit myn lagen Veldfluit, over de fpe .
,
Golfjes van het itil ruifchend Scheld rollen ; en
zich paren met den aanhef van het Zangryk Piuimgediert, 't
geen zyne hart innemende Gezangen, over de wyde Vlakten,
doet hooren . - Ik zing der verrukkende Natuur een Veldlied . - 0 fchoone Morgen ! hoe vele Zielftreelende bekoor .
lykheden, fpreid Gy niet ten Loon!
0 verkwikkelyke
Morgen! aan ernitige overdenkingen gewyd, blaas myn Veldlied een nieuw leven in ; op dat myne Zangtoonen met zo
vele bekoorlykheden langs de Velden rollen , als de fpeelzieke
Golfjes van bet bedaarde Scbel d langs Strand en Oevers
g!yden !
Sylvander.

Dekt my onder uwe verkwikkelyke fchaduwen, gy blader .
ryke, en hoog-gekruinde Oimen ; dekt my onder uwe digte
Gewelven, op dat ik, onder derzelver aangename fchaduwe
gezeten, de liefelyke Veldtoonen van Dafnis vervange. Paart
het geritzel uwer blaadjes met myn gezang ; gelyk het gemurmel der golfjes zich vereenigt met het Veldlied van Dafnis ;
op dat wy to zamen der verkwikkelyke Natuur een Veldlied
ter eere zingen. -- Dan zullen wy de bekoorlykheden , welke
deze blyde morgen verfpreid, verheffen ; terwyl de bloemdragende Velden ons aanlaggen ; de blozende Dageraad naar onze
Zangen luistert , en de ganfche Streek mag delen , in de
ftrelende bevalligheden, die de milde Natuur ten toon fpreid .

Daf-

u6

DLL

SCHOONE

MORGEN.

Dafnis .

De Vriendelyke Sylvander beantwoord myne Zangtoonen.
Ik ken den klank van zyn Veldfluit . Zeker, 't is myn Vriend
Sylvander. Kom, brave Herder, volg my in 't zinger !
Vloeit zagtjes voort, gy fpeelzieke golfjes, en voert myne
Zangtoonen met U!
Noch niet lang geleden, hield ons de barre Winter opgeIloten in onze lage Veldhutten . De witte Sneeuwvlokketi
dwarrelden door elkanderen , en wierden door de huilende
Winden langs de Velden gedreven ; terwyl ze zich op zommige plaatzen als bergen opeen pakten . De kletterende Hagel rammelde op ooze Daken ; en de fcherpe Noordewind bevloerde de vloeijende Stroomen . Vee en Menfchen verftyfden, in de anders warme 1 ulp, door de felle Vorst . Al de
Natuur kwynde, en vertoonde zich in een Itervende gedaante . Maar nu verfchynt de laggende Lente, met een jeugdigen
bloemkrans om bet hoofd, in onze Velden. Teritond krygt
de ganfche Natunr een nieuw ]even ; in ftede van Sneeuw,
vallen 'er malfe regendruppelen ; bet Aardryk opent zich ; de
vogten dringen 'er in, en gras , en kruid, en bloemen vertoonen zich in hare eer[te Jeugd .
Sylvander.

Maar weinige dagen voor dat de treurige Winter de Natuur alle haare bevalligheid ontroofde, voor dat wy door de
nypenfte Koude in onze Veldhutten verftyfden, dreef ik myn
huppelend Vee langs deze ftreken . De Weiden waren nog
grasryk ; alles vertoonde zich nog fchoon, alles in de wyde
Vlakten was nog bekoorlyk . De Velden en Bosfchen waren nog met zoetluidende ftemmen vervuld ; den zwoegenden
Landman zaa men nog noestig in de Akkervel .den bezig, orn
her overfchot zyner Zomervrugten in to zamelen, voor dat
2y door de trouwlooze herfstbuien verdorven wierden . De
zwart- en bout gepiekte Koeien graasden nog welig in de
Weiden . De Schaapjes darteiden nog door de malfe Kiavers ;
en waar men bet gezigt keerde, was tie Natuur nog aanvallig .
Maar nicts van dat alles was zo fchoon, als de beminnelyke
Sylvia ; die aan myne zyde ging . Welk een vermogen bezit
zy. 't Was of de verdorrende Bladeren en Kruiden, overal
daar zy trad , ecn nicuw lever ontvingen . Zy is bier niet
meer ; ze heeft onze Velden verlaten ; zints flaat alles aan 't
kwynen . Nauwlyks verliet zy ons, of de Natuur vertoonde
zich in Gene ftervende gedaante .
Dafnis.

Rolt zagtjes voort , gy hobbelende Baartjes, en paart uw,
Wat
liefelyk geruis met myne Zangen .
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Wat vertoont dat gloeiend rood zich verrukkend aan de
Oosterkimmen! De Zon verfchynt met vollen glans ; ze ryst
als nit de golven, komt langzaam en flatig voort . De Velden
beginnen to weergalmen, van duizend en duizend welluidende
fl:emmen, die, in kwinkelerenden Wildzang, een Veldmuzyk
aanheffen . De malfe dauwdrupjes, in eene tellobze menigte
op de Velden verfpreid , beginnen op to droogen ; de teere
Grasfcheutjes, door dezelve nedergebogen,beuren zich weder
op . 6, Hoe verrukkend, hoe fchoon vertoont zich de ganfche Natuur ! Ik zing van dezelve, ik zing van een fchoonen
Lente- Morgen .
Sylvander.

Zou Sylvia zich haast weder vertoonen, om dat alles zich
zo bekoorlyk opdoet? Sylvander zal een Lied voor my zingen, zei zy. Ik weigerde het . 8 Wreede weigering! Kom
nu Schoone , nu zing ik . Waarom vertoeft Gy to komen ?
Zagt . . . daar is zy . . . . 6 Ydele verbeelding I Ik beef van out .
roering . . . . 't Was eene ligte beweging in het fchommelend
loof, veelligt veroorzaakt door deli fpeelzieken Zefirus, die
my al dartelende door de blaadjes befpot . Ei kom tog Sylvia,
zo gy U ergens verfchuilt . Waarom last ge my zo reikhalzend verlangen? Als ge komt, zullen wy de Bloemryke Velden intreden ; ik heb een Korfje by me ; daar zal ik van de
fchoonfte en geurigfte Bloempjes in plukken ; terwyl duizend
Toontjes onze ooren zullen itreelen ; Toontjes van het zang .
ryk Pluimgedierte , dat zich in Bosch en Velden laat hooren.
Ik zal ook voor U zingen . Duizend bekoorlykheden zullen
ons gezigt verrukken . Kotn Schoone. Zie daar, op den tak
van gindten Olmboom, een harttreffend gezigt ; twee Duifjes !
zie hoe minnelyk zy trekkebel ken . Zaten wy to zamen op
dat heuveltje, in de fchaduw van then zelfden Boom, wy zouden, door zulk een treffend gezigt opgewekt, ja gewis, wy
zouden, dat voorbeeld volgende , malkanderen eens lief kusfen . Ei Sylvia! Zyt niet langer weigerig . . . Maar . . . .
Dafnis .

Rolt zagtjes voort, gy ruifchende Golfjes, et •. voert my.

ne Zangtoonen al fpelende met u .
Wat kan eene opmerkende Ziel aangenamer verkwikken,
en een oplettend oog meer verlustigen, dan de befchouwing
van de Werken der Natuur . Graast nu in rust, myne wollige Schaapjes. Buiten zorg en Teed kunt gy hier ongefloord
de malfche grasfcheutjes affcheren, daar ge bykans tot den buik
in uw verkwikkelyk voeder treed . . Graast gy ook in vrede-,
gy gladde Melkkoeien, wier opgefpannen Uiers aan Melker reeds
om
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om ontlasting verzoeken . Hoe verkwikkelyk is u dat eerfle en
jeugdige Voeder ! lk zie de Emmers boordevol met Melk en
Room . Nu vergast de Landman den Stedeling op nieuwe
Boter, fchoon geverfd door de gele Boterbloem . Hoe ver.
rukt my het gezigt dier wyde Vlakten , gefchakeerd door
Wei- en Korenvelden ! Een geur van lieflyk ruikende Veld .
bloempjes veripreid zich atom . Het refit opfaand Standel,
kruid , de gele Boterbloem de Koningin der Weiden , met
de paarfche Brunella, fchilderen de Velden met de fraai(}e
verfcheidenheid van kleuren ; terwyl bet frisfe groen der
jeugdige Grasfcheutjes eene mengeling maakt, die den aan .
fchouwer opgetogen houd . De'vrolyke Leuwrik ryst fchie .
lyk van onder het digte gras , verheft zich naar boven ,
en zingt, zo als by op zyne trillende wiekjes in de Lugt
hangt , bet verrukkendst Veldmuzyk . De Tuureluur, de
fnelvliegende Daak , en de wapperende Kiewiet, zyn alien,
order een geduurig gefluit en geroep, ten drukae bezig, met
bet toef'ellen hunner Nestjes, waar voor zy de verborgenfte
plaatzen uitzoeken , orn 'er hunne Eiers onge(toord uit to
broeden. 8 Hoe mild is de Natuur in hare gaven wt to dee .
len ! Hoe fchoon , hoe verrukkkend vind ik dezelve! Ik zing
van hare bekoorlyklieden ; ik zing van haar in een vrolyken
Morgen .
Sylvander.

Van gintfe Doornhage zal ik Bloempjes plukken , wier
balfemryke geuren my door een zagt windje worden aange •
waaid . Ik zal ook Eglantier Roosjes in myn korfje vergaren .
Ik zal wat liefelyk ruikende Kamperfoelie, wat geurige Wal .
ftroo , welriekende Ulmaria, en blauwe Kalkatrippen pink .
ken ; die zal ik, met eenige takjes Siringa en gele Blattaria,
in myn korfje vergaderen . Sylvia mogt kotnen . Zy weet
van de Kalkatrippen aartige kransjes to maken . Myn geichenk
zal haar gewis aangenaam zyn . Komn, bevallig Meisje, ei
kom, op dat ik u moge aanbieden al wat ik in myn korfje
vergaderen zal ; kom, bevallig Meisje, op dat ik u de jeugdigfte gefchenken der milde Natuur moge aanbieden .
Dafnis .

Rolt zagtjes voort, gy hobbelende Golfjes, en paart uw
liefelyk geruisch met myne Zangen !
Gy, vrugtdragende Akkers, gy Beemden, gy digte Bos ,
fchen, gy zyt het voorwerp myner Zangen . De jeugdige
Lente ontrolde, door hare zagte ftrelingen , al langzaam uw
eerfte groen g€waad, en fierde u met de liefelykfte kleuren .
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Hoe is al de Natuur veranderd! Zy pronkt met een fchoon,
dat de kunst niet maalen kan .
Sylvander .
Waarom vertoeft de Bevallige? Waarom blyven de fchrea
den van Sylvia agter, daar de Schoonheid zich alom in de
Velden, en de Bevalligheid zich allerwegen in de wyde Vlakten verto.ont ; daar alles een nieuw !even ontvangen heeft ;
daar her Vee in de weiden dartelt, de Bosfchen wetrgalmen
van lieflyk gezang, en de Velden fchateren van aangename
toonen? Kom Sylvia! ik heb Bloempjes, dubbele Kalkatrippen ; gy zult kransjes maken, en ik zal, op dit heuveltje van
Mosch aan uwe zyde gezeten, 'er de beste Bloempjes voor
uitzoeken . Boven ons hoofd, in de kruinen der Boomen,
zingen de Vogeltjes, onder ha digs en fchommelend Loover . Zy maken hunne Nestjes in her hoogfte der Boomen ;
daar zingen zy van loutere vreugde ; meenende verborgen
plaatzen gevonden to hebben, daar men ze niet ontdekken
kan . Wy zullen ze tog niet ftooren ; wy zullen vermaak
fcheppen in hun zingen ; wy zullen ze tot ons lokken met
ltruimpjes to ftrooien, en ze zo mak maken, dat ze die by
ons koomen oppikken . Kom dan Sylvia! Terwyl de Vogeltjes zingen, zal ik een Veidlied opdeunen ; of anders zal ik u,
gelyk ik meer gedaan heb, een Herdersdicht opzeggen ; waar
in gy tog zo veel behagen hebt . Ik zal lit Herdersdicht van
Fillis aan den Ontrouwen Licidas opzeggen ; of dat van de
fchoone Rozemond ; of dat van de bevallige Kloris ; of dat,
waar in de bekoorlykheden van her Veld,daar de Godin der
Liefde veel mecr vermaak in fchept, dan in de Steden, gezongen worden . War zegt gy ? . . Myn hart klopt ! . . Daar is
zy, geloof ik . . .
Dafnis.
Vloeit zagtjes voort, gy fpeelzieke Baartjes, en voert myne
Zangtoonen met u.
Welk een vloed van lieflyke geuren word my, door den
ligten adem van de zagte Zefiers aangeblazen? 't Is de geur
van die bloemryke Velden! Myn oog word verrukt als her derzelver nette fchakering ziet! Op fladderende wiekjes dryven
de ligte Weste-windjes alomme door de Velden . Nu vermaken
zy zich met de tedere en welriekende Bloempjes zagtjes to
fchudden, dan balfemen zy hunnen adem met derzelver ver~witckelyke geuren ; nu fpelen on dartelen zy door hat krakend riet ; dan dryven zy vlugtig voort , en werpen zich op
de hobbelende golfjes, van waar zy her gehoor met een ruifchen ftreelen, daar het hart door Qpgetogen word. Op welk
voor-
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voorwerp zal ik myne befchouwing eerst bepalen ? De Vlakten , de wyde Vlakten ding en naar den voorrang ; zy verm
toonen zo mild ecn overvloed van Schoonheid en Verfcheidenheid, dat men hun den voorrang niet wel betwisren moge.
De Natuur heeft, met eene milde hand, duizenderleie Bloempjes in haren fchoot geworpen . De bevalligheid vertoont zich
overal , werwaards men bet gezigt wende . Zie, in deze
malfche Wcidcn , de Paarden, zo zwart als git , grazen .
Moedig f}appen zy door bet jeugdig Gras ; verheffen den
trotfcheu hals, draven en rennen elkanderen dartel na, terwyl zy runneken en met de neuzen blazen . Zwarte en
roodbonte Melkkoeien bedekken de wyde Vlakten .
Hier
loopt de eene de andere na ; daar grazen 'er ; ginds liggen
'er eenigen op den grond to herkauwen , terwyl anderen, uit
een helderen put, een frisfe teug semen . Welk eene verfcheidenheid van Bloempjes, en wellk eene verfcheidenheid van
kleuren in ieder Bloempje ! Duizend en duizend Veldbewoners vliegen ginds en herwaards door de hloemryke Vlakten .
De Velden fchateren van eene menigte onderfcheiden flem .
men, die no tans allen een vereenigd zoet accoord Ilaan.
Witte en gefpikkelde Kapelletjes, verfierd met kleuren, die
de kunst niet weet to treffen, vliegen van Bloem tot Bloem,
om 'er den fynflen Balfem uit to zuigen , en 'er zich mede
to verkwikken . Nu verheffen zy zich in de Lugt, en dartelen met elkanderen , dan, om wat adem to fcheppen, gaan
zy zitten rusten op Bloem of Kruid ; en intusfchen weten zy
alle hunne verrukkelyke fchoonheden op de bevalligfle wyze
ten toon to fpreiden . Bet nyvere Bytje, zo fnel in zyne vlugt
als eene gedagte, komt met een noesten yver zyn zoeten voorraad opzamelen. Geen Bloempje, ryk van honig, flaat bet
over ; en van genoegzamen voorraad voorzien, fpoed bet met
eene ronkende vlugt naar zyn korf. Hoe vele duizenden van
andere gevleugelde Diertjes vliegen of en aan ; terwyl de
zorgelooze Krekel rusteloos , onder bet gras verfcholen , zit
to zingen . Ginder zie ik de Kiewiet, al wapperende, in de
Lugt hangen ; nu fcheert by fnel langs den grond, dan gaat
by nederzitten, dan weer loopt by gezwind voorwaards, en
poogt, op alle mogelyke wyzen, hem to misleiden, die hun
Nesje tragt to ontdekken . De kwakende Eenden vliegen
paar aan paar ; zoeken een uitgehoolden Wilg, of eene zeer
verborge plaats aan den waterkant, om 'er een nest to maken ,
op dat zy hunne Eieren aldaar zonder vreeze van ontrust to
worden, mogen uitbroeden . Bet Mannetje houd midlerwyl
zorgvuldig daar omf}reeks de wagt, en geeft, op den minItea
on-
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onraad, aan bet bezorgde Wyfje gewisfe tekens .

Hier volgt
eene menigte van aaszoekende Meeuwen , den ploegenden
Landman na ; zy pikken gretig de Worrupjes in de omge .
ploegde Voren op. Daar zit de flatige Reiger, met den lang .
bekkigen Ooijevaar, aan den groenen Oeverkant, op hun aas
to loeren . 6 Bekoorlyke Velden I hoe zal ik alle uwe hartinnemende fehoonheden , die gy zo mild ten toon fpreid,
ophalen 1 Het PI uimgedierte, gevoelig'er van getroffen, fchatert van louter blydfchap dermate, dat de Vlakten vander
zelver toonen weergalmen . De digte Bosfchen , . . .
Sylvander.

Welk een verkwikkelyken geur blaast my de liefelyke Westewind aan i . . Dit vooorfpelt my de komst van de bevallige
Sylvia . Zy bond zich fchuil, en verbergt zich zekerlyk agter
die gindfe Doornhagen . Derzelver Bloempjes krygen cen
nieuw ]even, en verfpreiden een dubbelen geur . Gewis zy
onthoud zich daaromtrent! Ik bemerk het aan het Bras ; 't
gras ziet veel jeugdiger en groener ; ook zyn de Veldbloempjes ongelyk frisfer en fchooner. Zie, welk een glans ligt 'er
op die purperen Fiooltjes ;welkngurvpeidn Dal,
lelitjes, en hoe verrukkend fchoon vertoont zich de paersvervige Afftllanthus ! De ganfche Natuur ., . . zagt . . . . ik
boor ., . . 6 Wat is haar laggen aangenaam . . . . Neen, ik
bedrieg my .. . . Waarom vlugt gy dan geftadig bevallige
Harderin ? . . Of fchept gy vermaak om met Sylvander to
fpotten ?

.oafnis.

Vloeit zagtjes voert, gy dartelende Golfjes, en voert myne
Zangtoonen met u!
Hoe weergalmen de digte Bosfbhen van duizend zoetluidende ftemmen . De vrolyke Boschbewoners fchateren hunnen
]of nit. Hier verfchuilen zv zich, om hunne Nestjes, op
de afgelegenae en donkerfte plaatzen, toe to ftellen . Al zingende , fpringen zy van tak op tak . Under de digte in een
gegroeide gewelven vinden zy befchutting tegen de brandende Zonneftralen,terwyl ze beveiligd zyn voorOnweersbuien,
en Plasregens . Koel en frisch zyn de fchaduwen der digte
Bosfchen, wanneer zy in hunne eerie jeugd ftaan . De Boomen omhelzen elkanderen ; hunne dunne en teere takjesftrengelen zich in den
; daar door vormen zy digte gewelven, zo
nauw in 66n gevlogten, dat 'er de fynfle Zonneftralen naauwlyks doorheen kunnen booren . De Klimop flingert zich om
den hoogen Populier . De lieflykruikende Kamperfoelje omarmt den Olm ; en hare geurige Bloempjes fchynen den On .
V . DREL . MENGELW . NO. 1,.
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derfteunet met eene verliefde tederheid to kusfen, terwyl 2y
den lieflykften Balfem uitademen, en bet Bosch met de aangenaanifte geuren vervullen . De fchuwe Haas, en bet dartel
Konyntje ontvlugten bier de Jagthonden ; zy verfteken zich
in de ruigte, en vinden 'er hunne veiligheid . Het beangst
Vinkje ontduikt 'er ook de roofzugtige Havikken . 6 Verkwikkelyke Bosfchen blyft lang de veilige fchuilplaatzen der
vervolgde onnoozelheid !

Sylvander .

Zeker , . Sylvia verfchuilt zich in dat krakend Riet. De
hangende Vlasvink fchrikt. . . Daar moet zich gewis een
1Vlensch_ onthouden . Maar neen ! . . Bedriegelyk Vinkje ! Gy
vliegt nialtr van bet een Rietje op bet ander, om u wat met
fchommelen to vermaken ; en zingt, al hangende aan bet riet,
de aartigfce deuntjes . Sylvia's voetftappen blyven agter ;hoewel de fchoouheden, die de jeugdige Lente alomme in de Natuur verfpreid heeft, haar zo vriendelyk uitlokken . 61 Wat
zouden wy ons bier op 't Land onfchuldig vermaken ! Het
Weste windje fpeelt zo aartig in 't geblader der Boomen, en doet
in de Vel den, fpelende, bet voortfpruitend graan zagtjes golven ;
zo zou bet ook met uwe hairlokjes fpelen! Wat zyn de nitgefcrekte Vlakten bevallig! Zy laggen ons lieflyk aan . Kom
Sylvia, ik zal 'er u inleiden ; als we under deze fchaduwe lang
genoeg gezeten en gekout hebben . Ei, kotu_ tog Sylvia !
kom , we zullen ons zo . . . . Daar is zy ! . . Ach , ydele verbeelding die my geduurig misleid! Ach, onverbiddelykeSylvia, hoe verdrietig valt Len reikhalzend verlangen ! zo gy
'er maar iets van gevoelde , ge zoudt my niet langer vergeefsch laten bidden .
Dafnis.

Vloeit zagtjes voort, gy kabbelende Baartjes, en voert a!
fpelende myne Zangtoonen met u .
Gy, 6 rustelooze tyd , wat •b rengt gy niet al veranderingen aan ! leder voortrollend golf je neemt een klein o ; enblik
van u af, en doet ons zien, hoe uw voortgang nimmer vertraagt . Hoe ras zulc gy wLer al teat ichr , on, al dat aaniag .
gend, al dat jeugdige geplonderd ht hl •e n ! ( ;v doet de frisfte Bloempjes weder verweiken, bet jeur ;diglie Bras verdorren , en al wat in de Naruur is fterven , Pa dat gy 'r maar
pas nit de dooden hebt opgewekr . Even zn haastig viiegen onze dagen voorby ; en onze jeu--A verweikt zo ichie .
lyk, als de tedere Lente - R'oempjes . Wel dr .r, knmt & bevende Winter van omen leeltyd, en wy gaan lit .rven . leder
ogeubiik is als eeue ligte golf, die zich fehielyk verheft . en
haas-
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haastig door eerie andere vervangen word.
Zo volgen
de oogenblikken elkanderen op, en duizend Millioenen van
dezelven , te zamengenomen, fluiten den kring van onzen leef
tyd . Velen worden weggerukt in den eerfleri
Wei van bun
leven ; gelyk eerie tedere Veldbloem , die , daar ze bevgllig
flaat to bloeien, of door een ichiLiyk Ouweer ter neder g?fagen, of door de doodelyke Zeisfen afgemaaid, of door het Vee
afgefchoren of vertrapt words . Zo ziet men dikwils , op h-,t
onverwagtlfe , al de verwagtin ;g van tederlievende Ouders
fchielyk naar het akelig Graf am-en ; to vergeefs word bet
Kroost beweend ; vrugtloos word bet naet hartgrievende droefheid betreurd! Zo onzeker is ons'even, zo onzeker is onze
verwagting ! De bloeiendfle Jeugd word , als eene jonge T&?g,
door een fchielyken Blixem getroffen , en ter veer geflagen .
Ons leven is aan ontelbre toevallen onderworpen ; en deszelfs
draad is zo teder, als het dunfle Spinrag .
Sylvander.

Zy komt niet, hoe zeer ik otn Haar verlang! De weigerab
tige Sylvia komt niet! Is dat, om dat ik geweigerd heb, voor
U to zingen, toen Gy een Veldlied van my vorderde ? ' aarlyk, bevallig Meisje, ik kon op die wys niet zingen, als gy
het toen hebben wilde . Maar nu is dit Harderslied voor U ;
nu heb ik voor Sylvia alleen gezongen . Zy komt niet, hoe
zeer myn hart ook verlange. Neen, zy komt niet, en zal
blyven vertoeven . Ras zullen de Velden veranderen . Zy komt
niet ; welhaast zulleri de wyde Vlakten treuren ; met het ophouden van den Wildzang. Zy komt niet ; de liefelyk ruikende Bloempjes zullen dra kwynen, en het Gras zal verdor .
ren. Zy komt niet ; de Bosichen, in plaats van een bly gefchater , zullen fpoedig eerie weeklagt aanheffen . Zy komt
niet ; de fchelklinkende Nagtegaal zal zyne hartinnemende
Toontjes, in 't kort, to rug houden . Ach ! zy kowt niet! Sylvander laat zyn Hardersfluit van tusichen zyne Vingers val .
Ien, en houd eensklaps op met zingen .

Dafus.

Vloeit zagtjes voort, gyhobbelende Golfjes, en voert myne
Zangtoonen met u.
Niets is beflendig op deze Weereld . De een treurt ; terwyl
de ander lagt ; en die nu met blydfchap vervuld is, words
flraks in diepeu rouw gedotnpeld . Onzen Wend Damon zag
ik het Lyk van zyn eenigen Geliefden Zoou volgen, met een
hartewee , dat de Aanfchouwers zelfs in tranen deed weg .
fmelten, Terwyl deze droef herd tederbeminnende Ouders
grieft, ow dat aile hoop des Vaders, en het vleiend vooruit .
1 2
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zigt derMocder, net zyn kilkoud lyk in 't graf gedompeld word;
terwyl dit harttreWend geval gebeurt , kust Lifander, in vervoering van blydichap, zynen Eerstgeboren Zoon ;enStrefona
omarint , in verrukking weggevoerd, zyne lang gevryde Leliana op het Bruiloftgbed . Zo verfchillend, en zo onheftendig
is al bet aardfche ! Op 't onverwagt(te komt 'er een tyd , die
den verheugdften Mensch in droefheid dompelt . Och, mogten wy altvd, zo menigmaalen als wy die op elkanderen volgende verwisfelingen in de Natuur zien, een opmerkzaam oog
op ons zelven werpen! Mogten wy, zo dikwils wy cen vrolyken Morgen zien dagen , ver(landig indagtig zyn, dat by
gevolgd ial worden van een duisteren Avond, en donkeren
Nag I Mogten wy dit altoos op ons zelven toepasfen, en denken , dat op den jeugdigon Morgen van ons leven , haastig een
duisteren Avond volgt, die eerlang vervangen word, door den
akeligeu en donkeren Doodsnagt ! Mogt de ldemel_my fchenken, dat ik no,, dikmaals zinge, van de verrukkende Scboonheden der Natulir, eu bier in, met myne ]age Veldtoonen , den
Lof mynes grooten Makers vermelden! Dat het my boven at
vergund wierde , om Hem, ais de loop mynes levens ten
einde is, met -1emeltoonen, in de Gewesten der Gelukzaligheid, eindeloos cute ceuwige Eer toe to zingen,
C . V. D. G .

JOACHI\I, OF MIERKwAARDIG VOORBEELD VAN 1CINDERLYKE TROUW.

B

Eezze Zedelces •ende Gefchiedenis (a) .

Ehaande,~ voor enigen tyd, den Lezeren dezes Mengelwerks,
bet Verhaal van een Jongeling, die zich, in piaats van zvn Va.
der, in Boeijens begaf, en zyn Vader daar tit verloste (b), 't is to
verwachten, due de volaende Gefchiedenis van een Ouderlievenden
Jongeling, niet minder zal behaagen .
Ma .
(a) Met volgend geval, bet welk ons word opgegeven dus gebeurd to
zyn, is getrokken, nit cen nu onlangs in Frankryk uitgegeven Tooneelfpel,
genaamt .7oachim,ou le Tiomfbe de la Piete Filiale, Drame en trois 4°tes, par
Mr. Blinrde Sainmore, Paris 5775 . -- Ik oordeelde deze Gefchiedenis
van to veel belang, en to voorbeeldig, om ze den Nederduitfchen Lezer nict
n*de to deelen.
Welke voortrelfelyke Zedeleeringen zyn 'er niet voor
de Jeugd in vcrvat!
(b) Ik bedoel bet geval van den bekenden JEAN FASRE, of zogenaamden
Deugdzamen Galtireeijer , dat jaarlyks op den Amilerdamfchen Schouwburg
Letter-0c 2 D. a St. pag . S8z.
vertoond word : zie Nieus>e Vaderl . .
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Madame de Villerrnont was , no haars Mans dood , Weduwe
gebleeven met drie Zoonen, genaamd Victor, Maurits en Yoacbim .
Vermits bet Handwerk dezer drie Kinderen zeer gering was, en de
Inkom(len ter onderhoudinge van dit Huisgezin daar door niet genoegzaam waren, zo wierd bet zelve in korten tyd, in den allerbeklaagelyltflen toefland en armoede gedompeld . Zy leevden al enigen cyd in die uirerfle behoevte, eer zy zich durvden vermeeten,
de hulp van anderen re verzoeken .- Als men arm is, word men
nog armer, om dot de Ryken ons dan fchuwen, en de geringe voordeelen, door de Armoede,doorgaans ophouden . Dus ging bet ook
met dit Huisgezin . Eindelyk vervoegde zich foacbirn, de jongfle
Zoon, by de Huizen der Ryken en Aanzienelylten, hen voorleggende hunnen ongelukkigen toefland,en de elende, waar mede zy
to worflelen hadden, enz . Dan welk een fmeekenden Loon ;foacbins
©ok aanname, en met welke dringende redenen by zyn verzock bekleedde, by was echter flier in float, bun hart to vermurwen, of
hen tot medelyden to beweegen . „ Loot een antler U helpen, was
„ hunne. tool, wy kennen U niet". Met zulk een antwoord, en
andere fmaadredenen , wezen zy .oacbim of.
Zie daar een Huisgezin ten uiterfle rampfpoedig, in de grootiie
armoede ; verlaaten van Menfchen,en ontbloot van de middelen van
to kunnen betaan . - Zie daar eene Moeder, niet in float, om
haar eigen Kroost onderhoud to verfchaffen, en byna bezweeken
onder deze drukkende Behoevte .
Maar, wanneer een ongeluk op 't hoogst is, fchynt de Hemel eene uitkomst to geeven .
M e de Villernaont kon de elende en rampen, waar in zy met
haare Kinderen lag, niet longer wederflaan ; zy zeeg in de amen
boater Kinderen neder, en had byna den Geest gegeeven , zo niet
enige hertverflerkende middelen haar weder opgewekt hadden .
Yoachim kon dezen zo elendigen float van zyne Moeder niet longer
zien ; by zogt des, en vond ten laatlle , een tniddel, om haar to
redden .
Men bad, eenige Nachten geleeden , een aanzienelyk Heer, op ene
wreedaartige wyze, van bet leven, en by hem hebbend geld, op
fbaat beroovd .
De Zoon van lien vermoorden Heer had
ten eertlen eere Premie van eenige duizend Livresbeloovd,nan hem,
die den Moordenaar zynes Vaders son bet Gerecht zoude weeten
son to wyzen , ten einde daar voor Loon naar werk to ontvangen .
7oacbim had zo boast bet gemelde geval pier vernomen, of hyflelde
aan zyne Broeders voor, dat'er een m .ddel was , om bunne Moeder to
redden. Men kan ligtlyk begrypen ,hoe begeerig zy waren, om zulks
to hooren .
Dan wie hunner moest niet fchrikken, op bet
denkbeeld, dot de eene Broeder den anderen zoude aaaklaagen, als
een Medeplichtigen, in den f}raksgemelden Moord ; ten einde,op
die valfche aanklagte, de toegezegde Premie to ontvangen ! „ Hier
door, zeide by, misfen wy, wet is wazr, een Broeder ; Doch
1 3
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• door bet ontvangen van deze nanzienelyke Premie, herftellen wy
;, weder drie andere Menfchen in bet leven ; daar benevens word de
„ Moeder, die op zodanig eene wyze als tegenwoordig niet longer
• leeven kan, bebouden, en in flaat gefteld om dit ons vervallen
• Huisgezin weder in hand to brengen " . Na long bedenkens ,
wierd 'er eindelylr, onder bitter zuchten en weenen, over then hopeloozen toeitand, befloten, bet voorgeflelde middel van Joacbim
to volgen . „ Men moest, vervolgde by , om bet ten eerflen werk• flellig to maaken,zweeren elkander getrouw to zyn ; den gewaan„ den Medeplichtigen son to klaagen, zonder zyn woord vervolgens
• weder in to haalen ; in alle deelen flandvastig to volharden in de
;, befchuldiging , zonder eenig mededoogen to laaten blyken ; en niets
„ van dit alles, hoe genaamd, aan Moeder to openbaaren" . Wyders ftelde by bun voor to loosen, wie van bun de Aanklaager, en
wie de Misdaadiger zoude zyn . Waarlyk eene zeldzaame, dog tevens
alierrampzaligfte uitvinding ; wie moet 'er zich niet over verwondeAlles dus beflooten zynde, nam men drie ftukjes papier,
ten !
waar van'er e(-, n van binnen zwart befchreeven was . Zy die de witte
rolletjes trokken , zouden de Aanklaagers, en by die bet zwarte rolletje trok, de gewaande Misdaadiger wezen . Zo gezeid,zo gedaan .
Men leide de drie tocgeroi e papiertjes in een hoed . Victor, ais de
oudfte der Brocderen trok bet eerst ; cock trok een wit papiertje ;
gelylt ook de tweede Brooder Maurit. deed : des trok 'f& chim,
als de derde en jongfte , bet laaifte , en by gevolg dat, bet welk hot
lot van den gewaanden Mourdenaar befliste . --- Dir verwekte
eene onnitfpreekelyke droevheid in alter'gemoederen ;maar '7oachina
bad de flanava>tigheid van Geest, van hen her gezworene indachtig
to maaken , om noch ter rechter of hakerhand door van, of to wyken .
Verheugd zynde, dat de Hemet hem verkooren had, om zich van
zyn Kinderplicht, op zulk ene buirengewoone wyze, to kwyten,
wilde by den dood, op doze misdaad gefteld, grootmoedig onder .
Zyn Broeders volvoerden derhalve bet Been zy beflooa
gaan .
ten en gezwooren hadden ; ontvongen daar op de aanzienelyke Pre.
mie, en ;joacbim wierd in de Gevangenis geworpen .
Zie daar, dit allerarmoedigst Huisgezin, ten koste van foacbim
gered ; en Yoachim zelve, als bet Slagtoffer, in de Gevangenis,
verlaaten van zyne Breeders, en beroofd van 's Moeders tedere otnZie door , Joachim in Ketenen gekionken ; al
helzingen .
wachtende op e , -ne Terechtftelling voor bet Gerecht, om door eigen
bekenrenis eene m isda.ad to belyden die by niet godson heeft, en
om to hooren . hoedanig een Vonnis des doods zy over hem zullen
uirfpreeken . In zulk een hoopeloozen en jammerlyken flaat hield
Yoacbim rich met niets anders bezig, dan met zich tot zyn einde
to bereiden . - Last ons thans wederkceren tot zyue Moeder
en Bro^!ders .
ViUor en Mauritr hadden zo dra de Premie nier ontvangen ,
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of zy ftelden bet geld der bedrukte Weduwe in Hendee . Men
kaL begrypen,in welk eene verwondering de Moeder geweest moet
zyn : voor een halt' uur was zy naauwlyks in flaat, otu hear zelve
of haar Kroost to fpyzigen ; en thans ziet zy zich opeenmaal uit al .
My de Vllerment kon niet no .
1e haare Rampen verlost .
gaan, wie zulk cue verregaande Edelmoedigheid omtrent haar ge .
bruikt zoude hebben . Yiior en Maurits hadden haar alleen gezegd, dat 5'oacbim, in zyne onderneeming van aan de Huizen"der
Ryken en aanzieuelyken rind to gaan, eindelyk gelukkig geflaagd
was ; doch boar niets gemeld , van den ongelukkigen flaat, waar
Maar,hoe zeer de Premie, of, zo
in Yoachim thans was .
als zy meende, die vrywillige givt, haar verkwikte ; hoe blymoedig zy zich nu weder in flaat vond, om haar Huisgezin weder on .
derhoud to verfchaffer. , dat alles giug echter gepaard met zwaarmoedigheid . Haar ,Joachim was, zedert enige Nachten, niet t'huis
gekomen ; en naar maate by langer uitbleev, naar maate nam de on .
gerustheid van de bedrukte Weduwe meerder toe . Zy befpeurde
door benevens, in de wezenstrekken van Mor en Maurits, ene
ongerustheid, gelykende naar wanhoop en ene gedurige vrees, als
die van iemand welke een verraad gepleegd heevt . Zy waren ook
inderdaad in eene geduurige vrees your then dog, waar op zy ten tweeden maale tegen hunnen Broeder zouden getuigen ; en nog meer
voor dat uur, waar op by als een Misdaadiger ter dood gebracht
zoude worden .
De Rechters hadden ook , by de ondervraagingen van Obfcur,
(dus had by zyn naam veranderd,) in zyn Perfoon eene Ontflel .
tenis befpeurd, die hen verwonderde ; en uit de vreemde antwoor .
den, die by gav, twyfelden zy , of by wel fchuldig ware ; doch zy
hadden eigen bekentenis en getnigen .
Dan her behaagde den
Heme!, een Onfchnldigen riet langer dus to laaten pynigen .
De Moeder had eindelyk, na long ondervraagens aan Victor en
Maurits, wegens de oorzaak hunner wanhoop, en of zy iets van
5toachim wisten , dir eizelyk geheim uit hun gekreegen .
'sMoeders onttlelrenis fleeg, op her hooren dat,oacbiin zich ten
haaren gevalle fchuldig verklaard had , ten hoogiten trap .
Zy vliegt in allcr yl ra de Rechters, die toen juist vergaderd waren ;komt,in 'c rnid :_n van have twee Zoonen, voor den Raad ;
openbaart denzelven de onfchuld van haaren derden Zoon ; en
brengt hot groottle gedeelte van de Premie , die zy ontvangen
had, to rug. Zulks brengr den Raad in de uiterfle verwarring .
Zy fchreeuwt ten aandoenlyktte uit : „ Hou op , dir is myn.
„ Zoon! Hy is onfchuldig , 'r is myn teer bemirde Zoon, dien
„ ik to rug eisch .
Gy lieden zoudt hem onfchuldig veroordeeld deeld hebben . 't Is joachirn , die, om my to redden , den
„ dood zoude hebbe omiergaan .' 't Is
In her midden
van haare hevtige aandoening en verklaaring voor den Raad,komt
1 4
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'er, op bet zelfde oogenblik , ter volkomen ophelderinge ,' eon
bediende van de Gevangenis ; berigtende dat eindelyk de rechte
Ddoordenaar agterhaald was, en dat Toacbirn aan lien moord geen
bet minile deel had . De Rechters hier op , van a1les overtuigd,
betaalden niet alleen de Premie uit bun eigen zak ; mast ieder
fchonk daarenboven een aanzienlyk prefent aan Yoacbim en 't
Huisgezin wierd herteld.
G. H.

a.

DE VADERLIEFDE .

(Uit bet Rranscb van den 4bt

AUBERT, )

En goeddaadig oud Man , criON geheeten , die een eenigen
loon bezat, nan wiens opvoeding by alles to koste gelegd
hadt, zag, met groot leedweezen, dat deeze, hoe by de manbaare
jaaren nader Warn, hoe by meer den dwaalweg opfloeg . Vervoerd
door de heftigheid zyner woelige driften , gaf by alleen gehoor aan
de verleidende flemme des Vermaaks ; blind voor zyn eigen buiten .
fpoorigheden, en doof voor alley wat hem ter bekeering nanmaan .
de, gaf by f lken dag nieuwe blyken van dwaasheid en ondeugd .
Vermasningen , bedreigingen en belofren, gunstbewyzen en flrengheden, met een woord, alles wat Wysheid en Liefde bedagt en to
werk flelde,hadt geene uitwerkingaltoos op zyn onbuigzaam hart ;
by bleef betlendig volharden op den ingellagen dwaalweg .
• Hemel! "riep de Grysaart nit, terwyl een vloed van traanen zyne
wangen bevogtigde, „ Hemel! waarom hebt gy my een zo fnood
„ Kind gegeeven? Neem dit beilloos gefchenk to rugge, of ontneeln
„ my de aandoening van Vader! Hem aan to zien is my ondrang• lyk : dat gezigt berooft my van alien geluk in de weinige dagen
• leevens my nog overig ! ' - En zich tot den jongeling wenderide
: „ Gaa nit myn oogen, wangedrogt! vlied op zo ver eenen
„ affland als u mogelyk is !
Ik finoor de ilem der Natuure in
Gelukkig zou bet
„ myn hart ! - Lie my nooit meer .
„ voor 't Menschdpm weezen, indien een fpoedige dood u belette
• meer misdryven by uwe voorgaande ondeugden toe to voegen ;
„ deeze zou my van fchande en zorg ontheffen 1"
Dit gezegd hebbende zette CLEON zyn' Zoon ten huize nit, fchoon
een fchriklyk onweer sites op dat tydftip dreigde to verwoesten . De
Jongeling vertrok met eene vertwyfelde houding ; de Vader oogde
hem nan, en coelde zich getroften als by zag dat zyn Zoon rechtfireeks ging na een huis door bet Onweer getroffen, waar van de
binten en bet dak kraakten , en aan alle kanten nederviclen . Zyn
worn was onmiddelyk bedaard : bekommerd voor de behoudenis
zyng
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zyns Kinds, riep by hem to rugge ; zeggende. ,, Wed dat huis ;
„ bewaar uw leeven, tot dat gy gefchikt zyt om to flerven !"
De Erfgenaam van CLEow was dermaate aangedaan door dit hlyk
van Vaderlyke genegenheid , dat bet eene verandering in zyn ge .
drag to wege bragt, die beftendig de gelukkigfte gevolgen hadt .

LOSSE GEDACHTEN, OVER DE VRYHEID .

E

Edle, dierbre, lieve Vryheid! zoo onfchatbaar, mild als fchoon,
U hebbe ik myn hart geheiligd ; U, u wyde ik thans myn toon I
Gy, 6 duurgekogte Vryheid van dit vry Gemeenebest!
Vaak bevogten , fterk verdeedigd , hebt uw' zetel bier gevest .
Elk rechtfchapen Nederlander zegent nog dien blyden flond,
Wen ge op Spanje zegepraalde ; men Filippus 't Vretverbond
Eigenlandig ondertekende, en uw' roem herleeven deed ;
Toen de keten wierd ontfchakeld, die then voor U had gefmeed .
Onnbepaald en ongefchonden bleef uw roem en heerfchappy ;
A11e oprechte Vaderlanders kenden, voelden, uw waardy.
Hoe beklaaglyk zyn die Ryken, daar de Dwinglandy regeert ;
Daar de Vryheid ligt aan banden , Vrede en Eendragc zyn geweerd ;
Daar een laffe en flaaffche vreeze 't hart des Onderdaans beknelt,
En de Haudel words belemmerd, onderdrukt door 't fnoodst geweld.
Dank m wy des 't Opperweezen , nu ons Land 't geluk geniet,
Dat Ilet Eendragt, Vrede en Vryheid op zyn' grond gevestigd ziet .
Vryheid is de ziel van 't leeven! de Almagt b!aast ons in 't begin,
Met den adem van bet leeven, tevens zugt voor Vryheid in.
Zogt men zomtyds 'c groot vermogen van die dierbre Hemelfpruit
To beperken, 6, die pooging, wierd terflond gefmoord, geftuit.
Huiiands Maagd blonk heeds wet luister, fchoon ze dikwerf wierd
belaagd ;
Hier door is 't,dat zy bel'endig d'eedlen Hoed derVryheid draagt .
Dat we U daa, 6 Vryheid ! roemen ; gy, de zuil van Nec'rlanda
flaat,
Gy, zoo algc:meen aanminnig, zyc der braaven Toeverlaat .
Vryheids invloed werkte ook sevens op den Godsdienst van d isc
Land .
Romes heerschzugt had bier eertyds haare zegevaan geplant ;
Altaars, Beelden, Misfen, Bullen, Ban en Aflaat, in dien tyd
Door der Pausfen magi gewettigd, waren toen der Kerk gewyd .
Maar zints dat de blyd' Hervorming 't Bygeloof verdreeven beefs,
Is 't du oak de Godsdienstvryheid in deez' vrye Landen leeft.

Beu.

130

LOSSE GEDACHTEN,

$eulen, Galgen, Raders, Staaken, voor die toen niet dagt alszy,
Zyn vernietigd ; elk leeft vreedzaam in zyn Godsdienst, en denkt
vry!
Ach! hoe zou de Vryheid kwynen, zoo hier ieder Onderdaan
Was verpligt de Leer to omheizen, die 's Lands Kerk is toegedaan,
Zoo men hen, die anders leerden , flreng vervolgde om hun ge •
loof,
En Geweetensdwany invoerde, voor alle overtuiging doof ;
'c Zou hier een Woestyn' gelyken , Nedrland zou Been Nedrland
zyn ;
En de Vryheid deezer Landen ware een Vryheid flegts in fchyn .
Godsdienstvryheid! dierbre Vryheid in ons Vaderland gevest!
Gy zyt een der fferklle zuilen van dit vry Gemeenebest .
Mear'er is nog andre Vryheid, dan in Kerk of Burgerflaat ;
Vryheid in de Zamenleeving, Vryhcid in den Wil en Daad .
Dog die burgerlyke Vryheid , dikwerf to onbepaald mishruikt,
Zou in 't eind' to verre loopen, zoo haar drift niet wierd gefnuikt,
Door 's Lands wettige Overheden, die, vol zorgs, in 'c algemeen
Voor 't belang der Burgren waaken , en de rust van Grout en Kleen.
Vryheid in bet willen egter is een Geestelyk gefchil,
't Wordt beflreden, ook verdeedigd ; liever zwyge ik bier van flil .
Dan de Vryheid van de Drukpers, agt ik'noodig, nuttig, goed ;
Wits men nimmer fleck of hoonend op den Staac of Godsdienst
woedt.
't Kan niet dan verbittring baaren , wen men Schrift op Schrifit
verfpreidt,
Dat en Staat en Godsdienst lastert, of bet Ongeloof verbreidr .
Trocfche Britten! dartle Franfchen I uwer Schriften fchadnde Pest
Is , helaas 1 to diep gekroopen in dit vry Gemeenebest .
Door uw Boeken, zoo verleidend, als welfpreekend, words een hart,
Ongewapend voor die listen, in 't bedrieglyk net verward .
Kweekt uw ftelzels in uw Ryken ; zaait dat zaad in uw Gebied ;
Maar befmet deez' Nederlanden met zulk fchaadlyk Onkruid niet!
Veelen flellen ook de Vryheid, in to leeven naar hunn' fmaak ;
't Volgen hunner woeste driften is hun eenigsr, liefst, vermask .
Als zy hunn' beflemde uuren, 't zy by Vrouwen, Spel of Wyn,
Zoo zy waanen, vrolyk flycen, agten zy zich Vry to zyn .
Dan helaas I dit is een Vryheid, ongeoorlofd, fchandlyk, kwaad ;
Hoe bekoorlyk ze ook moog' fchynen . De ongeregelde Overdaad
Dooft de fcboonfle Zielsfieraaden ; knakt 't gezondfte en flerkst'
genet ;
En de Vryheid, daar ze op roemen, is der rampen bittre Well' .
Zal ik eindlyk hen ook pryzen, then de Vryheid zo bekoort,
bat zy zelfs bet Huwlyk haaten, om to leeven ongefloord?

Neen
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Neen gewaande Vryheidsminnaar! gy, gy zyt to laaken . Zy,
Die bet Huwlyk vloeken, fchuwen, zyn een Pest der Maatfchappy .
Wen zy ongebonden leeven van den zoetflen band, die bindt,
0, dan fmaaken zy een Vryheid, die by haar geen wer rgad vindt .
Moor genooten ze eens 't genoegen van bet heilryk Egtverbond ;
Zy verfoeiden ras die Vryheid, a!s nadeelig, ongegrond .
Dan trof hen 't aandoenlyk, 't flreelend, en 't natnurlyk Schildery
Van twee minzaame Egtgenooten, die, gezeted zy aan zy,
Zich zien leeven in een Spruitje, dot, op 's Moeders zagten fehoot
Nedrgelegen, door zyn lachjes, zyner Oudren vreugd vergroot ;
Door de fchranderheid des Vaders reeds in 't jeugdig weezen ftraalt .
Waar tog vioden ze een genoegen, dot by zulk genoegen haalt?
O de lieve naam van Vader is zoo edel, flreelt zoo bly,
Geeft ons agting, roem en eerbied, in der Menfchen :Maatfchappy.
Keer, gewaande Vryheids minnaar! zie uw dwaaling,ken uw pligt,
Kies bet eerlyk, vreedzaam Huwlyk, dot op aarde een Hemel ftigt ;
't Schenkt u aangenaamer Vryheid, dan gy elders vinden kunt ;
Huwlyks vyheid heeft tog altoos door haar zoetheid uitgemunt .
'k Heb dus Vryheids roem gezongen, als de grootfle zaligheid,
Die me in 't leeven ooit kan fmaaken ; 'k heb haar fchoon ten toon
gefpreid
En hoe konde ik anders zingen P 1k, die voor de Vryheid ben ,
Die haar waarde en haar vermogen zelf door de ondervinding kenn'?
Dat dan Vryheid leeve1 en blyve 't heiligst, edelst, waardigst paid
Der gelukkige Ingezeetnen van ons dierbaar Vaderland!
AMSTERDAM,
1 7 7 6.

Nunquam otiofus.

NABERIGT.

H

Et voor(lel van zeker Heer , gefchreeven op zyne Kamer,
den 17 February, behaagt ons ten voile, dan wy wenscbten
wet gelegenheid to hebben , om zyn Ed . daar over nader to fchry
ven . Kan zyn Ed. goedvinden, out ons, 'c zy met naam of ander .qzins, to melden, op hoedanig eene wyze by to befchryven zy,
zuilen wy ons met vermaak van deeze zyne onderrigting bedienen ; om bet een en 't ander to melden , dot anders niet welvoegelyk gefchieden kan .

WAAR-

WAARNEEMINGEN
omtrent de
LUGTS-GESTELDHEID, WEDER e11 WIND , to AMSTELDAM,
in February 1776 .

Door ANTONfUS WILHELMUS SCHAAF, Med. Dolt.
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HEt Ampt eenes Leeraars is van then aart, dat bet aan de

MENGEL

WERK,

TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.
VERHANOELING OVER DE VOORTREFFELYKHrID , EN HET
ZWAARWIGTIGE VAN HET AMPT ERNES OPENBArAREN
BEDIENAARS DES EUANGELIES .
beoordeling van al de Wereld, van Kundigen en Onkundigen , van Wyzen en Dwazen , van Verllaudigen en
Slegthoofden bloot ligt . Men mag 'er met grond van zeggen,
dat 'er gene bediening uitgedagt kan worden , welke hier aan
meerder onderworpen zy, dan die van eenen openharen Leeraar ; 'twelk dezelve ook dikwerf aan veler verfmadinge bloot
flelt . Dan hoe ook anderen daar over mogen denken , wy
twyfelen geenszins om bet Leeraars-Ampt to tellen, onder de
edelf'e bedieningen , welken een Mensch bekleden kan, en
met den Heiligen Apostel to zeggen ; „ dat by, die het Alnpt
„ eenes Opzienders begeert, naar iets voortreffelyks that " .
Hoe fmadelyk, hoe veragtelyk velen ook omtrent deze B,!diening mogen fpreken , hoe laag zy 'er over oordelen ; met
welke onwaardige , met welke veragtelyke namen derzelver
Bediehaars, ook in onzen leeftyd, veelal beftempeld,hoe zy
door vele vuige en kruipende Zielen verfmaad worden ; men
heeft ze echter, naar ons oordeel, van wegens bet werk, dat
zy to verrigten hebben, altoos hoog to agten, en hen nimmer
met verfmading to bejegenen, noch laab van hunne bediening
to fpreken.
De regtmatigheid hier van loopt terflond in 't oog, als men
maar in aanmerking neemt , wat er aan het Ainpt eenes Leeraars al verknogt zy . Van der Jeugd of aan , client men 'er
wel toe opgeleid to worden, en dan nog blyft de Godgeleerdheid eene onuitleegbre bron . Van der Jeugd af, dient men 'er
wel toe opgeleid to worden ; nadien de beoefening der Godgeleerdheid , zal men 'er gelukkig in flagen , geen geringe voorbereiding vereischt . - Hoe veel arbeids behoort men niet
aan to wenden, alleen orn eenige grondige kennis dier Talen
to verkrygen , in welke de Heilige Schriften befchreven zyn?
Hoe veel tyds word daar toe niet vereischt ; welke middelen
moet men niet in bet werk ilellen ; en, hoe vele kosten verV.DEEL.MENGELW . NO.4 .
K
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fpillen, , wi1 men een weinig in deze Talen ervaren worden ?
Verder is ook de Historiekunde eene voorname wetenfchap,
waar van een Leeraar geenzins onkundig mag zyn . In de
Algemene Gefchiedenis, in die der Joden in 't byzonder, mitsgaders in die van zyne eigen Natie, behoort by vooral geen
Vreemdeling to wezen, en de Kerkelyke Gefchiedenisfen zyn
hem ten eenemaal onontbeerlyk . Wat Leeraar zal by ook
wezen, indien by geheel onbedreven is in de Welfprekenheid,
en fraije Letteren ? In de Natuur- en Overnatuurkunde ongeoefend to zyn, zou zekerlyk eenen Godgeleerden ter fchande
ftrekken . En wie zal de nuttigheid der Wiskunde voor ecnen Godgeleerden ontkennen ; of in twyfel trekken , of by
ook bedreven moet zyn , in de Kunst van reden-twisten ?
By deze inwendige worden ook uitwendige vermogens ver .
eischt, zal by recht gefchikt en bekwaam zyn tot de bedie .
ning, waar toe by opgeleid word . Hy dient wel befpraakt to
zyn ; gefchikte hoedamgheden en gaven to bezitten, om zyne
zaken op eene bevallige wyze voor to dragen. Het eerfle is,
zonder het laatlle, waarlyk Diet genoeg ? Wat zal het'er dood.
lyk uitzien , zo by gansch gene uitwendige Vermogens heeft,
om cene zaak , min of meer, met een bevalligen zwier voor to
dragen ! Dit behoorde men, als een zeer gewigtig Stuk, at
vroeg in overweging to nemen ; op dat men zyne Kinders Diet
tot den dienst opleide , indien men 'er Diet van kon verwagten , dat zy , ten minflen gene vervelende , maar redelyke
gaven zullen hebben . Het is Diet to zeggen ; hoe de uiterlyke
gaven eenen Leeraar to (lade komen, en wat ze al toebren .
gen, om de zaken aangenaam voor to dragen . Hy, die eene
flegte uitfpraak , en geringe gaven, heeft, moge zyne Predikatien nog zo frai weten op to tlellen ; by moge een geleerd
Man zyn, bedreven in alle Wetenfchappen , die in eenen Godgeleerden gevorderd worden ; wat voordeel zal bet hem aanbrengert , indien by gene uitwendige gaven bezit, om zyne
zaken bevallig voor to ftellen, en haar, door eeu aangenaam
falcht , eene zekere kragt en nadruk by to zetten, waar door
zy eene mate van fraaiheid verkrygen, die den Hoorderen wonder behaagt? Hy zal, zulke Preekgaven misfende, ver to kort
fchieten, by een middelmatig geleerd Man, met fraie en innemende Talenten,,--. Dit zo noodwendig vereischte word
nochtans al veel over het hoofd gczien : inzonderheid van
zulke Ouders, die-hunne Kinderen al voor den Predikdienst
fehikken , eer zy nog eens geboren zyn ; die de Predikanten
Voor iets meerder dan Menfchen houden, en Diet rusten voor
dat bun geflagt op- zulke Leden boogen kan . Uit then hoofde
is
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is menig Zoon, voor by in de Wereld verfchynt, zo bet niet
reeds een Artikel in de Huwelykfche Voorwaarde is, tot den
Kanzel, en den Predikdienst voorbelchikt .
Ondertusfchen doer dit alles no ., niets, tot het wezenlyk
gewigtige des Leeraars,Ampts . I-let Been ilc opgenoemd heb,
zyn flechrs de eerfle vereischren in den Leernar ; bet gewigtigfte van zynen dienst beltaat, in de dadelyke Uitoefening
zyner vermogens ; en de bothering zyner Kudde . Wat behoort
hem zyne Gemeente , hem als Harder aanbetrouwd , niet
nauw aan het hart to gaan ! G:en vlyt noch zorg moet by
fpaaren, om derzelver heil op alle mogelyke wyzen to bevorderen ; by moet ten alien tyde all-, zyne pogingen aanwenden,
om dat gewigtig oogmerk, bet wells by zich met at zyn Prediken heeft voor to itellen, to bereiken . Hy moet altoos vriendelyk zyn, en by alle gelegenheden doen blyken, dat haar
heil, hater welzyn, haar euwig behoud, hem bet naaste aan
her harte ligt ; even als een Harder, die alle zorge en moeite
aanwend, voor de aan hem vertrouwde Kudde, die nagt en
dag waakt en flaaft, op dat 'er geen Schaap afdwale, nosh
geroofd worde . De Leeraars toch zyn Geestelyke Harders,
die, met gene mindere zorgvuldigheid en toevoorzigt, voor hunne Kudde moeten zorgen en waken . Hoe gewigtig een werk
is her, den wil van zynen Hemelfchen Vader to verkondigen ;
en de Verborgenheden des Allerhoogflen uit to leggen 1
Hoe gewigtig een werk is her, anderen to bell :ieren,te onder .
wyzen , en den we- to leren, welke nen ter euwiger behoudenisfe leid ! Floe veel arbeids en moeite is bier niet aan vast !
Daar toe bchooren raadgevingen, vermaningen, beftieringen
en beftraflingen. In alle verlegenbeid moot een Leeraar gereed
ftaan, om de Leden zyner Gemeente, wanneer zy zich tot
hem keren, met raadgevingen to onderileunen . Fly moet hen
tydig en ontydig, dat is geduurig , vermanen, en tot hunnen
deugdzamen pligt aanzetten . Hy moet lien leren , wat zy
Gode, hunnen Evenmensch en zich zelven verfchuldigd zyn .
Hy moot hen beftraffen, wanneerzy zich in eenig geval tegens
hunnen fchuldigen pligt vergrepen hebben ; en zyne beftrafflagen , hoe fcherp ook , moeten echter altuos liefde ademen .
Nimmer mag by zich vyandig gedragen , of iewand hunner
met een meesteragtigen, of heeri benders won bejegenen, en
do Leden zyner Gemeente afkcrig van hem maken . Een
Predikant behoort vooral to zorgen, dat men hem niet vliede
en aanmerke als eencn Vyand, dat men voor hem been vlugte op zyne verfcbyning, by moet 'er integendeel zyn voornaamfle werk van, makers, om alter barren to winnen ; ten
K a
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einde een ieder vrymoedig tot hem durve treden ; fchoon by
wet zorge drage , dat by nimmer zyne agting verlieze , en
die eer beware, welke men aan hem v e rfchuldigd is . 'EM valt
dus voor eenen Leeraar veel meer to doen , dan flechts Zondags tweemalen , en op andere gezette tyden, to prediken .
Zyn groote, zyn voorname toeleg hehoort to wezen, verftandige en Godsdienflige Leden in zyne Gemeente to taken ; om
Kennis en Deugd voort to planten . Men kan zekerlyk alle
Menfchen, met gene mogelykheid, tot den zelfden trap van
kundigheden en bekwaamheid bmngen ; men kan ook niet
verwagten, dat elk even Godsdienftig gemaakt kan worden .
Doch men mag daarom geen Mensch onktindig laten, in die
taken, welke by volftrekt weten moot, en niet ontberen kan,
dan ten koste van zyn euwig belang . Ontmoet men Leden,
die mindere bekwaamheden hebben , die , wegens tydelyke
bezigheid , de behoorlyke gelegenheid derven , om zich in vele
zaken ervaren to maken, dezulken mag men daarom niet verwaarloozen . Men moet hen kortlyk leren, 't geen zy noodwendig hebben to kennen ; vooral hunne pligten, jegens hun .
nen M A K E R, hunnen Naasten en zich zelven : deze pligten
moeten hun geftadig en duidelyk voorgedragen worden. Maar
hoe veel arbeids, hoe veel zorge, overlegs en beleids is hier
toe niet noodig! Wat valt bet bezwarelyk, bet domme Gemeen Waarheden veritaanbaar in to prenten ! Wat valt bet
moeilyk, ingewortelde gebreken to verbeteren, en de Menfchen tot de Deugd op to leiden !
Zie daar in algemene voorftellingen aangeduid, wat 'er at
tot bet Ampt van eenen Leeraar behoort . Zaken, voorwaar,
die niet Bering, maar van het grootfte gewigt, van bet uiterst
aaubelang zyn . Laat ons, echter, ten meerderen aandrang,
nog wat byzonderer nagaan, wat 'er tot elk gedeelte van zyn
Dienstwerk gevorderd wordy.
Het Prediken, de Heilige Schriften uit to leggen, is her
eerfte werk, dat hier in aanmerking komt . Hier toe wordy
by geroepen ; en hier naar word by ook bet meeste geoordeeld .
Op elken Zondag , en dikwils nog meer , moet by gereed
ftaan, om zyne Gemeente een Stuk nit de H. Schrift open to
leggen ; om met die genera, welken opgekomen zvn, den tyd
van den openbaren Godsdienst , tot ftigting , Godsdienftig
door to brengen . Het Prediken is waarlyk eene zaak van veel
aewigts, zo men 'er niet ins over heen wil loopen : en velen
zouden, zo ze 'er bet moeilyke recht van kenden , zich feharnen, dat ze den Leeraar dikwils zo vele moeite, bykans voor
niet, laten doen . Welk een hartzeer is 't voor hem, die zich
af-
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2fflooft, nagt en dag afflooft, om , naar de gaven en talenten,
welke hem gefchonken zyn, den weg aan zyne Gemeente ter
barer behoudenisfe aan to wyzen, wanneer by, voor al zyne
moeite, voor zyn blokken, voor zyn onverinoeide vlyt ten
loon ontvangt, dat by zyne Predikatie in eene fchier ledige
Kerk doen moet! Welk een verdriet moet zulks eenen braven
Leeraar niet aandoen ! En hoe menigmaal is dit nochtans het
lot van deftige Mannen, die verfmaad, en welker doorwrogte
Leerredenen veragt word en ! Indien elk wist, war moeite'er aan
vast zy, om ergens een goed opftel van to m4ken, men zou
zich fchamen, niet alleen over zyne zuimagtigheid in 't Kerkgaan, maar ook over zyne onoplettendheid, wanneer men ter
Kerke is, onder het Prediken ; welk laatfte niet minder ver •
drietig valt voor den Leeraar . Dat ook hier omtrent een
fchandlyk verzuim plaats heeft , is blykbaar nit d2 geringe
Vrugt der Predikgtien , op de gemoederen der meeste menfchen . 'Er word veel gepreekt, en om dat 'er veel gepreekt
word, valt die fchoone zaak mogelyk by velen in kleinagting ;
dewyl de Mensch ligtlyk dat geen begint to veragten, waar
aan by gemeenzaam word .
Men denkt ook gemeenlyk , dat 'er aan het opftellen eener
Predikatie weinig vast is ; en merkt her Ampt eenes Leeraars
aan , als een Ambagt, dat even zo gemakkelyk als enig handwerk waar to nemen is . Dog zulk een oordeel vellen Onkundigen ; die niet weten , war her zy met den Geest to werken ;
hoe veel her inhebbe, denkbeelden aan een to fchakelen, en
die in eene geregelde orde voort to brengen . Men bezeft niet,
dat eene geringe ongefteldheid van 't Lichaam een Mensch
buiten flaat kan fl:ellen, om recht to denken ; waar tegen, in
eenig ander beroep, cene matige beweging, de kwade gefl :eldheid, zo niet verdryft, ten miuflen matigt en verzagt . Onder .
tusfchen moet by , die Prediken zal,'t zy by 'er al of niet lust
toe hebbe, her zy by wel of kwalyk gefteld zy, aan 't werk ;
by moet, of hy'er toe in flaat zy of met, de verinogens van
zynen Geest infpannen,en zich pyni~en,om geregeld to denken . --- Doch laten wy, her ftuk van die zyde befchouwd
hebbende , nu voorts overwegen , op welk eene wyze de
Leeraars zich , in 't handhaven van den openbaren Gods .
dienst, hebben to gedragen, ter meeste ftigtinge, en ten groot .
ften nutte hunner Gemeenten .
In de overweging hier van, komt de Leeraar voornaamlyk in
tweecrleie betrekkingen voor ; to weten met opzigt tot her doer
van Gebeden , en 't uitfpreken van Leerredenen . Ten aanzien
van bet eerfte, dat met refit den naam van Godsdienst draagt,
K 3
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is de Leeraar die geen , welke, nit naam der ganfche Gemeen .
te, voor den Throon des Allerhoogfien toetreed ; en in die
betrekking is by zo veel als de mood des Volks tot God . 1)e
ganfche Gemeente fpreekt door hem ;door hem brengt zy hare
nooden en begeerten plegtig voor God . Dit zal men ongetwyfeld met geen grond van cenige waarfchynelykheid kunnen tegenfpreken ; want tot welk een einde gait het Volk met
hunnen Leeraar op ? De dag, die 'er toe afgezonderd word ,
geeft het oogmerk genoegzaam to kennen ;bet is, om met hem
gezamentlyk den Godsdienst to verrigten . Deze dienst moet
derhalve gemeentchaplyk gefchieden ; en de Gemeente verenigt zich des in haren Leeraar, om, als Edn eenig Man, met
verenigde harten, h . re gebeden voor God, haren Hemelfchen
Vader, uit to florten . Zyne flem is des de flem van 't Volk ;
zyne gebeden zyn hunne gebeden ; zyn mond is hun mond ;
zyne tong is hunne tong ; en alle zyne woorden zyn de woor .
den van hun hart, ter uitdrukkinge van de begeerten hunner
Zielen. Om deze reden behoort by ook de nooden zyner Gemeente zeer we] to kennen, en niet onkundig to zyn van hare
gebreken . Hy moet de vervulling der nooden, gezamentlyk
met zyne Gemeente , van den Hemelfchen Vader affineken ;
en bidden dat zy to zamen van de heerfchende gebreken onder
hun vrygemaakt mogen worden .
Dan mogelyk werpt men my bier tegen, alle de Ledep der
Gemeente zyn gene ware Bidders, gene opregte Aanroepers
van Gods naam . Velen naderen tot God met hunne lippen,
met bedriegelyke lippen ; terwyl hun harte verre van hem is .
Hoe velen zullen'er dan uiet gevonden worden , die valschiyk
fpreken, en bedriegelyke woorden voortbrengen , als zy hun .
nen Leeraar op het fpoor volgen ! Hoe zal, hoe kan zo een
Gebed Gode aangenaam wezen, daar 'er zo velen onder de
Bidders gevonden worden, die haters en verlirnaders, in flede
van bemmnaars, van God zyn, en dus mcnfchen die ni ;x bid't Is zo, ik zal wel zorge dragen, om van
den kunaien?
alle de Leden eener Gemeente to vertrou~ven, dat zy ware
.Aanroepers Gods zyn ; de minflen, dat meer is, zyn, dit wil ik
gaarn toeflaan , maar echte Bidders ; het geringfle deel , dit
geef ik toe, bef'aat uit ware Liefhebbers en opregte Beminnaars des Heren, Dan dit kleiner gedeelte , deze mindere
L eden zyn 't echter, dig hunnen God in Geest en Waarheid
aatihidden ; en fchoon, hun getal ook nog zo klein moge wezen,is een Leeraar, durkt my, gehouden,zich naar dat beste
decl to fchikken ; om met die ware Bidders uit zyne Gemeente
vow deal Genade Throon to verlihynen , en hunne fmekin,
gen
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gen aan de hoogfte Majefteit op to dragen . Voegt zich bier nu
een onwaardig Lid by, dit is .geheel buiten de fchuld van den
Leeraar, en buiten de fchuld van bun, die met geen ander
oogmerk opgekomen zyn, dan om hunnen God in waarheid
en opregtheid to dienen . De Leeraar is geen Hartenkenner ,
by kan ze niet onderfcheiden ; dat is bet werk van den Alwem
tenden God . - Hier is bet kaf nog onder bet koorn ver .
mengd ; dit to zuiveren, dit van 66n to fcheiden, is bet werk
van een grooter dan flechts menschlyk vermogen . Da Ge.
meente beftaat uit tweeerleie Leden ; de waren kunnen niet
voorkomen, dat 'er zich valfchen onder hen voegen, en de
Leeraar kan niet voorkomen , dat 'er zich , onder de oprechte
Aanroepers van Gods naam, ook valfchen vermengen . Dit
zo zynde kan 't niet wel anders wezen, of eeu Leeraar moet
zich, in bet inrigten zyner Gebeden, aan de zyde der Opregten voegen ;van then kant is 'er alleen verwagting van verhoo .
ring ; de Gebeden der Regtvaardigen vermogen veel . Maar
zou men, denkt veelligt iemand, die zwarigheid Diet kunnen
ontgaan, door altoos in den derden perfoon to bidden? Dan
by ,die zodanige gedagten voed, overwege eens recht ernftig,
hoe oneigen cen verzoek of bede voor zich zelven zy, waar in
men van zich afbid, even gelyk men verzoeken doet voor an .
deren ; waar in de Gemeente niet zoo zeer voor zich zelven,
als wel voor Perfoonen, die buiten de vergaderde Gemeente
zyn, fchynt to bidden . Want wanueer de Leeraar zyne Ge&
bcden, die gemeenfchaplyk gedaan moeten worden, in deli
derden Perzoon inrigt, dan bid de zaamgekomen menigte eigenlyk voor Luiden buiten de Vergadering . Klinkt bet niet
vreemd, eene bede of verzoek voor zyn eigen to doen , waar
van bet Voorftel voor eerie derden is ingerigt ? Welk eeue
ongeregeldheid vertoont zich bier in ? Wat Vrugt heeft men to
wagten op een Gebed, waar in men zyne eigen nooden moet
voordragen, wanneer men bet zelve inrigt in den derden Per,
noon, en dus voor iemaud anders bid? Men zegge nier, de
Leeraar is flechts de Man (lie bid . Het tegendeel blykt klaar ;
nadien de Gemeente vergadert, om haren Godsdienst to oefe .
nen ; en wat is bet voornaamf'e van den Godsdietast anders,
dan bet Gebed ? Daarenboven word 'er in bet zelve , eene
voorbede voor den Leeraar gedaan, in den derden Perfoon ;
ten duidelyken bewyze, dat 'er een gemeenfchaplyk gebed van
de Vergaderde Leden uitgefproken word . --- Wanneer dan
de Vergaderde Gemeente eeue gemeenfchaplyke Voorbede in
den derden Perfoon doe, afzonderlyk voor Gelovigen ; eene
andere voorOvertuigden,en eiudelyk eene afzonderlyke voor :
hide
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bidding voor Zondaren, (meer zoorten zal ik niet opnoemen ;
dewyl ik 'er denkelyk zelfs al 6dn to veel opgeteld hebbe ; )
dan mag men in waarheid zeggen, dat de byeengekomen Getneente, vergaderd om eenen Gemeenfchaplyken Godsdienst
uit to oefenen, rechtflreeks niet voor zich zelven bid ; maar
alles voor Leden, welke buiten de Vergadering zyn ; bet geen
regelrecht tegen het oogmerk van een gemeenfchaplyken Godsdienst aanloopt . En even zo is het gansch flrvdig met de
Voorbeelden, welke men ten overvloede in de H . Schriften
aantreft. In de Pfalmen kan men da2r veelvuldige bewyzen
voor vinden . De Apostelen en Euangelisten leren ons op
gene andere wyze ; en onze groote Leertneester, die Leeraar
der Geregtigheid, welke best wist, hoe men zyne Gebeden,
ter verkryginge eener gunflige verhooringe, hebbe in to rigten,
deze geeft ons een voorbeeld, een allervolmaaktst voorbeeld,
't geen wy altoos verpligt zyn to volgen ; dat ons leert , de
nooden der Bidders recht(Ireeks aan Gode voor to flellen ; en
Diet in den derden, maar in den eer(len , Perfoon to bidden . Waarom zouden wy nalaten, dit volmaakt voorbeeld to volgen? Waarom zouden wy, eenen gcmeenfchaplyken Godsdienst willende houden, niet gemeenfchapl)k willen bidden,
gelyk Kristus ons geboden heeft , zeggende : Bidt Gylieden
aldus?

Om deze en meer andere redenen , ben ik derhalven van oordeel, dat een Leeraar, als de mood der Leden tot God, in
den eerften Perfoon bidden, en zich naar het beste deel zyner
Gemeente fchikken, moet ; uit aanwerking, dat deze de ware
Aanroepers van Gods naam , de opregte Bidders zyn . En
daar benevens heeft men dan den Onbekeerden Zondaar, al
biddende, ter bckeringe op to dragen, aan de Barmhartigheden Gods , welke in Kristus Jezus zeer velen zyn, nademaal
het Gebed der Regtvaardigen by God veel vermag . - Maar
wat de vraag betreft, of then zyne voorbidding, ter bekeringe van Zondaren, met inrigten in algemene bewoordingen,
dan of men alleen om de bekeriug der zulken moet iineken, die under het Zegel der Euwige Verkiezing liggen,ten
welken einde God zyn woord wil gcbruikeu, om hen to roepen , waar toe ook de prediking en verkondiging van het
j?uangelie ingerigt is ; dit Stuk, als van zeer vele bedenkelykheid, laat ik thans in 't midden . Even zo min lust het my to
bepalen, of men, met eene onderlcheiding, met de Overtuigden tot een derde zoort van Menfchen to maken, ook voec
'Feeft, om met de Roomfche Kerk aan eene derde plaats to
denken ' Zulks komt zommigen zeer bedenkelyk voor, ge9
merkt
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merkt een Overtuigde, die in den ftaat der overtuiginge fl :erft,
als dan gerekend moet worden, tot een middelzoort, tusfchen
Godloozen en Regtvaardigen , to behooren ; ingevolge waar
van by dan ook eene derde plaats, afgezonderd van de Godloozen, en afgefcheiden van de Regtvaardigen, zou moeten
hebben . Ik laat deze twee Vragen tegenwoordig onaangeroerd, en ter overweging aan anderen over ; nadien myne Verhandeling niet gefchikt is om zaken, welke eene uitvoerige
overweging vorderen, alhier of to handelen . Mogelyk deel ik
vervolgens, in eene afzonderlyke Verhandeling, myne gedagten over dit Stuk wel eens mede .
Wat wyders hog aangaat, den aart en de Natuur van bet
Gebed eenes Leeraars , waar van wy tot nog niets gezegd
hebben , daaromtrent flaat bet volgende bovenal in opmerkigg to nemen Het Gebed behoort ingerigt to worden, naar
de nooden derGemeente, en naar de Stoffe,welke verhandeld
ftaat to worden . Het eischt eene deftige taal, in imeekende
bewoordingen ; en moet kort en kragtig zyn . Vooral hoede
zich cen Leeraar tegen to lange Gebeden . 't Is toch buiten kyf,
dat men , in een lang Gebed, then yver, welke een noodzaaklyk vereischte in 't bidden is, kwvt raakt . Ook leert ons de
aart van 't Gebed zelf, dat de Gebeden niet te'lang gerekt
moeten worden ; nadien bet niet misfen kan, of de Bidder valt
dan in een ydel verhaal van zaken ; en bid, even als ware de
God des Hemels, die onzer aller harten kent, ten ednemaal
onkundig van onze nooden . Tegcn die langdradige manier
van bidden, heeft de Zaligmaker zeer ernflig gepredikt ; vermaanende zyne Jongeren uitdrukkelyk, om in dit geval den
Farizeuwen stet gelyk to zyn ; naardemaal onze Hemelfche
Vader alle onze gebreken en nooden kent . Wyders moeten
onze Gebeden in alle opzigten hartelyk zyn ; zo dat ze de
begeerten onzer Zielen nadruklyk to kennen geven , in eerbie
dige bewoordingen ; niet doormengd met lage en laffe uitdruk-'
kingen., over welke men zich fchamen zou, in een verzoek ,
't Been men aan een verheven Perzoon, onder de menfchen,
doen moest . Wanneer men dit alles nagaat , bevroed men
ligtlyk, zonder dat wy'er ons verder over uitlaaten, hoe veel
'er aan dat gedeelte van den Godsdienst vast zy ; en men ziet
dus gereedlyk, hoe gewigtig een Ampt de Leeraar in dit op .
zigt.bekleede .
Hy toch komt, gelyk wy getoond heb .
ben , in deze ganfche Godsdienfl;ige verri ting voor, als de
1.vlond der Gemeente tot God ; op dat de vergaderde Leden,
door zynen mond, hunne nooden den Hemelfchen Vader to
kennen geven, en hunne harten met zyne Woorden doen fpre,
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ken, om , van den Algoeden God, de vervulling van alle hunne
Geestlyke en Lichaamlyke nooden of to fmcken . Dus komen
zy gemeenfchaplyk met hem , voor den Gtnade Throon,
om aldaar als ddn ddnig man hun hart en boezem uit to
Itorten .
Dus ver befchouwden wy den Leeraar met opzigt tot bet
doen der Gebeden, en hier op ilaat ons vervolgens bet oog
to ilaan op bet andere gedeelte van den gemeenichaplyken
Go :isdicnst , betreklyk tot de Leerredenen zelven ; doch de
overweging bier van zullen wy tot eene volgende gelegen .
heid uitftellen .

VE RHAAL VAN BEN VALLENDE ZIEKTE , DIET 'T GEEAI
'ER, BY DE ONTLEEDING, IS WAARGkNOMEN . Door
Dr. DANIEL DE LA ROCHE, Geneesbeer te - Geneve ;
DIEDEGEDEELD AAN Pr. CULLEN.
(Medical Cominemiaries, N . I:)

"7 En

Meisje , omtrent agt jaaren oud , word door de Val.
J_L,, lende Ziekte aangetast . De aanvailen volgden op mal .
kanderen met tusfchenpoozingen van drie, zes , of agt weeken . Na dat het op deeze wyze een aanmerkelyken tyd aangehouden had, werd ze door een Rotkoorts aangetast, die
haar leven in groot gevaar bragt . Zo, lang de Koorts aanhieldt, had ze geen aanval van Vallende Ziekte ; zelfs niet na
de herilelling van de Koorts, geduurende twee-en •t wintig Maanden . Dog, op't einde van den gemelden tyd, cverd ze door een
lang en zeer zwaar aanval aangetast . Veertien maanden
daarna had ze een tweeden aanval ; welk door anderen by tus .
fchenpoozen agtervolgd werd, doch dezelve verminderden
trapswyze in lengte . Laatstleden Zomer vroeg men my haar
by to ilaan . De aanvallen volgden toen op elkanderen by
tusichenpoozen, ten naasten by van zes weeken . De ftuipagtige beweegingen hadden altyd geduurende den aanval meet
aangedaan de regter Arm dan eenig auder deel van 't lighaam . Twee Jaaren voor dat ik haar gezien heb, begon de
beweeging van dien arm zwakker to worden , en op 't laatst
verloor ze het vermoogen 'er van geheel en al . Op 't gevoel
was de arm aanmerkelyk louder dan de linker . lk fchreef
deeze verlamming toe aan de zwakte, welke de [tuiptrekkingen veroorzaakt hadden . Ik dagt daarom , dat, indien de oor.
fprong.

D. DE LA ROCHE VAN EEN VALLENDE ZIEKTE .

143

fpronglyke ziekte weggenomen kon worden , deeze verlamming ook ligt door prikkeleude en verfterkende hulpmiddelen
to geneezen zonde zyn . -- Verli heide Geneesheeren zyn
over dit geval geraadpleegd geweest, die zeer in hunne gevoeletis verfchilden met opzicht van de oorzaak. Zommigen onder hen fchreven bet toe aan cen ongefteldheid in de
omtrek van den Onderbuik, anderen aan Wormen , en een
derde foort aan een Verftopping . Ik was van gevoelen, dat
de zitplaats van de Ziekte in ,'t Hoofd was, en dat de hulpmiddelen daar tegen moesten ingerigt worden . Ik liet vervolgens een blaartrekkend middel op 't agterfte gedeelte van
't hoofd en den nek leggen . Dit werd gedaan op 't eind
van de vyf weeken afgerekend van den tyd dat ze van 't
voorgaand aanval aangetast was geweest. 't Scheen iets of
to doen, alzo de volgende aanval niet weder kwatn dan zeventien dagen na 't aanleggen van 't blaartrekkend middel,
wanneer dezelve minder zwaar was dan de voorgaande. Ge •
duurende drie weeken, hierna , fchreef ik haar niets voor ; dog
toen liet ik evenwel een ander blaartrekkende Pleister aanleggen, met alleenlyk de helft van de gewoone hoeveelheid van
Spaanfche Vliegcn . Ik belastte dat dezelve zo groot zoude
zyn dat ze 't geheele hoofd bedekken konde, en dat men ze
geduurende drie of vier dagen open zoude houden, dit werd
vervolgens gedaan , en dezelve maakte een overvloedige
outlasting . y Z-Veinige dagen na de heeling liet ik weder .
om een ander blaartrekkend middel op dezelfde plaats leggen,
waarmede men even als met de voorgaande to werk
ging. Ik ging op deeze wyze langer dan zes weeken voort .
Ik nam toes voor van eenigen tyd met 't blaartrekken op to
houden . Dog, omtrent tien dagen na 't geneezen van de
laatfte blaar, en na een tusfchenpoos van elf weeken van den
voorgaanden aanval, werd ze aangetast door een aanval , welke met de dood eindigde . --- By de Ontleeding vond ik
twaalf oncen water in 't hoofd ; een gedeelte 'er van was bevat in de holten van de herfenen, en 't overige in zakkeu,
gemaakt door 't uitrekken van de voorfte holten . Deeze
zakken kwamen tot aan de Dura Mater, waaraan ze omtrent een duimbreed boven de holte van 't Voorhoofd raakten . De overige Pdeelen van 't Lighaam werden volkomen
natuurlyk gefteld gevonden . 't Is aanmerkelyk dat dit Wa .
terhoofd met geene van deeze toevallen , zo nauwkeurig
door Dr. WHYTT befchreven, verzeld was . Deeze Lyderes
had Been Hoofdpyn, Braaking, of Sluipkoorts . Ik geloof
dat

144

D. DE LA ROCHE VAN EEN VALLENDE ZIEKTE,

dat men mag vraagen, of 't Waterhoofd de oorzaak van de
Vallende Ziekte was, dan maar alleen een verzeItend toeval?
Ik hel tot 't laatfte over ; dog ik houde 't voor waarfchynlyk
dat de drukking 'er van eene verlamming in den Arm veroorztakte .

WAARNEEMINGLN, OVER DE ALGE1\IEENE NATUUR DER
WYNEN, I3ENEVENS EENIGE KORTE AANMFRKINGEN,
OVER ELT OPIUM, DEN TABAK EN DE THEE .

Door den Heer

EDWARD BARRY,

Bart. F. R . S .

Yn kan alleen gemaakt worden door de gisting van
W
V eenige byzondere Gewasfen, welker vogten of natuurlyk gefchikt zyn om deeze inwendige beweeging voort to
brengen, of door kunst dezelve ontvangen . Maar, wanneer
zy in zo verre daar door veranderd zyn, dat zy by bet overha len e n brandenden ge st oplev ren,ma ken zy e n Wyng
agtig vogt of Wyn uit . Dit Wynagtig voortbrengzel, hoe
verfchillend ook, in kleur, finaak, en verfcheide andere hoe .
danigheden, behoudt altoes dit onderfcheidend merkteken ;
en deeze brandende geest, volkomen gezuiverd, begrypt algemeen dezelfde beginzels en hoedanigheden , van welke
gegist hebbende gegroeide vogten dezelve ook voortkome .
Schoon de vogten van verfcheide Planten , uit hunnen eigen
cart, bekwaam zyn, of door eene voorafgaande bereiding bekwaam gemaakt kunnen worden, om zulk eene maate van
gisting to verkrygen, dat ze volkomen Wynagtig worden, zal
ik nogthans myne aanmerkingen voornaantlyk bepaalen tot
die Wynen , welke van de vrugt des Wynftoks voortkomen .
De eerfte noodzaaklyke eigenfchap in de Druifbesfen,
om Wyn voort to brengen, is eene genoegzaame rypheid : de
fippen van zuure en onrype Druiven zullen flegts weinig en
langzaam gisten ; doch die van rype Druiven een fterker en
fchielyker gisting verwekkcn,
Eene genoegzaame lyvigheid in de uitgeperfte Sappen is
desgelyks noodzaaklyk . Zyn ze dun , de gisting zal zwak
en de Wyn min &eestig weezen, en Iigt in een zuur vogt
veranderen : zyn ze to lyvig, de gisting zal onvolkomen zyn
en de Wyn gereedlyk een verdorven fmaak aanneemen .
Om de gisting to bevorderen wordt desgelyks eene gepaste
maa.
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maate van warmte vereischt. De ondervinding heeft getoond,
dat de hitte tusfchen de zestig en zeventig raden van FAHRENHEITS Thermometer de beste is. De dour verfchilt naar
't onderfcheid der Lugtllreeke, de fterkte en den cart der nit .
geperfte vogten . Dezelve is flerker en korter van duur in
heete dan in koude Lugtflreeken ; een Zuidewind bevordert,
en een Noordewind vertraagt, den voortgang .
Wanneer de uitgeperfte Sappen der Druiven de gefchikte
bereiding ontvangen hebben , worden ze in vaten gedaan,
doorgaans van eiken hout gemaakt ; in deeze ondergaan zy
de gisting in alle derzelver trappen, tot dat ze geheel afgeloopen en de Wyn gemaakt is.
Naardemaal alles, wat pier toe behoort, nauwkeurig en cier
lyk befchreeven gevonden words by den on1 erflyken soERHAAVE, zal ik 'er alleen zo veel van vermelden als byzon .
der dat onderwerp betreft, en noodig is om de aanmerkiugen,
daar nit afgeleid, op to helderen .
In den aanvang der gistinge , is 'er eene verfchillende
werking , verdunning , en eene innerlyke vermenging der
onderfcheide deelen van de gistende ftofFen ; deeze wordt gevolgd van eerie trapswyze verzameling van een fchuiragtige
korst op de oppervlakte, die, zo lang dezelve duurt, de Bloe n
genaamd wordt , en in zyne eigene nature een allerflerkfle
gist is, bekwaam om deeze beweeging, in alle andere wynagtige vogten , to verwekken en to vermeerderen .
In den tweeden trap der gistinge ziet men de gistende Stof
fen in drie deelen fcheiden ; de fchuimagtige korst,de z inken .
d e heffe (doorgaans Wyninoer geheeten) en het tusfchen beiden dryvend Wynagtig vogt .
In den derden trap van gistinge wordt de inwendige beweeging eenpaariger en zwak : de fchuimagtigc korst neemt atlengskens of en verdwynt ; en wanneer deeze geheel verteerd
is, en het wynagtig vogt flil op de gezonkene heffe blyft lig .
gen, heeft de gisting haar volle beflag gekreegen .
Schoon verfcheide zeer opmerkenswaardige veranderingen en voortbrengzels deeze werking vergezellen , is 'er
geen opmerkenswaardiger dan die werkzaame , uitzetbaare,
damp of geest , die geduurig nit de open holligheid van
het . vat komt , en , verzameld ontvangen zynde , in de
neusgaten van het fterkfle Dier, onmiddelyk den dood ten
gevolge zou hebben : in eene mindere hoeveelheid door
een Mensch ingeademd, wordt hyberoerd, en in eene nog
mindere maate volgt 'er eene kleindere geraaktheid . Onder
veelvuldige voorbeelden der uitwerkzelen van deezen damp
of
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of geest, vinden wy een zeer zonderling vermeld, in tie Phi'.
lofophical Transactions, van een Perfoon, die deezen damp
van gistende Zuiker inademde ; deeze belette terflond voor
cenigen tyd de ademhaaiing, en, hoewel by herftelde, was hy,
de overige dagen zyns levens, bezet met eene ongeneeslyk be .
nauwde borst . Tedzroakynlie,dmtfore
gelyke bewerkingen to doen hebben , blootgefteld aan verfeheide ongefteltenisfen van then aart, als de werkplaats niet
ruim genoeg is , en de venfters niet opengehouden worden, ter
inlaatinge van frisfe lugt.
Hier uit kunnen wy verklaaren de onderfcheide nadeelige
uitwerl zels, die dikwyls volgen op het drinken van Wyn als
dezelve aan 't gisten of werken.is : want, indien deeze vlug .
ge damp of geest zo veel kragts heeft, wanneer dezelve met
voile vereende kragt op de reukzenuwen werkt, moet vol .
gen, dat, wanneer die damp, op de Spieren van de Maag
werkt, fchoon in eene mindere innate, en ontvangen wordt
in de omloopende vogten des Lichaams , zulks het geheele
Zenttwftelzel zeer moet aandoen . Dit is oorzaak dat de Chamdie,, als dezelve goed is, een eerlte plaats vet.
panje
dient,"'r""
onder de keurlyke ligte en fyne Wynen, in een gis .
tenden that rykelyk gedronken , zelden mist beevingen en
trekkingen in de Zenuwen, en rheumatique pynen in de ge.
wrichten, to veroorzaaken .
Desgelyks geeft ons dit de rede aan de hand, waarom eerst .
gemaakte Wynen, als merle Cyder, en de meeste Wynen,
welke wy zelven in huis maaken, die fchielyk in de Maag
gisten, en deezen damp verwekken , iemand eer drunken doers
worden en het hoofd draaijen dan fterker Wynen . Als mede
waarom zuure vrugten, die lang onverteerd blyven, zo geweldige fpanningen in de Maag en in de Ingewanden to wege
brengen, en in heetere Gewesten dikwyls het Kolyk van Poitou,
met alle de droevige gevolgen .
Het kan noodig weezen deeze gisting aan to zetten, of to
vertraagen . Tot het eerf'e wordt het illerclienftigst gekeurd,
het fchuimend gedeelte van gistende Wynen, of de gezonke
Moer ; en de Wyn, vail de Moer getapt en in andere vaten
overgef'ooken, zal door Zwavel in 't gisten bedwongen worden . Deeze middelen hebbe men aan to wenden naar bevind
van zaaken . In 't algemeen zal 't geen verwarmt en verdunt
eene volkomener gisting, in wynagtige vogten, die al to lymerig zyn,bevorderen, en de dunne zullen, nicer lyvigheids
krygende, beter werken.
De ondervinding leeraart , dat deeze gisting noit geregeld
zal
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zal beginners of voortgaan met een minder Graad van hitte
dan die van zes'en .dertig Graaden op FAH1tENHE1TS Thermometer ; en 't geen nog aanmerkenswaardiger is, ze zal noch
beginnen, noch voortgaan , wanneer de gistende Stoffen aan
een hooger Graad van hitte, dan die van negentig Graaden,
zyn blootgefteld . In her eerlte geval, is de hitte, noodig om
die beweeging to verwekken, to Bering ;' in her tweede ge .
val, worden de werkzaame beginzels der gisting to fchielyk uitgedatnpt, en de ltoWen worden to kleeverig .
Hier uit is blykbaar, dat 'er eene zekere graad van gisting
vereischt wordt om de vogten der Druiven tot volkomen
Wyn to maaken : en dat , wafineer deeze to gering of to
groot is, de Wyn de rechte hoedanigheden Diet zal verkrygen, maar gebrekkig weezen .
Alle nieuwe Wynen,moeten, als de gisting over is, voor
eenigen tyd, op de Moer gehouden worden : dit brengt zeer
veel toe om ze geur en fterkte by to zetten . Wanneer deeze
eerf'e gisting gebrekkig geweest is , zullen zy een ryker en
zoeter fmaak behouden dan 'er natuurlyk eigen is aan nieu .
wen goeden Wyn : en, indien een verdere gisting niet voortgezet wordt, door langer op d8 eige Moer to liggen, zulten die Wynen noit de rechte fterkte en fmaak verkrygen ;
maar herhaalde en kragtlooze gistingen ondergaan, en zuur
worden .
Hier uit zien wy de rede waarom ligte en ftraffe Wynen,
die maar gebreklyk gegist hadden , zo veel verbeteren met
op de heffe vervoerd, en op Zee gefchokt to worden : dewvl zy
daar door eene herhaalde en Iterker gisting ondergaan . Ter.
wyl Wynen van 't zelfde gewas, doch die genoegzaam uitgegist hebben, of in eeu gunUiger Saifoen bereid zyn, daar
by lyden . Want alle Wynen van deeze foort worden door
eene to groote of to langduurige gisting als in azyn veranderd : daar de ftralFer Wynen niet alleen een ferker en dik
maal herhaalde gisting kunnen verdraagen ; maar zelfs eifchen : en veel eer door gebrek dan door overmaat van gisting verflimmereii.
Eenige uitmuntende Schryvers over de Scheidkunde hebben
de Verrotting aaugemerkt , als her eindelyk uitwerkzel der
gisting . Doch BO RHAAVF , die deeze Kunst eerst tot een
geregeld en redelyk ftelzel bra-t, keurt, met zyne gewoone
juistheid van oordeel, deeze vermenging of van twee werkingen, die zo zeer van elkander onderfcheiden zyn,ten opzigte
van de oorfpronglyke fIoffen, den voortgang, en de uitwerk .
zels daar door to wege gebragt . Want alle dierlyke ftilftaande
vog .
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vogten , zyn de onmiddelyke voorwerpen van verrotting, en
gaan 'er van zelfs terftond toe over : doch vogtige Plantgewasfen, derwyze zamengedrukt, dat ze de lugt niet vrylyk kunnen doorlaaten, zullen, in lien ftaat, aan verrotting zyn bloot
gefteld, gelyk elk ziet in vers Hooy, opddngehoopt eer het
eene genoegzaame droogte heeft ; de hitte, die het in heeft, zal
allengskens toeneemen, tot dat 'er de vlam uitflaat ; terwyl de
hitte, noodig tot het gisten van gegroeide , Vogten, en otn dezelve tot Wyn to maaken, die van een gezond Mensch- niet
veel to boven gaat ; en, to deezer oorzaake , zullen alle vogtige
gegroeide lichaamen, in een gedrukten (hat voor verrotting
bloot gefleld , niet in ftaat 'zyn om to gisten . Desgelyks
zyn de uitwerkzels van verrotting en gisting der Gewasfen
zeer verfchillende . Door de eerfle worden de zoute en olyagtige deelen vlugtig, ftinkend en loogzoutig gemaakt ; door
de laatfte, wel Bade geflaagen zynde, zyn ze van een tegenovergeflelden cart, en de verrotting tegengaande . Maar, indien
gegroeide vogten, gebreklyk gegist hebbende, lang ltil op de
heffe blyven liggen, zal liet vogt fchielyk lymerig worden, en
aan 't verderven flaan .
De Wyn, volgens deeze regelen gemaakt en bereid, bezit
verfcheide byzondere hoedanigheden, verfchillende van eenig
under natuurlyk of door kunst gemaakt vogt . In eene juiste
hoeveelheid genomen, verfterkt dezelve de geesten, en wekt
ze kragtdaadig op ; in eene grootere maate gebruikt, geeft
dezelve eene fpoedige opeenvolging van aangenaame denkbeelden , verbant verdriet en vreeze, en toont dikmaals de
verborgene deugden en gebreken van het hart, op eene uitfleekende wyze ; doch to veel gedronken,worden alle de wer .
kingen van Ziel en Lichaam ontfteld en verzwakt ; dronkenichap, bezefloosheid , en alle tekens van eene kortftondige
beroerte volgen . Dit zyn hoedanigheden aan den Wyn byzonder eigen ; want alle andere on ; evoelig maakende en ver .
doovende dingen werken op eene andere wyze.
Opium en Tabak bezitten eenige hoedanigheden, zeer gely .
kende naar die van geestryke vogten . De Turhen , die , volgens het voorfchrift van den Koran, geen' Wyn mogen gebruiken, neemen de toevlugt tot Opium , en bedienen 'er zich
dikmaals van, als een moedopwakkerend middel, wanneer zy
eenen Veldflag zullen leveren . De arme Werkman , wiens
winflen hem niet toelaaten Wyn to koopen, en die Been kennis aan Opium heeft, vindt dezelfde baat by den Tabak, bei .
de verflerken zy de geesten grootlyks, voor eenigen tyd ; en
die
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die 'er aan gewoon zyn, zullen 'er niet dronken van worden .
Beide hebben zy cene andere byzon lerheid, met de geestryke
vogten, gemeen t naamlyk, dat de zulken , die 'er zich aan
gewend hebben, ze niet kunnen ontheeren : als merle, dat ze
to lang of to veel gebruikt, de vermogetis van Lichaam en
Ziel verzwakken .
De Thee fchvnt'er eenige geiykaartigheid mede to hebben .
KEMMPFER,een Geneesheer van gevestigde agting, en bekende
trouwe, die zich eenigen tyd in Yapan onthie.d, en ons eene
befchryviug van deeze Plant, van bet kweeken, bereiden,en
van de hoedanigheden gegeeven heeft, merkt aan, dat eene
verdoovende hoedanigheid zo zeer aan een aftrekzel daar van
eigen is, wanneer ze versch gebruikt wordt, dat de Yapannerr
zich wet zorgvuldig wagten van ze to drinken, of ze moet
twee jaaren oud weezen , en daar door zwakker geworden
zyn : misfchien moet de heerfchende, en anderzins onoploslyke
gezetheid om Thee to drinken, toegefchreeven worden aan de
verborgene ftreelende eigenfchap , welke die Plant bezit ;
fchoon in een zwakker maate date andere verdoovende midde .
len . Want, fchoon de Thee, uit hoofde van haare zamentrekkende kragt, aangenaamen fmaak en geur geteld worde onder
de kragtige maagmiddelen , hebben nogthans andere Gewasfen, die deeze hoedanigheden in eene veel grooter maate be .
zitten, en dikwyls zyn aangepreezen, om de plaats der Thee
to bekleeden, noit zo algemeen in 't gebruik de overhand gekreegen ; dit vooroordeel kan niet alleen van den fmaak der
Thee afhangen : want die van den Tabak , fchoon in den beginnevoordemeesten onaangenaacnenwalchlyk,wordtin'teinde,
door de Liefhebbers , boven de fmaaklykite dingen gefteld .
Verfchillende verdoovende middelen brengen verlchillende
uitwerkzels voort in byzondere gefteilen . Genige, die, in hun=
nen natuurlyken ftaat , blyken vergiftig to weezen , kunnen zo
gemaatigd worden, dat ze in heilzaame middelen veranderen ;
zommige hebben eene byzondere uitwerking op den geest,
door angst en zorg 'er uit to dryven, en aangenaame aandoeningen in ftede to ftellen . Hier uit alleen kan her algemeen
heerfchend gebruik van fterke Dranken, van Tabak en Thee
alleen verklaard worden . Dan her misbruik bederft ongetwyfeld, vroeg of laat, zelfs de beste gefteltenisfen .
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VERVOLG VAN PROEFNEMINGEN TER BEVESTIGING, DAT DZ
UITWERKZELS DER VOORBY SNELLENDE KOGELEN MET
VAN ENEN ELECTRIKEN AART ZYN. Door MARTINUS VAN MARUM, 4. L. M. Pbil. & Med. Do&,

Oewel de Proeven, welke ik ter ontdekking, of de ge .
fl fchotene Kogels in hunnen loop enige Eledrike kracht
verkrygen, in 't jaar 1774 met Mr . GERHARD KUYPER, in 't
werk gefleld en medegedeeld heb (*), van zeer velen voor
beflisfende gehouden wierden,maakten echter zommigen deze
uitzondering, dat de lengte van dertig Rhynlandfche voeten
-niet genoegzaam ware,om, nit de niet waargenomene Elec,
trike kracht der Kogels in deze Proeven , met zekerheid to
kunnen befluiten , dat zy in bet doorlopen van een veel groter
ruimte, by voorbeeld van zes hondert of meer voeten, gene
EleWike kracht verkrygen .
Wy konden op then tyd gene gelegenheid vinden, om de
Kogels op enen groten affland to doen affchieten . Evenwel
oordeelde ik, dat het befluit nit deze Proeven opgemaakt niet
winder zeker ware, dan wanneer de Kogels ene veel groter
ruimte waren doorgelopen . Immers, indien voortfnellende
Kogels zulk ene geweldige Eledfrike kracht bezitten, als men
hen toefchryft,wanneer zy enen weg van 6oo of meer voeten
hebben afgelegd , dan kan het niet anders zyn, of een Kogel,
fchoon flegts sa gedeelte van die ruimte doorgelopen, zoude
reeds zeer duidelyke blyken van Eled}rike kracht gegeven hebben ; to meet, dewyl op die wyze, op welke wy deze ProeYen hebben in 't werk gefleld, ene flegts zeer geringe trap
van Eleftriciteit, noodzakelyk moest zigtbaar geworden zyn .
Otn echter hier omtrent ook,door de ondervinding, volko .
rnen verzekerd to zyn, heb ik met Mr . GERHARD KUYPEIt deZC
j'roeven, (hier toe ene gunflige gelegenheid bekomende), op
die wyze herhaald, dat wy de Kogels op 35® Rhynlandiche
voeten, in plaats van op 3o voeten afiland, deden affchieten .
De metzand gevulde blikken buis, tot de vorige Proeven ge .
bruikt , to eng zynde , om 'er den Kogel met zekerheid 'te
kunnen infchieten, flelden wy in plaats van dezelve ene ronde loden Plaat, van 2 voeten middeilyn, welke wy regtilandig
aan zyde koorden ophongen . Deze Plaat verenigden wy,even
als
(*) Zie Hedend 'ad. Letter-Oefen .
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aas to voren , met enen vryftaanden Leider , (Coszdu&or), aan
weiks eind 2 halletjes van Vlier.pit naast elkanderen hingen ;
dezelven plaatt en wy in ene naby zynde Kamer, op dat de
wind ons niet verhinderen zoude de afiloting der balletjes
waar to nemen .
De eertle Proefneming flelden wy dus, op den 6 December
1774,'s morgens ten i t uur, in 't werk ; flaande de Thermometer, VolgenS FAHRENHEITS Schaal op 25 graden ; de lucht
was zeer helder ; de wind Oost, en matig•. Den toeftel vooraf
op dezelfde • wyze , als by de vorige Proefnem •i ngen, beproevunde, bevonden wy, dat ene zeer geringe Elettrike kracht,
:tan tie loden Plaat medegedeeld , de balletjes aanmerkelyk deed
afwyken ; waur op wy den Snaphaan op den gemelden affand
deden aflchieten . Doch 'er gefChiedde geese de minfte afttozing der balletjes , toen de Kogel de laden Plaat doorboorde .
Ter zelfder tyd de Proef herhalende, was de uitkomst dezelfde . Net blykt dat de Kogel gene merkelyke Eledtrike kracht
bezeten heeft ; want dan moest by dezelve aan de loden Piaat
in zyn doorgang medegedeeld, en dus ene afttoting der balletjes veroorzaakf hebben .
Den 20 Jan . 1775 hebben wy deze Proefnemingen op de .
zelfde wyze tweemaal herhaald,'sNaniiddags tusfchen 2 en g
iiuren . De Thermometer itond op 29 graden, de Wind was ZuidOost ; de Lucht zeer fielder . De nitkomst was weder dezelfde.
be Opgave van deze Proeven heb ik tot nu toe uitge(teld ;
afwagtende, welke bedenkingen men verders tegens de vodge Proeven inbrengen mogte . Ene twede zwarigheid , my
onlangs tegens dezelve voorg •: tleld, beltaat bier in, dat men
de uitwerkzels der Schamp(choton alleen , van de Kanonkogels, heeft waargenomen, en dat derhalven, om to ondereoeken, of deze aan de Ele&riciteit toe to fchryven zyn, men
ook deProeven, met Kanon-kogelen zelfs , zoude moeten in'G
werk ftellen I doch wie ziet niet ligtelyk, dat by aldien een
Kanon-kogel, in zynen loop, zulk ene 'geweldige Eletike
kracht aanneemt , dat dan ook een Snaphanns-kogel noodwendig E edrike kracht verkrygen konde, die, fchoon niet
gelyk aan die van den Kanon - kogel , echter naar rede van zyn
middeflyn geenzins gering konde zyn . Docli de ondervinding lerende, dat een Snaphaan-s -kogel gene merkelyke Electrike k racht. i n zynen loop verkrygt, oordeel ik bet hief nit
genoegzaam zeker, dat een Kanons-kogel, vermits by door
dezelfde beweegkracht voortgedreven, door dezelfde ftof, de
Lucht nanientlyk, zyn loop volbrengt,eu dus van den voortL 2
fnel-
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fnellendenSnaphaans-Kogel in geen ander opzigt,dan in mid&
dellyn verfchilt , ook gene aanmerkelyke Eleftrike kracht ,
in zyren loop, zal aannemen .
Men merkt vervolgens ook aan, dat de Lugtsgefteldheid,
op zommige tyden , tot bet eleftrizeren zeer ongefchikt is, en
dat dus, of fchoon de Kogels zomtyds gene Eleftrike kracht
aannemen, bet echter bier nit geenzins volgt, dat zy op andere tyden,,de Luchtsgefteldheid gunitiger zynde, gene Electrike kracht verkrygen . Deze Aanmerking zoude van meerder
gewigt dan de vorige zyn , by aldien wy de opgegevene
Proeven flegts een of tweemaal, of, zonder op de Luchtsgeleidheid acht to geven, in 't werk ge(leld hadden . Doch wy
hebben dezelven in verfchillende Luchtsgefleldheden verrigt,
by verfchillende Winden, en trappen van Koude ; meest heb .
ben wy dezelve in zulk ene Luchtsgetleldheid , welke voor
het Eleflrizeren gunflig was , in 't werk gefleld ; de beide
laatfle Proefnemingen, welken ik nu befchreven heb, deden
wy in de Vorst, en echter verkreeg de Kogel nooit ene merk .
bare Eleflrike kracht . Waar uit ik befluit, dat onze Proeven
deze tegenwerping to boven zyn.
Dat echter elke Kogel , wanneer by door geale&rizeerde
lucht doorvliegt , deszelfs Eleftrike kracht zal aannemen ,
fpreek ik geenzints tegen ; dit fchynt my in tegendeel zeer
waarfchynelyk . Doch op weinige plaatzen , vindt men de
lucht op enen korten affland van de oppervlakte des Aardryks
geeletizeerd , en dan noch flegts tot enen geringen trap .
Maar, laten wy eens ftellen, dat een Kogel door lucht gaat,
welke dadelyk ene ilerke Eleftrike kracht bezit, hoe kan men
zich dan noch verbeelden , dat by in dit geval ene Eleftrike
kracht aannemen zal, welke in flaat zal zyn, enig geweldig
uitwerkzel voort to brengen, daar de ondervinding ons leert,
dat de leidende lichamen, hoe zeer zy ook vryftaan, echter
maar enen zekeren trap van Eleftrike kracht kunnen aannemen , en wel zo veel minder , naar mate zy kleinder zyn .
Immers kan men enen voortfnellenden Kogel niet anders,dan
als enen wel vr_ytlaanden Leider aanmerken ; hoewel by wit
onkunde wet eens by ene geladene fles vergeleken wordt .
Niet minder tlrydig is bet, tegens alle ondervinding, to ver .
onder(tellen , dat tile geeleflrizeerde Kogel zyne Eleftrike
kracht behouden heeft ; ichoon by reets enigen tyd over den
grond is voortgerold ; want de grond, van wat aart by ook
zy , en hoe zees by door de hitte der Zon is uitgedroogd ,
biyft echter altoos leidende genoeg, om de Eleftrike kracht
van een geele&`lrizeerd licltaan4 of to leiden . Hoe zal dan een
op
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op den grond voortrollende Kogel zyne Ele&trike kracht be .
houden kunnen? Des niettegenftaande heeft men de uitwerkingen, welke de Kogels zomtyds op bet iaatst van hunne
voortrolling veroorzaken, aan hunne E1e trike kracht tuege •
fchreven .
Het zyn dus niet flegts onze Proefnemingen, welke de ftel.
ling „ dat de uitwerkzels der Schampfchoten van de Elec• trike kracht, der voorbyfnellende Kogelen of to leiden zyn ",
wederleggen ; maar zy flrydt ook tegens de algemeenfte rep
lea der Elec`trike werking . Niets heeft men aan den anderen
kant ten hare voordele bygebracht, dan ene fchynbare overeenkomst, tusfchen zommige uitwerkzelen der Schampfchoten, en die der Elec'triciteit. Doch deze fteunt op waarnemingen van bet Slagveld ; ene plaats en tyd, welke voorzeker
tot het wol waarncmen ongefchikt is . Het ftrydt daarenboven
tegens ene gezonde Redeneerkunde , uit de gelykheid van
enige uitwerkingen, to befluiten, dat hunne oorzaken d ezelf.
d e zyn. Wel is waar, ene veronderftelling,hier uit ontleend,
heeft enige waarfchynelykheid .; doch deze verdwynt noodwendig geheel, zo dra zy, van enen anderenkantbefkhouwd,
met de ondervinding niet beftaanbaar is .
Ene andere gisfing naar de oorzaak van die verbazende uitwerkzelen der Schampfchoten, durf ik tot noch toe niet wagen voor to ftellen, voor dat ik dezelve door Proefnemingen
nader onderzogt hebbe . Des niettegenftaande heb ik geen
zwarigheid getnaakt, de niet beftaanbaarheid der opgegevene
ftelling aan to toners . Ene dwaling to betogen is ,voQrzeker,
de eerlte ftap, tot het ontdekken der waarheid .

DE VOORNAAMSTE LEEVENSGEVALLEN VAN
COLLINSON .

•

Mr.

PETER

Lid van de Koninglyke Maatfcbappy, en van rle Maatfcbappy der Oudbeidkundigen in Londen, als suede
van de Koninglyke Maat%bappyen, to Berlyn en
to Upfal.

let gering is de voldoening, voortkomende uit de beN fchouwing van een Leeven, by aanhoudenheid, befl :eed
• i n pryswaardige nafpeuringen, en in bedryven van wyduitgefl:rekte en duurzaame nutheid . Wy deelen, op nieuw, in elke
d
• er Maatfchappy heilzaame verrigting cens Vriends, then wy,
L 3
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• geduurrnde zyn leeven, beminden , en betaalen die fchatting

„ aan zyn' Naam , welke Liefde en Vriendfc-hap vorderen ; eene
„ dank en eerbetoonende herinnerirg.
„ De rechtmaatige hoogagting,welke Mr . PETER COLLIN„ SON verworven heeft, onder de voornaamfte Bevorderaars der
„ Natuurlyke Historie , in de meeste deelen der Wereld , onder
„ Menfchen van verftand in 't algemeen , in elk deelvan nutte
„ weetenfchap, maakt alle verdeediging voor bet opftellen , en
„ in Ylicht geeven, eensLeevensverhaals,geheel onnoodig,
„ en 't zelve zal, in ons Mengelwerk, voegen, waar in wy zo
„ dikmaals zynen Naatn, by de epgave van eene en andere
• ontdekking , vermeld hebben . Hy is ons door ftoffe to ver„ ichaffen een Vriend, en voor onze Leezeren een Perfoon van
• belang geworden ."
Mr . PETER COLLINSON was de Kinds •Kindszoon van PETER COLLINSON, die op zyn Vaderlyk Landgoed Hugal Hall
geheeten •, gelegen naby bet Meir Windermere, tiers mylen van
Kendal, in Westmoreland, woonde . In den Jaare 16g3 werd
by gebooren . In zyne Jeugd, betoonde by eene flcerke genegenheid tot-de Natuurlyke Historie . Om de Infe&en in h un .
n e verfcheide gedaantverwisfelingen to befchouwen,befteedde
by veele van die uuren, welke, in dien tyd des leevens, door
de meesten in gansch andere najaagingen worden doorgebragt .
De Planten trokken desgelyks zyne aandagt ; by begotl vroegtydig eene verzameling van droogePlanten to maaken,en hadt
toegang tot de beste tuinen, in de nabuurfchap van Londen .
Reeds vrQeg, werd by geteld onder de zodanigen, die de
meeste kennis hadden van de Kruidkunde, en de,Natuurlyke
Historie, in Engeland. - Zyne Verzameling was zeer groot
en uitgeleezen ;zyn Kruidtuin behelsde veele keurige Planten,
me men in geene andere ontmoette, en bet getal der zodanigen nam toe, tot het laatst zyns leevens .
De voornaamfte Natunrkundigen van dien tyd, DERHADt,
WOODWARD , DALE , LLOYD , CHARLES WAGER en HANS
SLOANE, telde by onder zyne Vrienden . Hy was Edn Bier
weinigen die den laatstgemelden, ten alien tyde , gemeenzaam
ging bezoeken, en dit ten eittde van bet leeven diens Mans
uithieldt ; en, onder de groote verfcheidenheid van voorwerpen,
in de zeer uitmuntende Verzameling zyns Vriends, waren 'er
flegts weinige, welker Natuurlyke Historie de Heer COLLINson niet kende.
In den Jaare 1728, den 12 December, werd by Lid van
deKoniglykMatchp,enws dryveigftnZ)
nut•
Re Leden diens aanzienlyken Lichaams, niet alleen door zel •
ve
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ve daar aan. veelvuldige keurige Waarneemingen to verfchaff,
fen ; maar ook door bet hoortzetten en uitbreiden eener wydflrekkende Briefwisfeling, met de Geleerden in vreemde Landen, over allerlei nuttige onderwerpen ; op deeze wyze ande.
ren opwekkende, om ryklyk toe to brengen tot nut en vermaak der Maatfchappye .
In de daad, by net niets nuttigs in Kunften en Weetenfchappen zich ontfnappen . Weinig Menfchen van Geleerdheid en Liefhebbery, of zy waren zyne bekenden ; by berigttt
de Geleerden en Liefhebbers in andere Landen, van de ontdekkingen en vorderingen in de Natuurlyke Historie , in
Engeland gemaakt, en ontving desgelyks de berigten van do
aanztenlykfte Perfoonen buiten 's Lands . Zyne briefwisfeling
Met CADWALLADER COLDLN , Scliildknaap van New . York,
en den beroemden Dr. FRANKLIN van Pbiladelpbia , lever;
veele voorbeelden op van bet heil , voortfpruitende uit zyne
agtgeeving op alles wat tot leering kon flrekken . Dr. FRANKLIN deelde hem zyn eerfte Pro even , over de Eletlriciteit,
mede . Zy waren in dit opzigt van eenerleien aart, altoos op
de bevordering van 't algemeene welweezen gefleld, en daar
toe uitgeflrekt .
Misfchien zal, in volgenden tyd, bet berigt door hem bezorgd , wegens de Schaapenhoedery in Spanje, met betrekking
tot derzelver verhuizingen, van de Bergen na de vlakten, en
hunne bepaalde wederkeeringen , onder geen der geringfle
voordeelen zyner onderzoekende en uitgeftrekte briefwisfeliug
gerekend worden . Wanneer America beter bevolkt is , de
bergagtige deelen bewoonbaarder getnaakt, de vlakten van de
digte bosfchen ontleedigd en bebouwd zyn, zullen mogelyk
de fynstgewolde Schaapen de vlakten van Carolina, , Georgie en der beide Florida's, in de Wintermaanden bedekken ,
en na de bergen wederkeeren , 41s de Zomerhitte toeneemt r
en bet Veldgewas .verdroogt . Waarfchynlyk zop het ook, in
Engeland, met voordeel, to werk gefteld kunnen worden , met
dit onderfcheid, Oat men de hoogstgelegene :Landen, voor'r
Winterverblyf deezer Dieren uitkoos, behoorelyke fehuilplaatzen voor 't zelve gemaakt zynde, en de laagfte Landen in den
Zonler bezigde .
De verkeering van den Heer COLLINSON was vriendlyk en
op eene nutte wyze vermaaklyk : doorgaans wendde by 't
gefprek op eenig nuttig onderzoek, of bet mededeelen van
eeniheilzaam onderrigt. Met zommigen der aanzienlykfte
bun_
real-onen in het Koningryk, zo zeer uitfleekende door
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nen fmaak in 't plan ten en tuinen , a1A door hun zaaijen, bragt
by dikwyls eenige dagen door ; op hunne lustplaatzen, verfcheide voordeelige onderrigtingen geevende omtrent de ver.
beteringen die zy vooraadden . Door zyne uitgeftrekre waar.
neeming en ondr;rvinding van de uitwerkzelen der verfchillende wyzen van beplanting, wat grond, wat lugt best voegde
aan onderfcheide Planten en Boomen ; en hoe derzelver fraybeden to vermeerderen, enz voorkwam by veele misilagen
van jonge aanleggers, en verbeterde de reeds begaane van anderen : by bragt to wege dat veelen zynerVrienden, enjonge
Heeren van middelen, zich overgaven aan dit redelyk vermaak,
en daar in volhardden tot hun eigen voordeel en duurzaam
nut des Vaderlauds .
„'t Planten en Tuinen, was by gewoon to zeggen, verfchaft
i, eene floffe van vermaak, de duurzaamfte en redelykfte be,, zigheid in dit'leven ; verlustigingen voor geen'prys to koo„ pen . De Boomen , die wy zelve geplant, de Vrugten , welke
,, wy geteeld, en de Planten, die wy gekweekt hebben, fchy• nen onze Kinderen to weezen , en eene foort van nieuwe
fchepping : derzelver fchaduw,fmaak,reukenfchoonhedeu
„ fchenken ors een grooter onthaal dan lets anders . --• Welk een verrukkend tooneel, merkte by meermaals aan,
„ ligt open voor een jong Heer van middelen , die fmaak vindt
„ in dusdanige vermaaken! Elk jaar brengt nieuwen lommer,
• andere vrugten, frisfche fchoonheden, en fchenkt bet ze• kerst voordeel . De opgroeiende Bosfchen,en vrugtbaar ge• maakte Wildernisfen, bet verbeterd Land, ons zelven als
• nuttig en gelukkig, en de naakomelingfchap verrykt, to be• fchouwen ; welke verrukkende voorwerpen ! " -- • Wanneer by, over dit geliefde onderwerp, uitweidde, maakte by
dikwyls deeze aanmerking, „ dat by zelden iemand kende,
„ die f aak vondt in zulke vermaaken ., of by was tevens ge~, maatigd en deugdzaam ." Ln, in de daad, by hadt grond
tot dusdaanig eene aanmerking : want by telde, onder zyne
gemeenzaamlte Vrienden, Menfchen van de betninnelykfte en
braaffte chara&ers in alle flanden .
Niet alleen was by bezig. i n bet aankwleken van deezen
fmaak onder zyne Vrienden, in bet uitbreiden hunner oog .
tnerken, en 't verbeteren van hun oordeel ; maar ook in bun
de middelen aan de hand to geeven , om hunne beplantingen
tit to breiden, Het is niet meer dan refit doen aan de ge .
hteugenisfe deezes Mans bier aan to merken , dat by de eerile
was, die eene rote verfcheidenheid van Zaaden en Gewasfeq
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fen invoerde, welke,de voornaamll'e cieraaden van alle Lusthoven uitmaaken ; dat men 't aan zyn' onvermoeiden vlyt
heeft dank to weeten, dat zo veele ligden, van den eerften range, thans gewasfen aanfchouwen, uit de West - Indien aangebragt, zo weeldrig groeiende , in hunne Hoven, als of ze
reeds eigen inboorelingen van Brittanje waren .
Zyn Koophandel was meest op Noord- America en de
West -Indien, en voornaamlyk op 't eerstgemelde . Hy hadt
alles geleezen 't geen gefchreeven was over de Natuurlyke
Historie en de Voortbrengzels onzer Vastigheden,en over die
van alle Europifcbe holkplantingen in de Nieuwe Wereld .
Dit ffelde hem in ftaat om onderzoek to doen op alles wat
weetenswaardig en nuttig was, en brags hem in kennis by de
kundigtlen, die uit America overkwamen : zyne nafpeuringen
wekten den weetlust op in deeze Landen, en een zugt voor
de natuurlyke Historie en Kruidkundige Waarneemingen . Misfchien mogen wy vrylyk zeggen, dat alles, wat van deeze
foort, in dit deel der wereld, to voorfchyn kwam , voorIiaamlyk ,aan zyne aanmoediging meest toegefchreeven worden . De uitmuntende Natuurkenner, JOHN BARTRAM, is tot
die hoogte voornaamlyk gekomen door Mr. C9LLINSONv's byfand : by prees eerst bet verzamelen van Zaaden aan, en
ftondt hem vervolgens by in dezelve na Engeland over to
fchikken ; then Liefhebber geduurig aanmoedigende om to
volharden in bet opfpeuren der Planten van America, 't welk
by, in een lang verloop van Jaaren,uitgevoerd heeft metoli .
vermoeiden vlyt en een zeer gelukkigen uitllag .
De veelvuldige nieuwe Zaaden , die by uit America onto
ving, voorzagen zyn tuin niet alleen met alles wat zeldzaam
was, maar gaf hem bet middel aan de hand, om,by ruiling,
andere , uit andere Werelddeelen , to krygen . Hy hieldt
briefwisfeling met bykans elk Volk van Europa , met eenigen
in Afia, en deeze tfrekte zich zelf uit tot in Pekin : de keurlykfte Zaaden , die zy konden verzamelen, kreeg by voor de
fchatten van Natuurlyke Zeldzaamheden uit America . Men
heeft reden om to gelooven, dat niemand, in deeze wederzydfche dienstbetooningen, hem overtrof in ftiptheid, zorg .
vuldigheid en edelmoedigheid : weinigen hadden een verftandiger briefwisfeling,of flaagden beter in het verrykenvanEn .
geland met de voortbrengzelen des groeienden Ryks van elk
under Land, die tot voordeel of cieraad konden dienen .
De groote LINNEUS ging, ffaande zyn verblyf in Enge.
Jand, eerie nauWe verbintenis met hem aan, die wederzydsch
L 5
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aanwies door goede dienflen , en tat bet einde, zonder
eenige vermindering, ftand hieldt . De Heer COLLINSON zette de Arnericaanen dikwyls aan tot verbeteringen ; hun en Engeland ten voordeele ftre}}kende . Alenigwerf drong by Jet
voordeel ja de noodzaaklykheid aan , om Vlasch, Hennip,
Wyn, Zyde en dergelyke to teelen . In de meeste Noord .
lyke en Zuidlyke Volkplantingen, is eenc verfcheidenheid van
Inlandfche Druiven, iu 't wilde in de Bosfchen groeiende en
weelig tierende onder de boomen en frruiken, waar ze zichh
aan vast hegten . Deeze geeven overvloedige Vrugten vaii
verfcheidenerlei foort, en veele derzelven zyn in fraat om r y.
ke goede Wynen voort to brengen . Het zou, in den Herfst,
gemaklyk vallen, eene genoegzaame menigte to verzamelen,
om een proef tot bet maaken van Wyn to neemen. Eeuii
gen hebben bet , met eenen redelyk gelukkigen uitflag, gedean, en bet niet beter flaagen fchyot min a an den aart dey
Druiven, dan aan gebrek van kundigheid in bet behandelen .,
toegefchreeven to moeten worden . --- 't Is zeker thans
hoog tyd voor de . .4 ericaanen zich, met alien yver, toe to
leggen op bet aankweeken der natuurlyke voortbrengzelen
huns, Lands ; de . maatregels der Regeeringe hebben hun
eindelyk genoodzaakt dit to doen,of zy bet verkiezen dau
niet.
By was een Lid van bet Genootfchap der Oudheidkun .
digen , van de eerfte opregting of ; en verfchafte 't zelve
dikwyls verfcheide keurige berigren . en waarneemingen ten
nanziene van Engeland en andere Landen : want, waar by
was , of hoe zeer by bezet lcheen , niets ontfnapte zyne
opmerkzaamheid, indien bet hem nuttig en leerzaam voor,
kwam . - Hy hadt geen grooter eeriugt dan om aile kundigheid, die hem mogelyk was, op to doen, en dezelve ten
meesten nutte des Menschdoms to doen flrekken . Hy leefde een large reeks van Jaaren in 't genot van Huislyk geluk s
zyn Gezin koesterde dezeifde neigiaigen 'als .. by , en was
hem behulpzaam . Hy hadt een aangenaam en gezellig voor,
komen , zyn aart was openhartig en gemeenzaam, gevoelig voor
anderer ramp, en gereed om then te - verzagten . Hy flondt
's morgens vroeg op, en , op 't Land zynde, bragt by den
meesten tyd door in zyn Tuin, de werkingen der Natuure
nagaande en voortzettende, of bezig in 't beoefenen van an •
dere deelen der Natuurkunde , die tot zyn Gezondheid flrek,
ten, en hem Reeds vermaakten . Zeer was by op Vrugten gefleld, en een grgot liefhebber van Bloenien,, doorgaans hadt
by
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by 'er in zyne kamer van bet naakte Mannetje of tot den $erfst.
Aster toe . Dikwyls verhaalde by, met verrukking, de verbaazende vordering in de Tuinkunde , ten zynen tyde gemaakt ;
voorbeelden opnoemende van Planten „die in Engeland, eerst
ingevoerd, onze Winters niet dan welgedekt konden verdraa .
gen, en nu bykans onze ftrengffe Winterkoude konden door .
ftaan : zo dat de vreemdelingen zich grootlyks verwonderden
over de kragt der groeibaarheid in Engeland en de gunftige
Lugtsgefteldheid aidaar, ondanks bet onverdiend morren van
weinig denkenden en oordeelloozen , tegen ten e Lugtsgeftelte .
nisfe waarlvk de gunstrykf e van alle tot bet waar en weezenlyk geluk des Menschdoms .
De Heer COLLINSON heeft een grooten fchat van gedroog .
de foorten van Planten naagelaateu, in fpyt van de herhaalde
en wreede plonderingen van zyn Tuin, waar by by eene me .
nigte van kostbaare Planten en Gewasten verloor ; en fchoon
by veele andere moest verliezen, door de fchenzieke hand
van Rhurken, vondt men, egter, een voorraad van zeldzaa .
mt Plan ten , in zyn Tuin, in zulk een orde als misfchien nera
gens elders gezien wordt.
Uitgenomen eenige aanvallen van de Jieht, genoot by door .
gaande een frisfe gezondheid , en was altoos bedaard van
geest ; verdraagende de tegenheden, die den Mensch in dit
leeven overkomen, met kloekmoedigheid en onderwerping .
Op deem wyze bereikte by het vyf-en,zeventigfte jaar zyns
leevens ; wanneer by, een bezoek afleggende by Lord PzTAz
in Esfex , dien by eene zonderlinge hoogagtiitg toedroeg, aangetast werd met eene opftopping van 't water 0 die door gee;
ne middelen der Geneeskunde to herftel r, op den elfden
Augustus des Jaars 1768, hem van 't lee
, zyn Gezin en
Landsgenooten van eenen Man beroofde , geheel overgegeeven
aan 't bevorderen van hun belang . In zyn Uiterften wil vondt
men een papier van deezen inhoud : „ dat by hoopte een'
goeden Naam to zullen naalaaten , dien by meer waar.
,, deerde dan Rykdommen : dat by getragt hadt nuttig to
„ leeven ; en dat by ten allen dage Reeds bedoeld hadt een
Vriend des Menschdoms to weezen . " Deeze was by, in
de daad, zo veel by kon , en men mag hem met vollen, rep
aanmtrken als een verborgen fpringveer van veele gewigtige
cntdekkingen , zo wel als een der voornaamfte bevorderaaren
van de Natuurlyke Historie in 't algemeen, en van de Tuin
kunde in 't byzonder .
v$n:
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(Vit bet Engelscb .)
Unerring Nature, Jlill divinely bright,
One clear, uncbang'd, and univerJal Licbt,
Life, farce, and beauty must to all impart
2t once the fource , and end, and test of Art .
P 0 P E.
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Vnst is den Mensch natuurlyk eigen, en de kundigheid,
welke hy, naa veele jaaren beoefenens, verkrygt, is
enkel de voortzetting en volmaaking van eene bekwaamheid,
die by oorfprongtyk bezat . VITRUVIUS vindt de beginzels
der Bouwkunde in de ruwe gedaante eener Scytifcbe butte .
De Oorlogskundige heeft in den Slinger en den Boog de eerfte voortbrengzels van zyn beroep . Terwyl de Kanoe van eenen
Wilden den Scheepsbouwer eene fchets zyner handteering
geeve. De Gefchiedfchryver en de Dichter ontdekken de oorfpronglyke flukken van hunnen Letter-arbeid in de vertelzels en
de zangen, welke de oorlogen, de liefdensgevallen en de verbaazende gebeurtenisfen van de Menfchen, in den ruwflen
itaat, vermelden en verheffen .
De Mensch, gefchikt om zyne natuurlyke bekwaamheden
aan to kweeken, zyn omftandigheden to verbeteren, ontmoet
gedurig onderwe
om zyne aandagt op to vestigen, zyn
verftand to werk
ellen, en to arbeiden . Zelf dan wanneer
by geen byzonder voordeel beooge, worden zyne vermogens
veriterkt door bezigheden, waar mede by alleen zich zelven
fchynt to vergeeten en den tyd to korten . Zyn rede en zyne
driften worden dus ten voordeele van de Zamenleeving werk .
zaam . Zyn vindingryk vernuft houdt zich bezig met bet opfpeuren van voedzel en bet verzorgen van de gemakken des
leevens ; de omftandigheden van zyn ouderdom en van bet
land, waar in by leeft, regelen zyne byzondere najaagingen.
Zo dat de ftappen,welke hem ter volmaakinge opleiden,veelvuldig zyn, en wy durven niet bepaalen, wie den grootften
lof verdient, of by die den eerften flap tot eenige Kunst doet,
of by die 'er de laatfte hand aan legt .
De Letter -Oefeningen, zo wel als de handwerklyke Kunfxen zyn, derhalven, de natuurlyke voortbrengzels van 't
inensth.
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menschlyk hart ; zy zullen van zelve voortkomen , waar
de Mensch zich in gelukkige omftandigheden geplaatst vindt ;
En, onder zommige Volken, heeft men niet meer noodig na
den oorfprong der Letter- Wen` ngen to zoeken, dan om uit
to vinden van waar zy, in een ftaat van voorfpoed en vryheld, zich aan vermaaken en uitfpanningen overgeeven .
Wy kunnen, 't is waar, de Kunften befchouwen als lets
vreemds, lets bykomends by de menschlyke natuur ; doch daar
is geene Kunst , of dezelve komt in 't menschlyk leeven to
pasfe, en die , niet, in de eene of andere omftandigheid, waar
in zich het Menschdom gefteld vondt, ten middel ftrekte tot
het bereiken van eenig nut oogmerk . De zugt tot eigendoni
gaf gelegenheid tot de Handwerklyke Kunften en tot den Koophandel ; 't vooruitzigt van onderhoud en winst heeft dezelve aangemoedigd en voorgezet . Het verftand, de verbeeldingskragt, en 't hart, deeden de Letter-Oefeningen en fraaije
Weetenfchappen gebooren worden . Zy zyn de oefeningen
van een gemoed't welk zyn eigen vermaak en bezigheid zoekt,
zy worden opgekweekt door omftandigheden, die den Mensch
toelaaten zichzelven to genieren, of in ongeftoorde rust de da
gen to flyten .
Het voorledene , bet tegenwaordige en bet toekomende
neemt den Mensch even zeer in, zy worden tot alle bezigheld aangedrceven, die hunne denkbeelden bezig houden of
uitbreiden. Verhaalenjatt wezenlyke of vercierde gebeurtenisfen , Redeneringen , . Me de verbeeldingskragt gaande maaken, of het hart roeren, blyven eeuwen lang 't voorwerpvan
aandagt en bronnen van vermaak . De gedagtenis der menschlyke bedryven, door overlevering, of gefchrift, tot de nakomeiingfchappe overgegaan, is eene . natuurlyke voldoening
van de drift der nieuwsgierigheid, der verwonderinge en van
de zugt tot vermaak .
Veer dat 'er veele Boeken gefchreeven, en de Weetenfchappen grootlyks gevorderd waren , heeft men zomtyds volmaakte voortbrengzels van 't Vernutt gevonden . De Opttellet derzelven kan 't behulp der Geleerdheid misfen, wanneer
zyn verhaal of onderwerp voorhanden zynde dingen betreft,
als de daaden en characters van Mannen, met Welke by geleefd en in wier verrigtingen en lotgevalleu by gedeeld heeft .
Met dit voordeel is de Dichter't eerst gereed om de vrugten van zynen geest voort to brengen, en in de loopbaane
van die Kunften to loopen, welke lefchikt zyn om de verbeelding to fl:reelen en de driften to roeren . .,
Geen Volk bykans zo onbefchaafd of het heeft zyne Gcfchiedkundige rymen ,
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men, die bet bygeloof, de geestdryvery, en de roem der
voorouderen vermelden. Zy fcheppen vermaak in verzen,
of om dat de maatklank natuurlyk eigen is aan de taal van 't
hart, of om dat zy, onkundig van de Schryf kunst , gehou •
den zyn het oor to baste neemen , zullen zy iets het geheugen
indrukken, om het dus gemaklyker to herhaalen, en de gedagtenis dier dingen beftendig to maaken .
Wanneer wy de taal hooren, welke de Wilden, by pleg=
tige gelegenheden, gebruiken , blykt het dat de Mensch van
de Natuur iets van het Pogtifche heeft . 't Zy in 't eerst ge.
drongen door gebrek aan woorden, en fchaarsheid van eige+
ne uitdrukkingen, of vervoerd door "t vermaak der verbeeltlinge, gefareeld door de overeenkomften der voorwerpen,bekleeddeti zy hunne denkbeelden met verbloemde en oneigenlyke fpreekwyzen . „ Wy hebben," dus zal een i4mericaanseb
Redenaar zich uitdrukken, „ wy hebben den boom des Vre .
„ des geplant, en den heirbyl onder den wortel begraaven ;
„ wy zullen voortaan onder de fchaduw rusten ; wy zullen
,, met vereende kragten de keten , die de Volken zamen„ bindt, blinkend maaken ." Van deeze en dergelyke verbloemde uitdrukkingen bedienen zich deeze Volken in hunne
openbaare Redenvoeringen . Zy hebben desgelyks reeds die
leevendige beelden , die floute vryheid van uitdrukking aangenomen, welke men naderhand bevonden heeft, zo wonder
wel gefchikt to zyn om de fchiel)$e invallen der verbeelding, en het vuur van een door drift ontftooken gemoed
uit to boezemen .
Vergt men ons to verklaaren hoe de Menfchen Dichters en
Redenaars konden weezen, zonder het behulp der Geleerd .
hei1 en Oordeelkunde ? Wy mogen,op onze beurt, vraagen,
hoe de Lichaamen door hunne eigene zwaarte konden vallen,
voor dat de wetten van Zwaartekragt in boeken opgetekend
waren . De Ziel, zo wel als 't Lichaam, heeft wetten, die
in de bedryven der Menfchen doorftraalen, en die deGeleerde , naa dat by ze gezien heeft , optekent.
De natuurlyke verbintenis die 'er waarfchynlyk plaats heeft
tusfchen de vervoeringen van eene verhitte verbeelding, en de
indrukken , die welgeregelde klanken veroorzaaken, brengt
to wege,dat,onder onbefchaafde Volken, elk verhaal in verzen opgezongen, of tot een liedje gemaakt words . De vroeg .
fte Gefcbiedenislen van 111e Volken zyn eenvormig in deeze
byzonderheid . De Priesters, de Staatkundigen en de Wysgeeren, in de eerile eeuwen van Griekenland, gaven hunne lesfen
en voorfchriften in verzen,
't Is,
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't Is, egter, zo zeer niet to bevreemden, dat de opftellerr
in Dichtmaat, by a1le Volken, de eerfte waren, als het vreemd
voorkomt, dat een fEyl, fchynbaar zo moeilyk, en vreemd van
't algemeen gebruik, bykans zo algemeen, het eerst van alle
de volkomenheid bereikt heeft . De beroemd 1e Dichters hadden de Gefchiedkunde niet to baate, en vonden zich bykans
verf}eeken van de overdevering zelve . De kunstlooze zang
van eenen Wilden, bet in heldenfryle opgeftelde verhaal van
een Bard, heeft zomtyds een voortreflyke fchoonheid, die
door geene verandering van taal verfraaid, of, door bet befchaaven der ootdeelkunde, verbeterd kan worden.
In dit gewaande nadeel van eene beperkte kundigheid, en
tene ruwe bevatting, heeft de eenvoudige Dichter indrukken,
die dit gebrek ruirri vergoeden . De beste onderwerpen der
Dichtkunde, de characters van den wreeden en den braaven,
den edtlmoedigen en onverfchrokkenen, groote gevaaren,bejroevingen van dapperheid en getrouwheid, doen zich op
can zyn oog, of worden hem door overlevering, die hemzo
wet als de waarheid vuur in blaast, dewyl by ze voor waarheid aanneemt, opgeleverd . Hy vindt zich niet genoodzaakt
gelyk een VIRGILIUS en een TASSO de denkbeelden van eene lang .
voorheen verloopene eeuwe voor den geest to roepen . LONGINtTs behoeft hem niet to leeren , dat by zich moet to binnen
brengen wat een ander zou gedagt, of op welk eene wyze
by zyne denkbeelden zou uitgedrukt hebben . De eenvoudige gemoedsaandoeningen van Vriendfchap,Wraak en Lief=
de zyn de beweegingen van zyn eigen hart, en by heeftniet
noodig 't werk van een ander na to maaken. Eenvoudig
en kragtig in tyre bevattingen en aandoeningen , weet by
van geene verfeheidenheid van gedagten of van ftyl, om zyn
bordeel to misleiden of of to marten . De aandoeningen zyne
harte drukt by nit met woorden door het hart opgegeeven , by
kent geene andere . Dit is oorzaak, dat, daar wy ons ver .
wonderen over 't oordeel en de vindingrykheid van VIRGILIUs en andere laatere Dichteren, deeze uitdrukkingen niet
op HomERUS pasfen . Schoon de gedagten van den Vader
der Dichteren zo wet vernuftlg zyn als verheven, kunnen
wy ons in geen vroeger tydperk ftellen om zyne kundigbeden,
of de beweegingen van zyn hart, na to gaan . Hy fchynt
door aanblaazing to fpreeken , en niet door vinding in de
keuze zyner denkbeelden en uitdrukkingen , veel eer door
een bovennatuurlyke aanblaazing gedreeven dan door oordeel geleid.
De
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De Taal der vroegfte eeuwen is , in 't eene opzigt, eenvou .
dig en bepaaia, in een ander opzigt, vol verfcheidenheid en
vry . Zy ftaat vryheden toe, welke den Dichteren van laateren tyde geweigerd worden .
In die nog onbelchaafde eeuwen, waren de Menfchen nog
niet onderfcheiden in verfchillende rangen, zy leefden op de .
zelfde wyze en hadden Gene uitfpraak . Een Bard vondt zich
niet gedrongen zyne taal to fchikken, naar de byzondere wy
ze van fpreeken, heerfchende onder deezen of geenen rang
van Menfchen . Hy behoefde niet op zyne hoede to weezen,
tegen de ruwheid van taal , den Handwerksman en Landbouwer elgen,noch tegen de gemaaktheden van Schoolvosfen en
Hovelingen, om het juiste midden to treffen, en vry to blyven
van laagheid, ftyfheid of bastaardy . De naam van elke zaak,
van elk denkbeeld is bepaald, en , indien zyne bevattingen met
de waardigheid der natuure over een kwamen, hadt ook zyne
uitdrukking eerie zuiverheid, welke niet van zyne keuze of hing .
Met deeze fchynbaare bepaaling in de keuze der woorden,
hadt by de vryheid, om de gewoone wyze van woordfchikking
voorby to gaan, en by kon, in eerie taal, door geene regels
vastgeffeld, zodanig een rolling van toonvallen maaken, als
best voegde aan de hartstogt, welke by verkoos uit to druk .
ken . De vryheid,door hem genomen, fcheen, wanneer zyne
gedagten verheven , en zyn flyl daar door bezield was , veel
eer eene verbetering der Letterkunde, dan eerie overtreeding
haarer regelen . Hy fchreef, aan de volgende eeuwen, taal en
ftyl wetten voor, en gaf een rigtfnoer, volgens 't welke de
Naakomelingfchap oordeelde .
Dan, welke ook de oorfprong mope geweesr hebben van
de vroege neiging der Menfchen tot de Dichtkunst, of de
voordeelen,aan de beoefening van deezen Tak der Letterkunde verknogt ; 't zy de vroegtydige rypheid der Poetifche ftukjes ontftaa, door lien deeze Kunst bet eerst beoefend werd,
of door then dezelve eene bekoorlykheid hebbe, in ftaat, orn
Menfchen van een leevendigen en vuurigen geest, best be.
kwaam om de Welfpreekenheid in hunne moedertaale voort to
zetten, to verrukken . 't Is aanmerkelyk, dat wy, niet flegts
in die Landen, waar de Letter .Oefeningen en Kunflen uit den
oorfpronglyken ader voortvloeijende, en dus in eene natuurlyke opeeuvolging voortgingen ; maar ook to Rome, en in
Europa , daar men reeds vroeg zich op de navolging van
vreemde voorbeelden toelei, Dichters van elk Volk hebben,
die met vermaak geleezen worden ; terwyl de Schryvers in
on-
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endicht van dezelfde Eeuw, en agter den bank gefmeeten
zyn .
SOPHOCLES en EURIPIDES hebben den voorrang van de
Griekfche Gefchied-en Zedekundige Schryveren ; niet alleen
NIEVIUS en ENNIUS, die de Romeinfche Gefchiedenis in verzen befchreeven ; maar LUCILIUS, PLAUTUS, TERENTIUS en
wy mogen 'er LUCRETIUS byvoegen, gaan voor CICERO, sALUSTIUS en CAESAR ; DANTE ell PETRARCHA laaten de Onrymfchryvers van Italie agter zich ; CORNEILLE en RACINE
hebben, in Frankryk, de eeuw van befchaafde Ondichtfchryvers voortgebragt ; en wy hadden in Ehgeland niet alleen
SPENCER en CHAUCER, maar ook SHAKESPEARE en MILTON,
toen de Gefchiedfchryvers, en Opftellers van boeken over de
Wectenfchappen, nog in hunne Kindsheid waren ; en die onze
aalldagt alleen waardig zyn, uit hbofde van de zaaken en flof.
fen die zy verhandelen .
HILLANICUS, die onder de eerfte Schryvers, in ondieht,in
Griekenland gerekend wordt, en even voor HERODOTUS leef
de, of een Tydgenoot van hem was, begint zyne Gefchiedenis met de verklaaring, dat zyn voorneemen flrekte, om de
Historie to zuiveren van de buitenfpoorige verbeeldingen en
vercieringen der Poeten . 't Gebrek aan verhaalen op genoeg.
zaam gezag gegrond, met betrekking tot Lang voorledene verrigtingen, heeft hem zo wel als zynen onmiddelyken Opvolger verhinderd, nan de waarheid al dat voordeel to geeven,
't Been dezelve, met regt, van een Schryver in Ondicht mogt
verwagten . - Men treft, desniettegenflaande , tydperken
aan, in welke zodanig een voorflag,als die van HILLANICUS,
zeer aangenaam zou weezen . Wanneer, naamlyk, de Men .
fchen zich met Staatkunde bezig houden, of op den Koop .
handel uitleggen, begeeren zy zo wel onderweezen , als aan 't
hart geraakt to worden. Zy vinden belang in de kennis van
liet voorheen gebeurde . Zy bouwen , op then grondflag, hunne
aanmerkingen,welke zy op de tegenwoordige zaaken toepasfen ; zy wentch .n van verfchillende kanten onderrigting to
ontvangen omtrent zaaken, waar aan zy reeds bezig zyn, of
ten ooogmerke hebben zich toe in to laaten .
De zenen der Menii hen , hun doorgaande handel en de
Staatsgetleltenis,leveren den Zde- en Staatkundigen Schryver
iloffe op. Zuivere eerlykheid, rechtheid van gevoelens, en
nauwkeurigheid in 't voorllelien, fclloon in cengmza
men ftyl, rhaaken de Letterverdienilen van dusdanige Schry .
vers uit, en door meer het verftand, dan de verbeelding en de
V. DEEL . U4ENGELW. N O .4 .
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driften aan to doen , ontmoeten fy eene bejegening, welke
overeenkomt met bet onderwys , t geen zy verfchaffen .
De talenten der Menfchen worden op veelerlei foort van
zaaken to koste gelegd ; hunne onderzoeklust ftrekt zich uit
tot on .derfcheidene onderwerpen . Kundigheid is in elk deel
tier burgerlyke zamenleevinge noodig, en een volftrekt vereischte in 't beoefenen van Kunilen . De Natuur- Zede- Staaten Gefchiedkunde vinden elk hunne Voorftanders ; de Dichtkunst zelf, die zich als eertyds bezig houdt met de verbeelding to flreelen en de hartstogten to roeren, vertoont zich in
verfcheide gedaanten .
Zonder bet behulp van uitlandfche voorbeelden , of bet leeren van Schoolen, is men verre !gevorderd . ---- De Wagen van
THESPIS word in een Schouwfpel veranderd, niet om de Geleerden to behaagen ; maar om bet Gemeene Volk to Atbenen
to vermaaken, en de prys der Dichtkunfle werd,zo wel voor
als naa bet uitvinden der regelen, door dit Volk den besten
toegeweezen . De Gr •ieken kenden geen taal dan hunne moederfpraake : indien zy Geleerden wierden,was bet alleen door
zich toe to leggen , op bet beoefen-n van 't geen hun eigen
Land had voortgebragr . De kinderagtige beeldenfpraak, welke
men zegt, dat zy uit l4fe ontleend hebben, was van zeer luttel diensts om hunne zugt tot de Letteren aan to kweeken,
of hun gelukkig in de beoefening derzelven to doen flaagen .
Wanneer de Gefchiedfchryver zich getroil'en voelt door gebeurtenisfen, die by als oor-en ooggetuigen bygewoond, of
van getrouwe Menfchen gehoord heeft ; wanneer by door dit
opmerken , of door zyne drifters, aangezet wordt om ze to
verhaalen ; wanneer de Staatsman , die in 't openbaar moet
redenyoeren , zich in , e noodzaaklykheid bevindt, om met
wel voorbedagte en bebl .ol :te flukken, in gewigtige gelegenheden , voor den dag to komen ; wanneer de dagelykfche ommegang uitgebreid on befchaafd woydt ; en wanneer de ge-,
meenzaamfte onderwerpen in fchryffloffen veranderen ; zal, uit
bet gewoel des bezigen leevens, een Stelzel van Geleerdheid
ontftaan . De Maatfchappy zelve is de School, en de daaden
der Menfchen zyn als zo veele Lesfen aan to merken . Een
Schryver flelt zyne
apierAantnerkingen
.
over de voorkomende onderwerpen op 't p
b y ontleent ze uit geen boeken : en elk
voottbrengzel draagt de merktekens van zyn character als een
bekwaam Man, en niet enkel van zyne vorderingen als een
Letterblokker. Men mag wel vraagen of de moeite, om voorbeelden van vreemden to ontleenen, en met veel moeite de
duis-
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tlnistere zinfpeelingen in andere Taalen to zoeken, ttiet'veel
eer (lit vuur blusfchen dan ontffeeken , en iemand tot een
Schryver van laager rang maaken ?
Indien men dus de Maatfchappy , als een School def Letter .
Oefeningen, moge aanzien , is hit waarfchynlyk, dat haare
Lesfen in verfchillende Staaren , en :op onderfcheide tyderr i
zeer zullen verfehillen . Vbbr zuker tydperk heeft de Stankunde en de Oorlog den geest des Romeinfchen Volks geheel
ingenooumen, zo dat de Letterkunde onbeoefend bleef, en de
pennen der Gelchiedfchryveren en der Dichteren niet op 't
papier kwamen . De Inzettingen van Sparta flrekten tot eene
openlyke verfmaading van alles, wat met verbonden was met
de deugden van een heldhaftige'n en kloekmoedigen aart ., de
bekoorlykheden der Verbeeldingskragt , en de cierlykhedeli.
van taal, ti<aren, by dit Volk, •k lein geagt. Hunne loffiraa-ken, tot lof van dapperheid , zyn by eenigen fe bock geflaageu,
en men vindt nog Verzamelingen van hunne korrbondige
fpreuken en fneedige antwoorden ; en deeze overblyfzeis wyzen uit, dat zy vlug van geest, werkzaarn van dart, dock
geheel Diet gevorderd waren in eenigen fmaatt van Letterkunde . Bezittende't geen de weezenlyke gelukzaligheid -van de
deugden des harten uitmaakt, kenden zy de waarde daar van,
zonder zich to bekommeren over ontelbaare voorftelien , van
tie Menfchen uitgedagt, om elke deugd op haare rechte waara
de to fallen. Vasthoudende 't geen zy eens wel begreepen
Madden , befchimpten zy met fchamperheid de dwaash44erl dew
Menschdoms . Lhanneer zult gy ze beginner to berragten? was
de vraag van een Spartaan aan remand, dia,reeds hoog bejaard
zynde, zich bezig hield met de natuur van deugd en ondeug(i
to onderzoeken .
Terwyl dit Volk zyne ftudie .bepaalde tot deeze wine vraag ;
hoe men best de dapperheid, en de belangelooze genegenhed
den van her menschlyk hart zou bewearen on aankweeken ;
bevlytigden de Atheners, hunne Medediugers, zich om 211es
to befchaaven . Door de belooningen van grid of eere, welks
zy toeleiden aan alle poogirrgen om 't vermaak, 't genoegen,
't gemak des leevens to vermeerderen ;door de verfcheidtonheid
van rangen, waar in de Burgers dier Stad verdeeld waxen ;
door de ongelykheid hunner bezittingen, en de verlchillende
bev}ytigingen in Oorlog . Sraatkunde, Koophandel, en vloor .
deel geevende Kunfen, door dit alles maakren zy alles, wat
goed en kwaad is in der menfchen geftelteniste, wakker ea
werkzaarn . Allerwegen ftorrdt de weg om uit to munten open
Wellpreekenheid, Dapperheid, Krygskiinde, alles, met ~d9L
M !z
woord,
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woord, fpande onder dit werkzaam, fcherpzinnig, en woelend
yolk zamen om de Weetenfchappen voort to zetten .
Uit dit voorbeeld mogen wy veilig befluiten, dat, fchoon
bezigheid zomtyds de Menfchen van de Letteroefeningen to
rug houdt, afzondering en ledigheid niet altoos de voornaamfte vereischten zyn om dezelve to bevorderen . De alleraan.
merkelyk(te poogingen van vernuft en verftand hebben be .
trekking tot bet Menschdom . Zy worden opgewekc door de
tegenwoordigheid en de tusfchenkomst der Menfchen ; zy hebben de meesre kragt, wanneer bet gemoed aangezet wordt,
door de fterkfte dryfveeren , nayver, vriendfchap, tegenkan .
ting, die plaats hebben onder een moedig en bedryvend Volk .
Te midden van de gelegenheden, die een . vry en zelf een lose
bandig Volk in. beweeging brengen, worden de Leden van
een G-meenebest in ftaat gefteld om uit to munten ; dezelfde
Tooneelen , op welken een THEMISTOCLES en THRASYBULUS
zich met luister vertoonden,wekten den geest van SOPHOCLES
en PLATO op. De vermetelen en de verftandigen vonden gelegenheid om hunne bekwaamheden aan den dag to leggen, en
de gedenkflukken der Letterkunde beheizen zo wel de over .
blyfzels van fnoodheid en dwaasheid, als van deugd en wys .
beid .
Griekenland, in veele kleine Staaten verdeeld, en meer dan
eenige andere plaats op den geheelen Aardkloot, door inland .
fche oneenigheden en uitlandfche Oorlogen , beroerd, heeft in
alle foorten van 1etteroefeningen en Kunften uitgeblonken .
Deeze drift floeg over tot Rome, niet toen dat Gemeenebest
ophieldt to oorlogen , toen deszelfs ftaatkundige twisten geftild waren ; maar wanneer 't zelve de zugt tot befchaafdheid
paarde met de uitbreidingen der bezittingen : de lust tot Let,
teroefeningen werd opgevolgd, in weerwil van de beroerte .
nisfen,veroorzaakt door den kryg en de partyfchappen . Deeze
zelfde lust herleefde in 't hedendaagsch Europa, onder de oproerige Staaten van Jtalie, en breidde zich noordwaards uit,
to gelyk met lien geest, welke een fchok gaf aan de Gottifche
Staatkunde ; dezelve nam toe, terwyl de Menfchen in partyfchappen,van burgerlyke en geestlyke benaamiugen, verdeeld
waren,en twistten over ftukken die van 't hooglte aanbelaug
geagt, en als heilig aargezien wierden .
Door de ondervinding veeler eeuwen , mogen wy ons verze .
herd houden , dat ruime begiftigingen nan geleerde Maatfchappyen gefchonken, en dat bet gemak hun verleend, om met
rust zich op de Letter-Oefeningen uit to leggen, de gefchiktite middels niet zyn, om de uiterfte poogingen van den geest
of

OVER DE KUNSTEN EN LETTEk •O EFENINGEN.

166

of to'vergen . De Geleerdheid zelve, die men aanziet als een
voortbrengzel der ledigheid en ruste , kwynde in de fchaduw
van de afzonderingen in de kloosters . Wanneer de Menfchen
verwyderd zyn van de voorwerpen, die nutte kennis kweeken,
wanneer zy diet bewoogen en aangefpoord worden, door de
beweegmiddelen, die een werkzaamen en moedigen geest op .
wekken, kunnen zy niets an4ers voortbrengen, dan fchoglfche
wartaal, en de hoop van onverftaanbaare kuustwoorden vergrooten.
Om regtmaatig en overeenkomftig met den weezenlyken
ftaat der dingen re fchryven, is bet noodig de nandoeningen
der Natuure gevoeld to hebben . By, die, in zyne bedryven,
fcherpziende en veel afdoende is, zal waarfchynlyk, als by
zich op de Letteroefeningen uitlegt, naar evenredigheid, dat
zelfde doorzigt, die zelfde yver, medebrengen ; en , fchoon
bet Schryven eene hoofdbezigheid moge worden, en al de
bevlytiging vorderen, welke men in eenig ander beroep konne
toebrengen, zal nogthans, in dit ftuk, de geest en de gevoeligheid van cen Icevendigen aart 't voornaamfte vereischte
weezen en blyven .
In 't eene tydperk moge de School haar licht en befuuring
ontleenen van bet daadlyk leeven ; in een ander, 't is waar,
kunnen de overblyfzels van eenen dus werkzaamen geest, veel
onderfl:euning krygen , door de overblyfzelen der Letterkunde, en door de berigten, die de voorbeelden en de proeven
van die betere tyden bewaaren . Maar, op welk eene wyze,
de Menfchen ook toegerust worden tot groote verrigtingen ,
bet blykt een der fchoonichynenfte van alle misleidingen to
weezen, de volmaaking van 't menschlyk Chara6ler to verwagten van enkel befpiegelende oefeningen ; terwyl men de
hoedanigheden van dapperheid en genegenheid tot bet geneene welvaaren, die zo noodzaaklyk zyn om onze kundig .
heden, tot eendeel van ons geluk, en voor ons van weezenlyk gebruik, to maaken , verwaarloost .
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(Oit bet Frauscb.)

A Ch , zeide MANGOGUL, zich in 'c bedde omwerpende en de oogeu
.CL wryvende, ik heb pyn in 't hoofd. Dat men my noit van
Wysbegeerte meer fpreeke . Die zamenfpraaken zyn ongezend . GisM 3
te-
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W'eren ging lk met die dlepzirmige denkbeelden'na bed, en, we] verve
'van Sla een .Sultan to Oanpenss heeft myn hoofd meer in eenen nagt
:parbeid , dan myne-$iaatsdienaars in een gansch jaar doen . Gy
,Jacht ; dock, om 'of u van ie overtuigen dat ik bet niet vergroot, ex
cm my te .wreeken over . den kwaaden nagr, dig uwe'gefprekken my
yaroorzpakt bebben,_ zplt gy ptyn droom in •'t breede hooren .
1k viel,in 1aap , en myne nog wakkere verpeelding fc,hilderde San
ptyne zyde een ionderliug Dier, Hel hadt den kop eens Arends, de
pooren van een GrAoen , hot lyf van een Paard , en den flaarc eens
,j,eeuws. Jk greep bet, niettegenllaande wile krommefprongen, welke
bet maakte ; en , my aan de maauen vast houdende , fleeg ik 'er zagt?yk op . Terflond fpreidde bet de groote wiekeri uit, die van de zy .
dt'n voortkwamen,to ikwerd,met eene ongeloo6yke fhctheid ;dtlot
de lugt gevoerd.
Langen tyd had ik gevloogen , wanneef ik, in de uirgeftrektheld
'Oer ruimte, een gebouw zag als door betoovering opgehangen . 1let
'tUas'grootAk zal Met zeggen, dat bet op zyne giondtlage' wiggel .
)dc ; want her hadt ztf niet . De kolommen, die geen half voer mid .
dellyns konden haalen`, reezen tot eene ontzaglyke boogie, en onder,
4leunden boogen, duidlyk zigtbaar door de venflers, op eene geregel ;ie
wyze daar in gemaakt.
Ey glgn :lnggng vap dit :0abotfw, bieef myp Dier flaw . jk twyfelde,
in den beginpe,om af,tp flygen ; want ik vond bgt .min hacblyk Qp
myn ,gevleugekd paard o p to tuimelen, dan in dit gebquw to wande,
len . Oadgttusfchen San gemoedigd doot de utpnigje,der becrgQd4efen., Gu, cane fehynbaare .gerustheid, op alter, aaligezigten to feezen r
iteeg ih ,at, gin& voort, .begaf *my in den tirgpg, en m<erkte op wat
ky deeden.
Her waxen oude Lieden, of overmaatigdik en ge'zWollen, of rank
en red'er, zonder frisbefd'van kleur of fterkto ; en bykatts Allen mis:
inaakt. I)e een hadt een klein .hoofd, de andef_ lIorte armen ; de
meesten waxen zonder beenen, en gingen op knikketr . [let geblaas
des winds deedt ze om verve vallert,- en zy bieeven op den grond
ieggen, tot dat 'er een tinder kwam, die lust hadrbun op to helper.
in
opdag . Zy hadden in itun gelaad iets inneemends ;ep flours . Zy
w wren bykans naakt ;went title hunneIleeding beflondt in eon kleine
lap lofl'e, die geen honderlle gedeelte"van hu'li liciiaain bedekre .Ik drong door de merigte been, en kwam aan den voet eens reg •
terfloels ;' een groote fpinnewehbe diende tot verhemelsel . Voor 't
pverige beantwoordde bet maakzel aan 't gebouw . De Stool fcheen
my toe op de punt eener naalde' to nisten 1, en dus in evenwigt to
blyven, Honderdmaai beefde, ilk voor de Perfoonaadje die'er Qp zat,
:peezp was een oud Man met een langen baard, to ultgedroogd, en
pog naakter dan een der Qverigen . Hy flak in een ltom , met zeer dsinue
yogt gevuld, een pyp,-welke by in zyn'mottd-hailt, en bites eeno
~te-
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t+aanigte bellen na, eefe menigte Aaafchouwers, die hem omringden,
en hun best deeden, om ze tot de wolken to doen opklimmen .
n :y x Waar ban ft", fprak ik by myzelven,verleegen over deeze kin .
deragcigheden? „ War wil die bellenblaazerbeduiden, en alien die
,, vermmnkten, onuermoeid bezig om ze voort to blaazen? Wie zal
;, mydeezervtertdoningenuitleggett"4
Dekleinelapjes,diehun
dekren,imdden Seeds myna aandagt getrokken,enik had opgemerkt,
duy near maar.'deeze grdoter waren, do draggers zich min met do
bel(en bemoeiden, Deeze zonderlinge opmerking moedigde my
San am hem, die my 't enmst ongehavend toefcheen, aan to fpreeketu
lk zag 'er een, vlena fchouderen halverweg met lappen bedekt
Waren, zo wel aan elkander gevoegd, dat men de neaden nauwlyks
kmrr Zion . fly tiejs been en weder onder de menigte, en fcheen zich
weinig td bemoeten met alles wat'er omging . Hy hadt eon gemeen .
Mtn voorkonten, een lachend weezen, een' ernachaftigen tred, een
aagte opflag van oogen : ik liep terfland na hem toe, zeggende
,, Wie zyt gy? Waar ben ik? Wie zyn deeze Lieden"? ---- Ik
ben PLATO, aotwoordde by, gy bevind u in bet geWest der Veronderftellingen a en deeze Lieden zyn Stelzelmaakers .
,, Nlaar, door welk een toeval, onthoudc zich de Godlyke PLATO
• bier? Wet doer by onder deeze harsfenloozen ? "
rqk kodn bier al greavende : en heb, op een' groocen afftand van
deepen Tempel een klein helligdom , werwaards ik de zodanigen
trreng, die van het Sceizelmaaken zich bekeeren .
• En wat is uwe bezigheid?"
Den Mensch to leeren kennen , de Deugd to betragten, en de
Bevalligheden to off ren?
„ Dat zyn treffelyke bezigheden ; doch wat betekenen die kleine
• kpjes leaken, wear door gy beter near bedelaars den near Wys• geeren gelykt?"
Vraagt gy my dit, fprak by al zugtende, welk cen droevig denk .
beeld herinnert my die vraage? Deeze Tempel was eertyds de Tentpel der Wysbegeerte . Helaas !
wat is het bier ter plaacze ver .
anderd . De Leeriloel van socRLTEs ftondt op deeze plaats.
• Hoe dan , viel ik hem in de reden, hadt SOCRATES mede een
„ pyp in zyn' mond, blies by ook bellen?"
Neen, neen, hervatte PLATO, dan zou by van de Goden, den
naam van den wysften der Menfchen, niet verworven hebben. Ont
veeflanden en harten ce vormen , beeft by zyn geheele leeven beileed .
Met zyn' dood is 't geheim verlo®ren geraakr . SOCRATES ftierf, en
de fchoone dagen der Wysbegeerte waren voorby . Deeze lapjes lea.
ken, welke die Stelzelmaakers zich de eere geeven van to draagen,
zyn brokken van zyn kleed . Hy hadt nauwlyks zyne oogen gefloo .
ten, of alien, die na den cytel van Wysgeerea dougen, vielen op
zyn mantel, en fchel rden alien flukken .
M 4
„ Ik
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,, Ik verftaau, hervacte ik , en deeze Lappen hebben bun en hunne
„ naakomelingfchap tot cieraaden gediend" .
Wie zal, riep PLATO uit, wie zal deeze brokken verzamelen, en
ons den Mantel Van SOCRATES weder geeven.
Hy deedt deezen aandoenlyken uitroep, wanneer ik van verre aen
klein Kind met langzaame, doch,vaste fchreeden, tot ons zag naderen.- Het hadt een klein hoofd, een dun licbaam, zwakke armen em
korte beenen ; maar alle de leden verzwaarden en verlaugden, our
maate bet nader kwam . In de vordering der trapswyze aangroeijin .
gen , vercoonde bet zich onder honderd verfchillende gedaanten r
ik zag hoe bet met een langen Verrekyker den Hemel waarnam, met
een Slinger den vii der lichaamen afmat, de zwurre der Lugt door
een pyp met kwik bepsalde, en met een Prisms in de hand de lichtftraalen fcheidde . Hier op werd bet een ontzaglyke Reus, wiens
hoofd ten hemel reikce, wiens voecen tot in den afgrond gingen,en
wiens armen zich tot beide de Poolen uitftrekten. Hy flingerde met
de rechte hand een fakkel, waar van bet licht zich uicfpreidde in de
lugt, de diepte der wateren beftraalde, en tot de ingewanden der
aarde doordrong .
,, Wat betekent ", vroeg ik PLATO ; „ die reusagtige gedaante,
„ welke ons nadert?"
Gy ziet daar de Ondervinding zelve, fprak de Wysgeer .
Nauw hadt by my dic korte ancwoord gegeeven , of ik zag de Ondervinding nader treeden, de pylaaren van den Tempel der Veron .
derftellingen waggelen, de boogen nederzakken, en de vloer ondct
onze voeten fpiyten .
Laat ons vlugcen, riep PLATO, laat ons vlugten : dit Gebouw zal
flegcs dda oogenblik meer ftaan .
Op dit woord, vercrok by ; ik volgde hem. De Reus naderde,
en ftootte aan den Tempel ; deeze ftortte in met een fchriklyk go .
raas, en ik ontwaakce .

WRREDHEID TEGEN DE IIIISECTEN .

(Uit bet Engelseb van Dr.

C

PERCIVAL .)

gaf zich zelven toe, in bet wreed vermaak van Vliegen to
pynigen , en to dooden . Hy fcheurde hun de Vleugels en Pootjes
af, en gaf, met vermaak , agt op hunne vergeeffche poogingen , om
hem to ontkruipen . Zomtyds verzamelde by een getal by elkander,
en drukte ze ddasklaps dood ; roemende , gelyk meenig vermaard
Held , op de verwoesting door hem aangerigt. Zyu Broeder befirafte hem , to vergeefsch, over deeze wreede handelingen ! Hy
kon hem niet overhaalen om to gelooven , dat de Vlieggn vatbur
voor
IIARLES
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voor pyn waren, en een regt hadden, niet minder dan wy zelfs,
otn to ieeven in vryheid en geneugte ; de tekenen van doodsbenauwdbeid, welke zy, terwyl by ze pynigde, door de leevendige
en verfcheide draijingen van bun Licbaampjes uitdrukten, verf}ond
by niet, noch wilde'er agt op geeven.
ALexts hadc een Microscoop, by verzogt CHARLES, out, op zekeren
dig , een seer fchoon en verwonderlyk . Diertje ce befchouwen
• Merk, zeide by, hoe bet met kostbaare fteentjes bezet, van bet
„ boofd cot den fbart met zwart en zilver, en bet geheele Lichaam
.
• overal omringd is met de keurlyk(te haircjes ; her hoofd bevat eon
• paar leevendige oogjes, omzet met een kring van zilveren haircjes
• en de Snuit beftaat nit twee deelen , die over elkander fchuiven
• bet geheele Lichaam is vercierd met pluimpjes en optoijzels, to
• boven gaande alle de overdaad van klederen, in de Hoven der
• grootfie Vorften ". CHARLES was vermaakc, en verbaasd door het
geen by zag, ongeduldig om to mogen weeten , den naam en de eigen .
fchappen van dit fraaije Diertje. Als hot van onder bet Vergrootglas genomen, en voor zyn blooce oog gebragt wierd, zag by dat bet een
eenvoudige Vlieg was, 't flagtoffer van zyne fpeelfcheWreedheid .
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Eene Fabel : gevoigd naar 't Fransch van l'Abbf etrsIRT .

Nibil babet Fortuna tua majus, quam quod quamplurimis bene facere posfss ; nec natura tua melius, quam quad velis .
CICERO.
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Y, die vervreemd van mededoogen,
Als de Armod u, met fcbreijende oogen,
Om byftand .fmeekt , geen agt op traan of zugten geeft ;
Weet gy dan niet, ondankbre Stervelingen!
Schoon weelde en wellust u omringen,
Waarom de Hemel u een hart gefchonken heefc?
Hy wilde uw ftast gelukkig maaken !
Indien gy dan de, menschlykbeid
Nog niet geheel 'hebt afgeleid,
En 20o gy 't aardsch geluk en 't eeuwig hell wilt futaaken,
Hebt uwen Broeder lief ; zy; dan altoos bereid,
Pea armen by cc fiaau, door mededeetzaamheid .
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Twee Honden, die voorlang alt buuren zamen wdoadei

In 't zeifde buis, en, zoo men zegt, betoonden ,
Door bun gedrag, dot zy
De vriendfchap kenden, en hair hielden in waardy .
'oli, de gunfteling der weeldrige Eufrofrne,
En Blom de bond van Vrouw Claudine,
Zyn't, van wier vriendfchap ik nu zing .
Claudine's float was zeer gering ;
Zy moest alleeniyk leeven
Van 't geen door and'ren haar nit meely wierd gegeeven ;
Door de eerfte integendeel zeer vrolyk leefde en vry,
Omringd van dartelheid, en weelde en lekkerny.
Dan let, hoe dat door mededoogen
'oli, fchoon most een bond, inwendig wierd bewoogen ;
Want ais men hem zyn eeten gaf
Stond by son Blom de belft gewillig aff
lets was 'er, ever dot hem kwelde ;
Dit was dot zyn Meestres nu ook de brokken telde,
Die by meest van haar Tafel kreeg .
• Zyn maag", zey zy : „ fchynt altoos leeg,
• Hy words to gulzig en zal wis zyn lyf bederven ;
• Men geev' hem minder, by zal van gebrek niet iterven ;
„ 't Waar' jammer dot her lieve beest,
• Door overmaat van fpys, kreeg Ierzel son zyn leest" .
Men gaf hem minder, . en, fchoon dit hem mogt mishaagen,
Blom had van geen gebrek to kloagen,
De helft viel hem 21t003 ten deel,
Het zy, zyn vriend 3oli of weinig kreeg of veel .
Deez' handelwyz' bleef long vetborgen ;
Scboon die bedienden , die voor't beestje moesten zorgen,
them dikwerf floegen, om dat by zoo gulzig fcheen ;
Masr niemand wist bier van de reen .
.7oli was haar to flim ; want, in verfcheide holen,
Naby en op den crap, hield by de fpys verfchoolen,
Voor Blom , zyn vriend ; en , op een zagt geblaf,
Hec teken dot by gaf,
Kwam Blom van boven if,
Die dan zyn maag braaf vulde in 't byzyn van -den ander' .
Dus leefden zy in vriendfchap met elkander,
Als zeek're vroome Kat 'Joli, hear medgezel,
Betrapte en tot hem zey : ,; zoo broeder ! dot gnat wel,
• Gy fchynt zeer yvrig in u voofraad to bezorgen ;
• Is 't niet vodr heden, 'c is voor morgen :

,r Altar
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• Maar'k weet, dat

Blom, niet gy, die fpys verteert ;
„ Foei, broeder I foei , gy handelt zeer verkeerd .
„ Wit wet verpligr u , om een' beed'laar iets to geeven F
„ Zorg voor u - zely', last by van 't zyne leeven .
• Welk dwaas gedrag 1 in plaits dat ge u verblydt
„ In 'c geen een ander lydt,
• Zoo onderfteunt gy hem ; el, wil u tog bezinnen ;
• En denk, de liefde moet eerst van zig zelv' beginner " .
zey oli, geheel bedaard :
• Ach,'
d Zuster! gy fpreekt zeer ontaard ;
•
Zoo gy eens wist, wat ftil, wit aangenaam genoegen,
• Inwendig wordt gefmaakc, wanneer me lets toe kan voegen
• Van zynen overvloed, aan zulken, die in nood
• En Wet in ftaat zyn ter verkryging van bun brood :
• Gy zoudt, was 't u bekend, my niet zoo fchimpend hoonen,
Maar ook, ale ik, wit Blom uw liefde en vriendfchap toonen .
•
, Ik reken bet een grooi geluk,
Dat ik me in ftaat bevinde, om hen, die onder'c juk
Der armo& zugcen, van then zwaaren last to ontheffea.
! Kost gy dat geluk bezeffen!
• 6Was
weldoen ook uw lust en vreugd,
En kweekte uw Ziel deeze eed'le deugd,
• ja, was altoos uw hart goedwillig open,
•
Dan mogt ge op 'a Hemels zegen hoopen' ?

•

Hoa op, gy draaft ce ver met uw geleerden bond,
Zegt ligc de Leezer : dan, 't geen vloeide uit zynen mood,
Hy zy eea bond of niet , brengt ons 't gebod to binnea ;
Gy moet uw naasten als uw eigen-zely' beminnenl
AMSTERDAM,
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BETREKKELYK.

VERHANDELING OVER DE VOORTREFFELYKHEID , EN HET
ZWAARWIGTIGE VAN HET AMPT EENES OPENBAREN
BEDIENAARS DES EUANGELIES .

(Vervolg van Bladz .

142 .)

voorige befchouwing van den Leeraar, met opzigt
her doen der Gebeden, kwam by ons voor als de mood
IdesNtotonze
Volks tot God ; maar voor tegenwoordig hebben wy hem,

naar de gemaakte verdeling, in eene andere betrekking to befchouwen, to weten met betrekking tot de Leerredenen zelven ; en dan kymt by ons eerder voor als de mond van God
tot her Volk . --- In 't voorftellen zyner Leerredenen toch ,
is by zo veel als her werktuig, waar van God gebruik wil
maken, om zynen geopenbaarden wi1 den mensch nader to
verklaren . fly is in die betrekking gefchikt, om den menfcheu
kinderen de verborgenheden des A1lerhoog1 en uit to leggen ;
om daar uit hunnen pligt of to lciden , welken zy aan Gode,
den Evenmensch en zich zelven fchuldig zyn . En dit maakt
hunne bediening by uitftek heerlyk en voortreffelyk ! Maar hoe
zwaarwigtig maakt bet dezelve tevens !
De Prediking is eigenlyk eene uitlegging of verklaring der
1-Ieilige Schrift, waar uit de Leeraar een gedeelte ten grondflage zyner Predikatie neemt, om daar over eene leerzame en
opwekkelyke Redenvoering to doen . Zo 't noodig zy, indien
hem, in 't geen by ten onderwerpe zyner Leerreden verkooren heeft, eenige duisterheid voorkome, is 't zyne zaak, aan
de woorden en fpreekwyzen der Schrift , of aan 't voorftel
zelve , zo veel lichts by to zetten , dat alles voor den minften
Toehoorder, zo die maar oplettend zy, vatbaar worde . Hy
moet ten then einde den zin en mening des Schryvers oplettend nagaan ; her einde en oogmerk, waar toe her voorftel
ingerigt is , nauwkeurig in agt nemen ; en vooral her verband, waar in bet zelve voorkomt, wel gade flaan . Dit is
de weg ow her duistere verftaanbaar to maken, - Kiest by
een onderwerp uit de Voorzeggingen, dan heeft by uit het
beloop dier ganfche Profetifche vooritellinge op to fpooren ,
v. DrirL . MEN G$L W. NO. 5.
N
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wat zaken 'er voorzegd, tot welk eenen tyd, op welke per .
foonen of bedryven, dezelve t'huis to brengen zy . --- Zya
eindelyk de woorden, welke by tot bet onderwerp zyner Verlhandeliuge heeft uitgckozen , klaar , en voor een ieder verflaaubaar genoeg, laat by dezelven dan tot een grond leggen
eener Leerreden, beftaande nit een wel doorwerkt betoog, in
't welke waarheden van den Kristelyken Godsdienst behandeld, bewezen en verdedigd worden . Of laat by 'er eene zedekundige Redevoering over doer, om zyne Toehoorders , op
dien grondflage, hunne pligten to leren, welken zy als redelyke Wezens, en nog oneindig meerder als Kristenen , door
het licht des Euangelies bellraald, verfchuldigd zyn ; bier in
navolgende bet voorbeeld van onzen grooten Leermeester en
zyne Apostelen , welken zich al veelmalen van zulk eene
Leerwyze bediend hebben . - In deze Predikatien, op welk
eene wyze ingerigt, en over welke ttoien gedaan, behoort
altoos eerie defiige taal, aan Gods Woord voegende, gevoerd
to worden . Alles , wat daar van afwykt, onteert het werk,
dat men verrigt . Eene lage laffe teal toch voegt niet op den
Predikfloel ; de minfle lafFe uitdrukking, in de Leerreden ingevlogten, ontneemt dezelve een grooten trap van deftigheid,
waardigheid en edelheid . -- Hoe weinig zulks paste bevroed
een ieder, als by maar een oogenblik overweegt, hoe de Leeraar bier van Gods wege fpreken moet. Zal uu aan zulk eenen eene laffe taal en lage uitdrukkingen voegen,daarhy bier,
in zyn werk , als den mond der Opperlte Wysheid moet
verbeelden? Zal zulk een de woorden Gods, welken de wigtigile , de allergroottle en verllevenfte zaken ten onderwerp
hebben, niet grootlyks onteren , door zyne Leerreden op to
vullen, net eene Taal, die, zelfs order bet gemeenite Volk,
laf en zcuteloos genaamd moet worden? Welk eenen invloed
ken eene Taal op de gemoederen der Hoorderen hebben, die
zo ver beneden de waardigheid der zaken is , welke men to
verhandelen heeft? De onkundiglle zal 'er eindelyk van beginners to walgen, en 't moot een verftandig Toehoorder onverdragelyk voorkomeu . Het ban zelfs zo ver gaan , dat
fehoone en voortrefelyke zakeu'er net flegts door onteerd,,
maar ten edncmaal buiten aentnerking gebragt worden . lewands gedagten moeten, immers , inderdaad al heel zonderling
zyn, its ze behagen zuilen, eu aanmerking verdienen, wanneer zy ontmakelyk, in eene lage teal , en walgelyken ilyl,
voorgedra en worden . - Hoe moet zulks ook, aan den
anderen kant, den volmaakt wyzen God,wiens monddeLeerair tot het Volk zyn moet, mishagen? Of zou de Alwyze
cell
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een welbehagen hebben in lage ftraattaal,in woorden die zomwylen den eerbied kunnen krenken , welken men aan bet
Opperwezen , dat Wezen alter Wezens , verfchuldigd is ?
gewisfelyk neen ; zulks moet hem grootlyks mishagen , en
daarom moeten de zaken naar haren aart behandeld worden,
dat is, met eene deftige taal, en in een manlyken [lyl . Ik
weet wel, men kan bier tegen inbrengen ; God ziet meer op
de inwendige gemoedsge[teldheid , en opregte mening des
Leeraars, dan op de uitgezogtfte woorden ! Dog ik antwoorde bier op, dat dit geen' Predikant vryheid geeft tot flordigheid ; maar hem wel degelyk verpligt, otn woorden to gebruiken en nit to kiezen, welken de zaken, die by voordraagt,
juist uitdrukken ; en daarom moet alle laagheid van den Predikftoel geweerd worden . Even zo moet een Leeraar zich
ook, aan de andere zyde, zorgvuldig wagten, van zyne Predikatie in een al to hoogen , en verheven ftyl op to itellen .
Gezwollen en hoogklinkende uitdrukkingen ftaan hem Diet
minder to vermyden, dan lage . Als by zich van vele figuurlyke, van elders ontleende fpreekwyzen bedient, zullen hem
de minfte Toehoorders verftaan, orn dat zy veelal onkundig
zyn, waar van men ze ontleend hebbe . Vorderen de zaken,
welke by verhandeld, al eens een hogeren ftyl, by moet 'er
nochtans zeer voorzigtig mede to werk gaan ; en zich dan van
de ware Welfprekenheid bedienen, en geenzins gezwollen en
hoog klinkende woorden gebruiken ; dit zou veel eer naar gezwets,dan eene deftige Leerreden gelyken . Welk eene zwaarwigtige zaak voorwaar! Altoos valt bet bezwaarlyk, den gulden middenweg to houden, maar nergens moeilyker in, dan
in bet gebruikeu van een ftyl , die joist aan den Kanzel voegt .
. . Zie , welk een arbeid, welk een vlyt, welk eene uiterfte oplettenheid word 'er gevorderd, tot een werk van die Natuur,
als dat geen, 't welk de bediening eens Leeraars is!
Tot dus ver befchouwden wy den Leeraar, in de verklaring
van zyn onderwerp, laten wy nu ook bet ooge Dog op hem
faan, met betrekking tot een tinder, Diet minder gewigtig
gedeelte zyner Leerreden ; beflaande uit cene be[lierende
onderrigting zyner Gemeente , getrokken nit de voorens
verhandelde zaken . Hier in moeten voorkomen , bellraffingen, leringen, beftieringen, vermaningen, vertroostingeu,
en heilzame raadgevingen, naar de zaken bet vorderen , over
welke men zyne Leerreden gehouden heeft. In dit gedeelte
der Predikatie,, bovenal, moet de wyze, op welke ieder Mensch
zyn ]even hebbe in to rigten, over~bnkomflig bet Euangelie,
en de geboden, daar in voorkomende, voorgedragen worden ;
op
N 2
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op dat by als een braaf Burger en een goed Kristen wandele .
flit is , voorwaar, een zeer gewigtig deel van den openbaren
Godsdienst ; weshalven bet voor eenen Lceraar ten uiterflen
onverfchoonelyk, alter onverantwoordelykst zyn zoude, bier
maar los en onbedagtzaam overheen to loopen . Het is ondertusfchen, een ftuk van geen minder moeilykheid,dart gewigt.
Wanneer de Leeraar zyne Toepasfng, gelyk by verpligt is ,
zo wel wil beftuderen, als zyne Verklaring, zal by immer zo
veel, indien niet meerdere, moeite, aan dit, dan aan 'c eerfle
gedeelte zyner Leerreden vast vinden . Hy ltaat bier meer op
zich zelven, en moet zelf denken ; daar by, omtrent de uitlegging der woorden, gedagten van anderen kan overnemen ;
dewyl 'er tog over nicest alle ftoffen gefchreven is. Geen gemakkelyker Toepasfen zou'er bedagt kunnen worden , dan wanneer
men een algemeen formulier opftelde, om 'er, met eenige geringe verauderingen in alle Preken gebruik to maker, en dat op
alle Verklaringen to laten volgen . Dog zulk eene wyze van Toe .
pasfen zou zo ver buiten bet oogmerk gaan , als dat men
eene betogende Leerreden opftelde , en dezelve , met eene
kleine verandering van woorden, elken Zondag deed ; lezende
der Gemeente flegts een anderen Tekst voor . De Toepasfing
dient voort to vlocien nit de Verklaring . --- Maar bier valt
de Vraag ; moet dezelve algemeen, of onderfcheiden, en by .
zonder zyn? Over 't geheel kan 'er op geautwoord worden ,
dat zulks veelal afhangt, van de ftoffe, welke men behandeld
heeft. Men kan ftoffen uitkiezen , waar nit men algemene
Leringen trekt , welke een ieder betragten moec , ow een
waar en opregt Kristen to zyn . In dit geval , worde de Ondeugd met hatelyke verwen , en de Deugd met de fchoontte
koleuren afgefchilderd . Men wyze dan in 't algemeen aan
den weg , then men to betreden heeft ; die den Verf'tandigen
naar boven leid . Dat dan geleerd worde wat elk Mensch
aan God, zich zelven en zynen Naasten verfchuldigd is, wat
by verpligt zy to doen, wil by in de Vriendfchap van zynen
Schepper delcn, tydlyk en euwig gelukkig worden . Dog
alle ftof en zyn niet van dezelfde natuur ; ook vereifchen zommige heerfchende gebreken der Gemeente byzondere aanmerkirgen . In zodanig een geval zal een Leeraar wel doen,
als by zone Toepasfng nicer onderfcheiden opflelt ; bet zy
met verfchillende Karakters of to malen ; bet zy met zyne Ge .
meente in ioorten to verdelen ; fchikkende zyne byzondere
vermaningen, bettraffingen en raadgevingen naar den byzon .
deren toetland . waar in de Leden zich bevinden . Zulk eene
onderfcheiden Toepasfing zal by ook met nut op 't voorftelleu
van
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van algemene Waarheden kunnen maken, als hy't 'er ernftig
op toelegt, om den onbekeerden Zondaar , door bet aanlokkend geklank des Euangeiies, to winnen, of door den ichrik
des Heren to bewegen tot hekering ; terwyl by de Vromen
vermaant , hunnen weg naar den Hemel betiiert , hunne
Iiefde tot hunnen Hemellchen Vader opwekt,en geliadig vuurig maakt, met hun voor to houden de oneindigheid der liefde , welke hun in Kristus Jezus geichonken is ; en bet onuitfprekclyk en euwig gewigte der Henielfche Heerlykheid ,
welke zv to verwagten hebben .
Dan bier zou nader gevraagd kunnen worden ; hoe vele
zoorten van menichen moet by in de Toepasfing onderfcheiden?
Dog ik Nat dit verfchil , gelyk to voren , in 't midden ; alleenlyk
zal ik bier omtrent nog de volgende aanmerking maken . Het
verwondert{my tea hoogfte , dat men, dikwils, by den eenen
de overtuigden, onder de Godloozen of nog onbekeerde Zondaren, fchikt ; terwyl zy, door anderen, odder het getal der reeds
begenadigden gebragt worden . 1k kan nimmer vermoeden ,
dat iemand onzer Gereformeerde Kerk ze als eene derde foort
zal durven aanmerken ; aangezien 'er tog niet meerder dan
twedeileie zoorten van menichen zyn , onbekeerden nament.
lyk en bekeerden ; Godloozen en Rechtvaardigen . Hoe groot
eerie verwarring moet derhalven zulk eene wyze van behandeling in de gemoederen der Hoorderen verwekken! Eerie verwarrin g , die den Onkundigen ligt wanbegrippen inboezewt,
en deb Kundigen Tochoorder, zo 't my dunkt , mishagen moet .
Ondertusfchen is bet echter geed Meusch ten kwaden to duiden, wanneer by deze wyze van Toepasfing volgt ; in zyn
gemoed overruigd zynde, dat dezelve, volgens zyne manier
van denken, de beste en gcfchiktile is . Dog bet is aan den
anderen kant ten uitertlen of to keuren, wanneer een Leeraar
bet alleen doet, met inzigt om menichen to behagen, en zich
fchikt naar de plaatzen, alwaar men 't op dusdanig eene wyze
begeert .
Wanneer men dit alles, ook omtrent dit gedeelte der Leerreden, nagaat, ziet men ten duidelyk(te, hoe uitgeftrekt des
Leeraars ampt zy ; hoe veel oplettendheid, en welk een ingeipannen vlyt 'er, ten dezen opzichte, aan 't Ampt eenes Lee .
raars verknogt zy ! Nochtans kan men van dit zwaarwigtig
werk zeggen ; dat al bet voorgetlelde, om zo to fpreken, nog
maar als de heift van bet geheel uitmaakt . Het doer en by .
woonen derLeerredenen desZondags,of op andere tyden, is
bet oefenen van den openbaren en gemeenfchappelyken Gods .
dienst , welken de zigtbare Kerk op aarde uitoefent, en wel
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uitoefenen moet, eenparig en gemeenfchaplyk . Dog zal dit regt
gefchieden, dan moet elk Lid der Gemeente een begrip hebben van de wyze, op welke God gediend wil worden ; zy
moeten alvorens hunnen Godsdienst verftaan, en daar in order .
wezen zyn . Hierom is cen Leeraar gehouden, zich ten vlytigile to benaaritigen, om alle de Leden zyner Gemeente ten
miniten ecnige begrippen van hunnen Godsdienst in to boezemen ; bet Wezen to leren kennen,'t Been ze verpligt zyn to
dienen , en de wyze op welke bet zelve gediend wil worden .
Her toe zyn van het alleruiterst gewigt de Katechizatien,waar
in een Leeraar vooral niet fluf noch nalatig behoort to zyn .
De Jeugd wel to onderwyzen is van eene onbedenkelyke
noodzakelykheid . Men moot dezelve niet dents de Leerltellingen van den Godsdienst leren naldappen , cu haar eene
Belydcnis afvorderen, die zo onredelyk als onbetamelyk is ,
eene belydenis, welke zy in bet geheel noch begrypt, noch
verftaat. De Jeugd moot geleerd worden alles to begrypen,
't geen_ men haar onderwyst ; want wat zal cent onderwyziny
baton, van welke men noch vertland, noch begrip vormt?
Men moot haar, derhalve , meer !let bet oordeel, dan bet ge .
heugen, leren werken . Ilet geen bet oordeel bevat zal men
riot ligt veriiezen ; maar bet geheugen verliest fchiclyk alles .
In deze ganfche Leerwyze is bet ten uiterflen nood :zakelyk ,
riaar de aliereenvonwiglle regels to work to gaan . Het eerite
werk is bier, haar, otntrent bet Opperwezen, de juiste en
geichiictllo denkbeelden to leren vortuen . Aanvanglyk heeft
men , om haar, wegens bet beflaan van zulk een Wez en to
overtuigen, de ganlche Natuur voor hander . Zo dra een Kind
ecnige vertnogens krygt, urn to kunnen redeneren, zal men 't ,
met weinig mocite, con denkbeeld van eon Almogend Opperwezen kunnen inboezemen . Bet zal verflcid than, zo menigmalen men bet zyn gezicht naar den Hemel doet hcWen, en
bet flegts eenige weinige denkbeelden , welke bet genoegzaam
bevatten kan, geeft van die menigte Werelden , welke men
des avonds, boven zyn hoofd, aan bet Firmament ziet glinlteren . Eon seder en klein begrip zal dra verftaan kunnen, dat
dit geenzins bet week van menfchelyke handen zy . Ilet vermogen,'t geen daar toe gevorderd word, begrypt een Kinderveriland al aanfronds, dat boven het bereik van menfchelyke
kragten gnat . Zo dra men dit denkbeeld in de tedere Ziel der
eerfte Jeugd gehragt heeft, zal men dezelve ook ligt overreden kunnen, wegens de volftrekte noodzakelykheid, om zodanig eeu Wezen to eerbiedigen . Men bewyst tog een Mensch
van grout veru1ogen alleu eerbied ; nlaar zulk cots Wezen gaat
at.,
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alle menschlyk vermogen oneindig ver to boven ; hoe veel
meereerbied is men 'tgevolglyk niet verfchuldigd ! Op dezelfde wyze kan men redeneren , met betrekking tot de voorwerpen, binnen welker kring wy ons bevinden, . Geen 66n Schepzel, dat ons op aarde bejegent, kan door eenige menfchelyke
kragt voortgebragt worden . Hier kan men de Jeugd bepalen,
by ieder Schepzel, by elk deeltje, waar nit de Schepzelen gevorutd zyn ; in elk van die zal men blyken vinden, welken
gefchikt zyn, om zelfs een zees bekrompen , een zees eng
verltand to doen begrypen , dat bet voortgebragt moet zyn
door een Wezen, van een oncindig vermogen , door een NA'ezen, dat van alles de oorzaak is, door een Wezen, dat ook
over alles bet bewind voert , alles regeert en bef'iert .- Gene
mindere trefende bewyzen, hier voor, kan men der Jeugd in
zich zelven leren opmerken . Het beftaan, het kuuftig zamnenftel van den Mensch, de gaven welke by bezit, om als cen
redenmagtig Wezen to werken , welke vermogens aan een edeler deel, dan een lichaamlyk, moet worden toegefchreven ,
zal, door eene geringe redencring gefterkt, de Jeugd oogeno blikkelvk van Let beltaan eens Opperwezens overtuigen kunnen . Haar to doen begrypen, hoe wy altoos onder bet beftier
van zulk een Wezen ]even, en wy ons noch roeren, noch
bewegen kunnen, zonder zynen Nil, kan voorwaar niet antlers, dan de uiterfte cerbied ftorten in de tedere gemoederea
der Jeugd, die ligt bewegen worden .
Wanneer men de Jeugd dus gegronde denkbeelden,omtrent
de allereerfte Waarheden,ingeboezemd, en een gefchikten grond
gelegd heeft, om haar to doen verftaan , hoe men zodanig een
l1'ezen eerbied, ontzag, en dienst verfchpldigd is-, zal men
cen gefchikten weg gebaand hebben, om haar to leren , op
welk eene wyze God, overecnkomftig met zyne Deugden en .
Volmaaktheden, gteerhiedigd behoort to worden . Voorts zal
men haar dan, met weinig moeite, haar den inhoud van hot
Euangelie, leren, de tederfie liefde in bet hart to voeden voor
ceu Wezen, zo verheven boven al bet gefchapene, en dat,
hoe verheven ook, nochtans voor den Mensch zo vele zorge
draagt, met hem van alles to voorzien,hem to onderhouden,
en zo vele bewyzen van toegenegenheid to fchenken, als wy
dagelyks ontvangen . Van hoe veel vrugt zulk een onderwys
natuurlyk moet zyn, kan elk een ligt bevroeden ;'t is nit eigen
cart gefchikt, om goede Burgers en opregte Kristenen to maken . Maar van hoe veel gewigts bet zy, met welk een arbeid
bet vergezeld gaa, en welk een vlyt bet vereifche, is niet min .
der gemaklyk to begrypen . Wanneer de Jeugd op dusdanig
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eene wyze geleerd, en tot de kennis van God opgeleid word,
kan 't niet wel misfen , of men zal onder de Volwasfenen eene
menigte aantreffen, welke lust hebben, en blyven behouden,
tot de kennis, vooral van zulke zaken, waar aan hun euovig
behoud allernauwst verknogt is . IIier vindt dan een Leeraar
overvloedig werk, en bier kan, bier mag by niet traag in zynen dienst bevonden worden . Dan bet is niet to zeggen,
welke gelukkige gevolgen dusdanige onderwyzingen moeten
vergezellen .
Een Leeraar, die veel work maakt, orn kennis in zyne Gemeente voort to planten , zal des bevinden, dat bet Katechizeren niet minder nuttig, ja ik denk nog nuttiger , is, dan bet
doen zyner Predikatien . Dit is een der bekwaamfte middelen,
om opgeleid to worden tot de ware kennisfe Gods ; want zy
die onderwezen worden , en zy, die de onderwyzingen aanhooren , leren beiden de gronden van hunnen Godsdienst
niet flegts oppervlakkig, maar wezentlyk in den grond, ver .
flaan . Des word 'er, nit her ouden derKatechifatien, een
dubbel nut getrokken ; weshalven een Leeraar zyne Gemeente nooit genoeg kan opwekken, tot bet verrigten en bywoo .
nen van zulk een nuttig, van zulk een allernoodzakelykst werk.
Dog met hoe vele moeite en arbeid gnat bet niet vcrzeld?
Wat is 'er niet aan vast , en hoe veel tyds word 'er niet
toe vereischt? Des men in waarheid zeggen moete, dat bet
Leeraars-ampt een allerzwaarwigtigst werk i : . Boven dit
alles word 'er wyders van een Leeraar nog gevorderd , dat
by de Leden zyner Gemeente dikwils bezoeke ; de Schapen
willen gaarn bet aargezigt van bunnen Herder zien . Darr
moet by hun alleszins tot kaadsman dienen . Stigtelyke ge .
Iprehken, gepaard met de uiterfte vriendelykhcid, zullen zy
ne Gemeente gefl:adig meet en nicer aan hem verbinden . In
Ongevallen, Ziekten en hVederwaardigheden meet by lien,
geftadig, met opbeurende Raadgevingen ondertl;eunen ; en in
gene gevalien niag by zich aan de Leden zyner Gemeente
onttrekken . Een Leeraar , wiens aargezigt de Leden der
Gemeente simmer dan op den Predikthoel zien , kan bezwaarlyk eene algemene licfde en agting verwerven . Hy moet,
is zyne Gemeente klein, dezelve vooral bezoeken ; en zo
weinig uitzondering maken, als mogelyk is . De geringen bedroeven zich, of worden tot jalouzy verwekt , wanneer hun
Predikant zich maar met eenigeu der voornaamfl:en ophoud,
en zich aan de rest niet fl:oort, noch naar hen omziet . Ook
zyn dezelven al dikwils, in den aard, geen flegter Leden,
dan de zulken, welke in grooter aanzien , en in meerdere
waar-
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waardigheid verheven, boven andere op de Wereld uitblin .
ken . Hot moet den Leeraar niet flegts to doen wezen , om eigen
voordeel, of dat by van de voornaamften een beter onthaal
kan ontvangen ; neen voorwaar! Zyn toeleg beheort to we .
zen, niet zo zeer zyn eigen, als wel her voordeel der Ge .
meente, to behartigen ; en daarom moet by de geringen niet
minder dan de voornaamfl :en waarderen . %Vanneer een Predikant op ecn Dorp ftaat, moot by elks toevlugt zyn ; by
moot zich zo in ieders gunst weten in to dringen, dat men
hem in alle gevallen tot een Raadsman gebruike ; alle onenigheden en twisten moot by under zyne Gemeente tragten
voor to komen, of, daar ze zyn , to fuller ; wendende alle pogingen aan, om ze uit den weg to ruimen . Tegens alle ongeregeldheden moet by zich verzetten ; niet met eenige meesteragtigheid ; dit zou de gemoederen verbitteren en van hem
verwyderen ; maar met vriendelykheid, onder de flerkfte bewyzen van overtuiging, om hen to doen zien, dat hem alleen him geluk , hun waar voordeel, ter harte gaat. Hier
van overtuigd, zal men naar zynen raad hooren, zyne vermaningen aanmerken, als de heilzaamfte raadgevingen ; en
ernftige pogingen aanwenden , om 'er zich in alle gevallen
naar to fchikken . Dus zal by de toeVlugt worden van alien,
en de Liefde van zyne ganfche Gemeente naar zich trekken .
En van welk cone vrugt zullen zyne Predikaties dan wezen,
order Menfchen , die hunnen Leeraar zo genegen zyn . Lust
tot God en Godsdienst ; lust tot Kundigheden en Wetenfchappen ; lust tot bet waarnemen van zyn beroep ; liefde tot
de Deugd, en de betragting van alle de Geboden, welke onS
in bet Euangelie worden voorgefchreven , zal bier door in de
harten van alle de Leden ontfloken en opgewekt worden . Langs
dien weg zal men de beste Burgers , en ware Kristcnen waken . Langs dien weg zal men alle ongeregeldheden wereu,
de gefchiktfte orde bewaren, en de uitfchitterentle deugden
zien uitoefenen . Langs dien wcg zal de ware Godsdienst gepredikt ; en ieder pligt , welke men Gode, zyncn Evenmensch
en zich zelven verlchuldigd is, in waarheid en niet in fchyn
geleerd en betragt worden . Langs dien weg 'zal Liefde en
Eendragt de Leden zamen verbinden ; en de ganfche Gemeente zal boven vele anderen uitmunten . Hoe voortreffelyk
zal de Bediening van zulk eenen Leeraar wezen ; en hoe zal zyne Gemeente, onder zulk een goeden Opziender, bloeijen!
Hy zal de fchoontte voorbeelden aan anderen ter navolginge
opleveren . Hy zal by God aangemerkt worden, als de goo .
de en getrouwe Harder, die zyne aanvertrouwde Kudde weid,
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naar de Voorfehriften van zynen Grooten, zynen Hemelfchen
Leermeester, hem in het Euangelie nagelaten . By de gehe .
le Wereld zal by roem en agting verwerven ; en alle de Leden zyner Gemeente zullen hem aanmerken, als hunnen ge .
menen Vader . Zy zullen zich gewillig laten leiden en be.
itieren , uit aanmerking , dat zy , uit alle zyne daden 'en
handelingen, uit alle zyne pogingen, zien, dat hem bet heil
zyner Gemeente boven alles ter harten gaat, even gelyk de
getrouwe Harder, die zorgt en waakc, nagt en dag zorgt
en waakt, voor zyne Kudde .
Hoe fnood tog zouden de menfchen zyn moeten, welke
hunnen Lceraar veragtten, verdriet aandeden,eri metfinaadheid bejegenden, van wien zy met alle vriendelykheid, met
alle toegenegenheid,behandeld wierden! Een Leeraar, wiens
beftraffrngen, zonder bardigheid , zonder meesteragtigheid,
met bewyzen van de tederfl :e liefde en toegenegenheid , gepaard
gingen. Die nooit den Perzoonen eenigen haat of afkeer toedroeg ; maar alleen het kwaad en de zonde in bun verfoeide.
Wiens raadgevingen en vermaningen men aanmerkte, als die
van een tecrhartig Vader aan zyne Kinderen, die van hem
opregtlyk bemind worden . Wiens gedrag niet alleen onberispelyk is, maar in alle gevallen tot een voorbeeld ftrekt .
Die geen kwaad voor goed , maar, in tegendeel, zo hem
al Teed aangedaau worde , goed voor kwaad vergeld , zonder zich zelven op eenige wyze laaghartig to gedragen .
Die nooit een Lid zyner Gemeente met een fluursch gelaat
aanziet ; maar klein en root, ryk en arm, de geringen, zo
wel als de meerderen, met alie bewyzen van vriendelykheid,
minzaamheid en be':eetdheid bejegent . Die alle goede bedryven aanmoedigt. Die de Deugd poogt voort to planten, de
Ondeugd, en alle kwaae gebreken, met wortel en tak zoekt
tit to roeijen . Die gemeenzaam is , zonder nochtans zyner
waardigheid to kort to doen, of gevaar to loopen van bet geringfre zyner agting kwyt to geraken . Die in alien opzigte
toont, zyn Ampt getrouw waar to nemen, den luister van
liet zelve op to houden, de Eer van zynen grooten Meester
to handhaven, en de Lesfen van bet Euangelie op to volgen .
Die den moedeloozen poogt op to beuren, en den verdwaal .
den het regte (poor aan to wyzen . Die den Zondaar op Gene
gefchikte manier beftraft, en hem tot beter(chap aanmaant,
op dat by de flegtigheden verlate , den weg des levens be .
wandele, en zich tot zynen grooten Maker begeve . Die den
Vroomen beftiert,hem met nuttige raadgevingen onderiteuut,
en deszelfs hope op bet onwaardeerbaar geluk, 't geen by
cer.
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eerlang deelagtig zal worden , geftadig verlevendigt . Die
Weduwen en Wezen helps, en den noodlydenden, met raad
of onderftand, in deszelfs wederwaardigheden byfpringt . Met
t n woord, wiens pogingen zich geheel en al daar toe uitftrekken, om de bevelen van zynen God getrouw uit to voeren , en bet heil van de hem aanbetrouwde Gemeente , met
alle zagtmoedigheid, to bevorderen ; terwyl by niet verzuimt,
om vaak,by aile gelegenheden, in 'c verborgen, zich en zyne
geliefde Gemeente , voor den Troon des Allerhoogften to
brengen. Kan men van zulk een Leeraar wel minder verwagten, dan dat by onder de Menfchen eene algemene liefde zal
verwerven ; en dat by , als ecn getrouw Dienstknegt , den
loon zynes arbeids van zynen Heer ontvangen zal ! - Zie
daar, van zo veel gewigts is bet Ampt eenes Leeraars ; zo
vele moeite is 'er aan vast ; met zo veel oplettendhcid moet
bet waargenomen ; met zo veel befcheidenheid, liefde en minzaamheid bediend ; met zo veel Lvdzaamheid uitgeoefend, en
met zo veel yver ten ernftigfte beiiartigd worden . 't Is dus,
voorwaar , eene Bediening , welke vereischt , dat men alle
zyne oplettendhcid to koste legge, al zyn verftand infpanue,
en al zyn yver opwekke, om dezelve wel waar to nemen, zich
in alien dele betamelyk to gedragen, en van zynen pligt to
kwyten .
Dus meen ik,met alle befcheidenheid, en eene genoegzame
voorzigtigheid , niet flegts bet voortreffAyke van bet Ampt
eenes Leeraars, maar tevens ook ]let groot gewigt, en den
arbeid, die 'er aan verknogt is , wil men in alien opzigte een
getrouw Dienstknegt aan zynen Heer bevonden worden, to
hebben voorgefteld . Niemand zal, hoop ik, myne welme .
nende pogingen wraken ; maar veel eer de welmenendheid ,
dan derzelver gewigt, in aanmerking nemen ; dewyl ik geenzins
begeer gehouden to worden, voor een opgeblazen en verwaanden Leermeester ; maar flegts voor een Leek, die met zyne,
fchoon zwakke, echter welmenende pogingen , bet zyne zoekt
toe to brengen, om de Voorftanders en Bedienaars van diem
Godsdienst, welken by met zynen mond belyd, en met zyn
harte omhelst , tegens alien verwaten aanval van derzelver
Befpotteren en Veragteren to verdedigen, en to befchermen .
Vind inmiddels de Bedilzugt good, deze myne Bedenkingen
in een min gunftig ligt to plaatzen, en dezelven to veroordelen ; ik zal my zulks weinig bekreunen ; wetende dat een ieder,
die aan den woo, timmert, bet oordeel van elk een meet afwag .
ten, en dtas veel aanUoots ican lyden,
C . V D. c .
1CRUID-
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W. VAN BARNEVELD

KRUIDMENGKUNDIG BERICHT , WEGENS DE VERKIEZING
EN BEREIDING DES MANNI:LYKEN VARENWORTELS,
TOT HET BEEENDE GENEESKUNDIG GEBRUIK TEGEN DEN LINDWORM.

Door
WILLEM VAN BARNEVELD,

't

Apotheker to AmJerdaln .

S bekend, dat,zedert veele Jaaren, bet kragtdaadig-wer-

I kend Zwitfersch Geneesmiddel van Mejuffrouw

NoUIr-

tegen den Lindworm , is beroemd geweest ; dat veele Ly.
ders, derwaarts getrokken zynde, door gemelde Juffrouw geneezen wierden ; onder welk getal zig ook de Rusfifche
Prins BARATINSKI bevonden had,toen by, zesMaandendaarna, namelyk in April van 't voorleeden Jaar 1775, weder to
Parys zynde, ontdekte, dat by no- een tweeden Lindworm
had , welke de gemelde Juff'rouw Nou9er, to Parys tot dat
einde gekoomen, hem ook deedt ontlasten, terwyl zyn Ge .
neesheer COURLEZ DE LA MOTTE aldaar tegenwoordig was .
De onfeilbaare nitwerking van dit,zo 't fcheen, nieuwe Middel, tegen eene Kwaal , wier geneezing anders niet zeker
was, beeft toen ter tyd zyn AllerkristJJyki}e Majefteit, de Koning van Vrankryk, bewoogen dit Hulpmiddel to doen onderzoeken , om 't zig eigen to maaken .
Dit geheime middel, vervolgens, op bevel des Konings getiogt, nader beproefd en fpecifek bevonden zynde , is nit waare Menfchenliefde van zyn Majefleit aan de geheele Waereld
prefent gedaan, door 'er eene Verhandeling van to laaten uitgaan, van verfcheidene Geneeshecren en den Apotheker Cadet geteekend, waar in wy 't Specifieke Recept, nevens des .
zelfs voorbereiding en gebruik, vinden ; welke Verhandeling
ook reeds in bet Nederduitsch to bekomen is .
Dit gezien en de behandeling 'er vau begreepen hebbende,
ondernam ik dit Middel aan to pryzen , aan een Juffrouw in
deeze Stad, die langen tyd aan den Lindworm gelaboreerd
hadde, om over bet zelve een Geneesheer to raadpleegen ,
met aanbieding, om bet gezegde Middel met alle exatJitude,
volgens't uitgekome voorfchrift, gereed to maaken ; waar op
my dit Middel geordonneerd, door my bereid, en door haar
cigendunkelyk onder myn opzigt gebruikt is ; met dat gevolg,
aan 't einde van dit Bericht nader to melden .
De
FER ,
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De verfcheidene geneezingen, die ik , na dit eerfte Geval,
verder van het zelfde Middel, zonder eenige hapering ondervonden heb, heeft my eerie byzondere agting voor 't zelve
doen opvatten ; to meer, daar men zegt, dat het door anderen werkftellig zoude gemaakt zyn, zonder verhoopt gevoig
gehad to hebben , waardoor het vertrouwen van deszelfs uitmuntende eigenfchap reeds twyffelagtig begint gefteld to worden ; onaangezien ook weer anderen, zo wel als ik, daarmet
goed gevoig in geflaagd zyn .
Aan deeze twee omf{andigheden is dit Bericht zyne oor .
fprong fchuldig ; want dat fomtyds heilzaame Specifics tegen
deeze of geene langduurige gebreken of fchielyke toevallen,
met vrugt gebezigd, tevens met den geheimhoudenden Bezitter in 't graf daalen, zal niemand behoeven to verwonderen ;
maar dat zodanige Specifaeke Hulprniddelen, by de oude Ge
neesheerenn beproefd en daar voor to boek getleld, der vergetelheid van eene opmerkzaame Geneeskande onderworpen
zyn, is inderdaad vreemd en beklaagelyk . De Varenwortel
is eene van deeze beproefde en vergeetene Geneesmiddelen .
De Grieken fchynen reeds den Varenwortel als dientiig tegen
den Lindworm gekend to hebben ; en, na hen, GALENUS 2

DIOSCORIDES, THEOPHRASTUS, PLINIUS, DODONIEUS, ANDRY en fommige anderen, die alle, de eene sneer, de andere

minder, met ronde woorden, daar gewag van maaken . Dat
evenwel dit Specifiek Hulpmiddel de aandagt van Kundigen
ontglipt is, dunkt my, dat ten deele moet toegefchreeven
worden , aan de al to uitgeftrekte en dikwils tegenfa :rydige
kragten , die de Ouden iedere afzonderlyke Plante hebben
toegreigend, en die de laatere Genees- en Scheidkundigen daar
wel in gezogt, dog niet gevonden hebben ; en ten deele aari
den val(chen uitflag, door welke dit Middel, den Onderzoeker, die zich eene uitwerking volmaakt- goed beloofd hadde,
to leur fl:elde ; maar 't fchynt my toe, dat men, indien de uitflag niet aan de verwagting beantwoordt, eerst en vooral , de
volmaaktheid of de onvolmaaktheid van , de Proefneeming
moot tragten na to fpooren, alvorens men aan de volmaaktheid van 't beproefde Middel regt zal hebben to twyffelen .
Of zouden wy niet anderwerf in de dwaling kunnen vallen,
om dit Heilzanae Medicansent to verwerpen en to vergeetea?
Waartoe het vooroordeel, gepaard met onkundige eigenliefde,
kragtig zoude kunnen medewerken .
Middelerwyl nu, daarenboven , dit onfeilbaar Specifiek,
door eveugemelde byzondere Liefdedaad van zyn Majefteit
van Vrankryk, in handen van byna de geheele waereld is gekoo
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koomen, beproefd word, en van tyd tot tyd meer beproefd
zal worden, otn den Lindworm nit to dryven, is 't te dugten, dat bet zelve des to minder van zo een algemeen goed
gebruik blyven zal, als het zelve by Juffrouw Noufer, een geheim zynde , altyd zoude gebleeven zyn ; want ow deezen
Wortel en deszelcs Poeder tot dit geneeskundig gebruik vol .
llrekt-good to bereiden, vereischt myns bedunkens meer of
min oplettendheid : to meer daarom , ow dat een Lyder of
Lyder sfe,ditPoed r e n en anderma l verge fsbeproefd heb,
bende, met vooroordeel tegen het zelve word ingenoomen .
Het Poeder nit deezen Wortel, volgens de hier op to geevene
Manier bereid, heeft dat voorregt gehad, dat het nog nooit
gebruikt is, dan met gewenschten uitflag, en heeft in eenige
Proefneetningen reeds verfcheidene platte Wormen afgedree .
ven . Deeze \Vortel, tot gedagte Proeven gebeezigd, is die van
't mannelyhe Vareukruid, zo in den voorleeden Herfsr, als kort
na deezen afgeloopen Winter gegraaven, uit een dorren,zan .
digen en di gt belchaduwden grond, in welken , van wegens des •
zelfs onvrngtbaarheid,geene andere bekendePlant zoude willen voortteclen ; egter heb ik Jaarlyks drie iA vier foorten van
Varen, in groote menigte, aldaar gevonden . Het mannelyke
Varenkruid vinden wy, onder anderen, met opzet, befchreeven
en afgebeeld , in meergemelde vertolkte Verhandeling over
den Lindworrn : ik zoude 'er dit konnen byvoegen ;,, dat dee• ze Wortel, (die, volgens TouRNEFORT, uit een Vrugtje ,
„ dat de Plant op den rug zyner bladeren draagt, met eene
„ bultige en fchubbige fluid bedekt, zich,ryp zynde,opent,
• en eenige Wine Zaadjes fchietende word voortgebragt, )
„ voozer en fponzieufer word aan zyn oorlpronkelyk deel ,
• naar waate hy, aan zyn andere einde , oneindig voortgroeit ;
• dat by Jaarlyks van zyne oorfpronkelyke Aanhangzels, en
• dat gedeelte van zyn Middenrif, uit welke dezelve eertyds
• waren voortgelprooten, verliest , terwyl aan 't voortteelende
• einde, onmiddelyk, vier, vyf of zes nieuwe Looten allengs„ kens ontflaan , en in 't vroege Voorjaar beginnen nit to fprui• ten ; dat het Kruid Winter en Zomer groen blyft, en nooit
„ ten eenemaal verdort, voor dat de Plant op nieuw boven
• den grond begins nit to botten, gelyk my zulks nog geblee• ken is, na den frengen Vorst van deezen Winter ; dat in
• ieder van deeze aanflaande Bladen, reeds in 't Najaar al,
„ het ganfche Weezen van de Plant beflooten, en zeer fraai
• is om to ontwikkelen ".
De Wortelen hadden meestal Perpendiculair in den grond
geilaan. Van die, welke ik wilde gebruiken, om het Poeder
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tegen den Lindworm to bereiden, heb ik, in de eerfte plaats,
weg geworpen , zyne hairige vezelen en tusfchen hangende
aardagtigheid ; ten anderen,het verouderde voofe,doode deel
des Wortels ; ten derden , de ingerolde Looten, gefchikt voor
de aanftaande Bladen ; ten vierden, de onmiddelyk voor of
gaande, in 't voorgaande Jaar gemaakte,Appendices, van welke
de veroude Bladen afgevallen waren . De twee eerfte deelen
dienen afgekeurd to worden, om dat ze verftorven en onnut,
de twee laatften, om dat ze to groen , dat is to jong, en onbe .
kwaam zyn, de geneezing to weeg to brengen . Voorts heb A
't middendeel van deezen Wortel, en alle zyne Appendices Mn
voor &&n van zyn zwart dun Vliesje, waar mede de Wortel
in 't gemeen overtoogen is , ontkleed ; en bet Topje van
iedcre Appendix in 't byzonder, zo verre het inwendig aan .
geftooken was, afgefneeden ; terwyl ik alleen de witte zelfftandigheid, nevens 't geheele middenrifje , bleef behouden .
Deeze gezuiverde Worteltjes, fyn gefneeden, heb ik, lang .
zaam en voorzigtiglyk gedroogd in eene Boerhavifche Stoof,
(waar door dezelve twee derde deelen verminderden) in eene
heldere Vyzel tot een allerfynst Poeder gebragt ; door eene
zeer zuivere Zeef gezift, op dat aan het Poeder Been andere
ftoffe, die to vooren bier in bewerkt was, en hoe gering ook,
den goeden uitflag van de Proefneeming konde verydelen, zoude
onder gemengd worden . Ik merk hier in 't algemeen nog twee
zaaken aan, die in agt to neemen zyn : de eerlte, dat men,
om 't Poeder van deezen Wortel to bereiden , nooit de Varen
moet neemen, die door Kunst geteeld is in de Hoven ; maar
liever, die door de Natuur in eenzaame, boornryke,dorre, ja
ganscb onvrugtbaare gewesten is voortgebragt . De tweede,
nooit moet men den Varen- Wortel gebruiken, zo als die geheel gedroogd in de Winkels verkogt word , om dat men dan
het goede van bet kwaade, het nutte van het onnutte niet
genoeg zal kunnen onderfcheiden, en zyner Proefneeming na .
derhand 't verwyt , van onvolmaakt to zyn geweest , moeten
toevoeren .
Dit Poeder, dus bereid, is gebruikt, op den tyd en de wyze,
zo als wydaar een omftandigBerigt,nevens deszelfsvoorbereiding en uitwerking van vinden, in meergemelde Verbandeling
over den Lindworm , en 't heeft altoos aan de verwagting
voldaan .

Proc-
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Proeven.

De Eerlle Proefneeming is in 't werk gefleld, aan MejuffroUw GEERTRUYD DE HAAS, gebooren LODEWYKS, teAmiterdam , even buiten de Raampoort, oud zes-en-dertig jaaren,
van eene middelbaare Lichaamsgeftalte, allengskens zwaarlyviger geworden, dikwils geel, voornamelylc na eenen aanval
van Gal-Kolyk en Braakingen .
Sestien jaaren oud zynde, kreeg de Lyderesfe zwaare toe .
vallen van een Zenuwziekte, die een jaar lang by haar aan .
hielden . Vyf jaaren bleef zy vervolgens volkomen gezond ;
terwyl zy ,op 't einde van deezen tyd,voor'teerst, by toeval
een brokje van eenen Liudworkn ontlastte .
Een half jaar na deeze ontdekking , kreeg de Lyderesfe
eene Ziekte, uit welke zy eene Zenuwkoortze , niet tegenttaande veele aangewende hulpmiddelen, tot heden toe heeft
behouden ; haar begin neemende van ieder derden dag voor den
nagt, en in den Morgenltond eindigende . Deeze tusfchentyd
was verzeld van hevige Zenuw-en Stuiptrekkingen, zo zelfs
dat armen en heenen als tot elkander opgetrokken wierden ,
en ieder lid van haar Lighaam een Spasmodieke beweeging
had . T usfchen beiden was zy bedwelmd, zingende en ylhoofdig . Een geruimen tyd gaf zy, by 't eindigen van deeze Koorts,
bloed op ; evenwel zyn de toevallen, die deeze Koortfe verzelden, zints vier jaaren merkelyk afgenoomen ; maar daarentcgen is Gal - Kolyk, hevige Braakingen, galagtige Buiksorit
lastingen,, pyn in de regter zyde, ontftaan .
Na dat deeze Lyderesfe 't befluit nam, om't Specifiek van
Juffrouw Noufer to gebruiken, overviel haar, op lien tyd,
't Gal- Kolyk, verzeld van Braakingen en Buikloop ; en door 't
reikhalzend verlangen , om van haare kwaale geneezen to zyn,
was ilk genoodzaakt, om, in 't midden van deeze omftandig .
lieden, dit middel, dat zy, volgens haar eigen willekeurigheid , onder myn opzigt gebruikte, aan haar toe to dienen .
Ik liet haar tot dat einde des avonds van den zden Jan . 1176
cen Lavement appliceeren ; vervolgens de Soep, bereid nit
brood, boter,water en zout, gebruiken, nevens cen kleine
hoeveelheid befchuits in wittenFranfchen \Vyngeweekt, alles
naar 't voorfchrift van Juffrouw Nouf}er. In den morgen.
Road van den volgenden dag, om 5 uuren , gaf ik perzoonelyk
de Lyderesfe drie dragmen Poeder des mannelyken Varenwortels in, gemengd met vier oncen Lindebloezem- water,
waar van zy, na verloop van een uur tyds , hevige poogingen
tot braaken kreeg ; dog, door 't weder neerflikken van 't opgeko-
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komen Poeder, dezelve wederftond, en kort na dat dit bt .
daarde, loosde de Lyderesfe reeds, in eene tyke ontlasting van
Buikftoffen, een geheelenleevenden , loodkleurigen, eenzaamen
Lindworm, en this nog voor dat zy 't purgeermiddel , gefchikt
om den Lindworm nit to dryven, had ingenoomen .
Om 7 uuren een groot gedeelte van 't Purgeerbrokje ingenoomen hebbende , to zamengefteld nit vier grein Gummi
guttx, tien grein Scamoneum , even zo veel panacea mercurialis,
met confeclio Hyacinthorum tot een masfa gemengd, kreeg de
Lyderesfe om half agt uuren eene min oeervloedige ontlasting, dan de voorgaande,en loosde daar by no- twee een7aame Lindwormen, die met de voorgaande bynaa in alles volkomen gelyk, en in hun geheel met hunne hootdjes cc zien zyn .
De Lyderesfe was deezen dag met veel braakingen en ftoel .
gangen aangehaald ; eenige volgende da en vermoeid en pynlyk ; dog allengskens herfleld zynde, thans niet weinig verge .
noegd, over haare voorfp,oedige geneezing .
Dat dit heilzaame Specifiek bier zo gelukkig, als fchielyk,
gewerkt heeft, zyn wy,myns dunkens, aan deeze twee toevallige oorzaaken verfchuldigcl : ten eertlen , aan eene natuurlyke
zwaarlyvigheid van Lighaam , uitgezet door de inwendige
deelen, die een ruimeren doorgang gekreegen hebben : ten
tweeden, aan eene ledige maag en hone darmen, a ;zo onze
Lyderesfe, zedert eenige weeken, zeer weinig fpyze des daags
gebruikt, en zelfs zo een afkeer daar van hadde, dat zy geen
eeten zien motet . Mag ik bier nog ten derden byvoegen, aan
de Cordaatheid van de Lyderesfe, door myne aanmoediging
gel'erkt, otn 't Medicament weder neder to flikken, alzo ilt
wet voornamelyk, daarom , by deeze, en volgende Proefnemingen , tegenwoordig ben geweest .
Be tweede Proefneeming is gefchied , aan de Huisvrouw
van Tsbrand Daniels, in de Egelantierftraat ; twee en veertig
jaaren oud ; zedert zeven jaaren wat verbleekt van Weezen ,
gekweld met misfelykheid, ongeregeiden eetlust ; dog meer van
bong-.r, dan afkeer van fpyzen , overvallen ; kiuppingen in de
Maag ; jeukingen in de ueus en 't fundament ; en doorgaans
hartlyvig.
Anderhalf jaar geleeden, voor dat zy bet door my bereide
Vaarenwortel-poeder gebruikte, lead zy den Lindworm voor
't eerst waargenomen ; en van tyd tot ty(i groute en kleine
flukken geloosd, tot dat zy oP den 15den Jan . deezes Jaars
voor!, ereid , den 16den daar aan, in den inorgenflond, het
Specifii'k nevens de Purgeerbroi gebruil :te ; dog beide in een
groutere hoeveelheid,dau in de voorg .ande Proefneeming geV. UF.EL . hrisvri LW . No . 5.
0
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fchied was ; terwyl ik het Purgeerbrokje door eenig Zeltzerzout liet aanprikkelen , om dat dit voorwerp flerker van inhoud
was . De opwerpingen van 't Varenwortel-poeder, by deeze
Lyderesfe, waren zo hevig en aanhoudend, dat zy twee uuren
na 't ini'eemen van 't Poeder nog Been rust had, en al fchoon
eenige Buiksontlastingen volgden , zy loosde niets van den
Worm ; evenwel gaf zy my kennis van een hangende zwaarte, in het Onderlyf, die ik vermoedde de Worm to zyn . Ik
liet haar ilerhalven des anderen daags , op haar eigen verzoek,
alvorens haar weder voorbereid to hebben, dezelfde middelen
gebruiken, en zy had hier van geen walging , veel minder braaking ; dog ontlastte niets dan zeer veele flymerige floffen, die
egter, na verloop van eenige dagen, door byna vergaane gedeeltens van Lindwormen , de Gene van eeue eenzaame, en de
andere van eene Cauwoerden zoort, gevolgd wierden . Zedert
heeft deeze Lyderesfe zig uitfteekend welvaarende bevonden .
De derde aan eene jongere Lyderesfe, die twee eenzaame
Lindwormen ontlastte ; maar my verzogt heeft, om van haare
naam in deezen geen gebruik to maaken .
De vierde Preefneeming is gefchied, aan Juffrouw Catbarina Balk, Huisvrouw van Hendrik Caspelheer, Castelein in
den Herberg de Valk,aan de Buiten Cingel, tusfchen de Leidfche en Raampoorten, oud 44 Jaaren ; bleek van aangezigt ;
doorgaans van hevige Maag-en Lendepynen aangetast ; dik.
wils misfelyk, fotutyds van braakingen verzeld ;zedert twaalf
jaaren vermagerd en verzwakt .
Op den dag, dat deeze Lyderesfe van my vorderde, dat ik
voor haar 't bekende middel tegen den Lindworm zoude be .
reiden, had zy, ,drie weeken to vooren de oorzaak van haaren
zukkelagtigen ftaat en toeftand, voor't eerst outdekt, by well*e
gelegenheid zy drie Ellen van ten Cauwoerden Worm outlast
had . Ruim vyf jaaren geleeden, trof haar een bloedfpuwing,
die twee a drie dagen aanhield,en met bioederige Stoelgangen
gepaard was ; zo dat dit toeval derhaiven in de Maag zyu zitplaatze had, en misfchien door den Worm veroorzaakt was .
Op den avond van den I3den Maart, wierd de Lyderesfe
voorbereid, en des morgens otn half zes uuren, van den vol .

genden dig , liet ik haar bet fpecifieke baustus gebruiken ,
dat haar nnsfelykheid, noch walging, noch eenige ongelteldheid veroorzaakte, veel minder zeifs (zo als zy 't uitdrukte),
dan of ze eenig antler 11-ledicament had ingenoomen . Het Purgeermidt.el had ik , wegens haaren zwakken toeftand, zeer flap
toebei•e.d, en gaf het zelve op twee onderfcheidene tyden ,
telkeos tie heeft, met een half lood Zeltzerzout, in . Zy loosde
by
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by de tweede Buiksontlasting een else van deli Worm ; kwar .
tier voor elf uttren , ongeveer nog twee en een half Clle, aan
verfcheidene ftukjes gebrooken , van welke, bet eene al dander,
en fynder als het andere, met byna ontelbaare Leedjes very
fmalde. By eene naauwkeurige nafpooring, om alle deeze ftukjes, uit de ontlaste froffen to verzamelen, kreeg ik een, da ;
allerfynst was, onder 't oog, en waaraan wy, met een Vergrootglaasje , daadlyk 't hoofdje gewaar wierden . Voor 't
overige , had deeze Lyderesfe, dien dag, nog 4 a 5 ontlastingen. Verfcheidene dagen daar na is zy evenwel , by tusfchenpcaazen , nog met maagpynen aangebaald geweest ; door 't
gebruik van zagte Laseermiddelan , als
a Tamarinde,
veel flymerige Glftoffen kwyt geraakt, en nu, door haare gewoone Lyf-Medicus, in zo verre herfteld, dat zy zig thans
redelyk wel bevind .
De vyfde of laatfte Proefneeming, die ilt gelegenheid gehad
hebbe, in 't werk to ftellen, is gedaan aan een Jongman,Jere,
mias van Corbacb, ten huize van den Heer Otto .7an Hoiutman
in de Harteftraat . Deeze Lyder is circa 2o )aaren oud ; van
cen teder geftel ; bleek van weezen, behebt met pyn in de
linker zyde en lendenen ; dikwils met misfelykheid aangedaan ;
en honger hebbende , ligt flaauw .
Deeze jongeling was onzeker, of by den Lindworm, nog
had, toen by voornam , 't Medicament VU Jutfrouw Njuff'er
to gebruiken : 'c was ten minlteu twee jaaren geleden, dat by
gelegenheid gehad had, om deezen Worm by zig to verneemen. Toen by nog een Kind was ., had men deezen Worm al
by hem ontdekt.
Den jo April, na dat by daags to vooren de Soep gebruikt
had , dog geen Applicatie van 't lavem,ettt wilde toelaaten ,
nam by 't Specifiek in, vervolgens de Purgeerbrok, en loosde,
met eene ryke ontlastiug, nog v66r negea uuren van den zelven morgen, den Lindworm, die aan de barde buikUoffen
dermaate tusfchen geftrengeld was, dat dezelve daar door, en
door zyne losfe geledingen , onder 't beh~pdeleu , aan veele
tukken brak , "t welk Been plaatze zou gehad hebben , in,
dien de Lyder de Klisteer had laaten appliceeren . Door de
veelheid van (toffen, is van den Worm e--en klein flukje, waax
aan 't hoofdje behoort, verlooren gebleevera,
Voor bet overige heb ik dit Poeder, des mannelyken Varenwortels,nogtweemaal bereid,en is,onder't opzigtvan den
Gxaneesheer j. C . F . aoF AN, ingegeeven, de eerftemaal aan
ten Lyderesfe, die dit middel reeds verfcheiden' maalen to
vergeefs gebruikt, en., volgens 't getuigenia van dien, Beer,
02
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een groote kwantiteit, zo niet de geheele Worm, door pet
zelve ontlast had, 't welk men niet naauwkeurig heeft kunnen nagaan , om dat, deeze Proeve , ttaande de firenge Vorst
van deezen Winter, genoomen zynde, de Buiks ontlastingen
bevrooren wares . De tweedemaal aan een andere Lyderesfe,
volgens 't voorfchrift van denzelfden Geneesheer, met Rob
SanmLrcrci tot een Conferf gemengd, om dat zy, your welke dit
middel bereid was, het zelve niet, danonder deeze aedaante,
konde gebruiken . Zynde deeze Lyderesfe,voigens ontvangen
rapport van lien Heer, de Huisvrouw van Yan Willem Trap,
in de Angelierftraat, byna 26 Jaaren oud, van een phlegmatiek temperament , hebbende anders geene toevallen, die de
Worm haar veruorzaakte, dan dat ze zomtyds kleine ftukjes
loosde . Op den yden Maart laatstleeden, wierd zy , kort na
dat zy door denzelfden Geneesheer,van een afgaande Koorts
herfteld was ., zeer gelukkig van twee geheeleCauwoerdeLindwormeu geneezen .
Amft . so Aptil,
1 776 .
BRIFF VAN DEN' HEER ROBERT BARKER F. R. S . AAN Dr .
BROCKLESBY, OVER HET MAAKFN VAN YS, IN DE OOSTINDIEN .

(Uit The Philafophical TransalUons .)

D

MYN HEER!

E wyze, op welke men, in de Oost-Indicn , Ys maakt, een
voorwerp van nieuwsgierigheid en natpeuring geworden
zynde, zal ik u met deezen mededeelen, hoe men daar mede
to werk pat to Allababad, Mootegil en Calcutta, in de OostIndien , leggende tusfchen den 25Z en 23, Graad Noorderbreedte. Te laatstgemelder plaatze heb ik noit van iemand ge .
hoord, die natuurlyk Ys ontdekte in de pnelen of waterbak .
ken , of water over de ftraat gevloeid ; ook zag men 'er den
Thermometer nimmer tot pet punt van Vorst gedaald : to
eerstgenoemde plaatze hebben cenige weinigen , doch zeer
zeidzaam, Ys gezien .
Om zich aldaar Ys to verzorgen heeft men 't gebruik, om
alle morgens, eer de Zon opkomt, uitgeinowen by zommige
Lugtsgt_tteltenisfen ; waar van ik,vervolgens, nader zal fpreeken, omtrent drie maanden in 't Jaar , to weeten van Decern-
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cember tot February, een voorraad daar van op to zamelen .
DeYsmaaker,myn bekende,teAllababad, (te welker piaatze ik de nauwkeuriglte waarneentingen , ten deezen opzigte
gedaan heb) vervaardigde, in den Winter, een genoegzaamen
voorraad tot de tafel in her Zomerfaifoen . Hy girg op de
volgende wyze to werk . Op eene breede open vlakte, werden
drie of vier gaten gegraaven , ieder orntrent dertig voeten in 't
vierkant, en twee voeten diep : de grond werd tot acht dui .
men of een voet belegd met zuikerriet, of de gedroogde halmen van Indiaansch Koorn . Hier in plaatfle by, op ryen ,
digt tegen elkander aan, eene menigte van kleine, ondiepe
aarden potjes , met water, om her to laaten bevriczen. Deeze
potjes zyn onverglaasd, nauwlyks een vierde van een duim
dik, en van zo poreufe aarde gemaakt, dat men van buiten
zien kon, hoe her water dezelve geheel doordrong . Omtrent
her vallen van den avond, worden die potjes gevuld met zui .
vet water, eerst gekookt, en dan in de gemelde omftandig .
heid gelaaten.
Doorgaans vervoegt zich de Ysmaaker, na dedzen toelel,
eer de Zon opkomt, en verzamelt in bakken her bevroozene ;
a1les war in de potjes is uit(tortende, en dus bet Ys bewaa .
rende, 't welk dagelyks gebragt wordt in de groote verzamel .
plaats , doorgaans gemaakt op eene hooge drooge plaats, zynde
een put veertien of vyftien voeten diep , eerst bedekt met
ftroo, en voorts met eene ruwe foort van wolle ftoffe bekleed ;
hier wordt bet met (tampers ingeflaagen , tot dat her door de
eigene vermeerderde koude weder aan 't vriezen geraake, en
fen vaste klomp vorme. De mond van de put is wel gedekt
teen de buiterJugt, door itroo en wolle ftoffe gelyk her bekleedzel van binnen, en een rieten dak bedekt dezelve geheel .
Noodzaaklyk is bet hicr aan to merken, dat de hoeveelheid
van Ys voornaamlyk van 't Weer afhangt, en dus gebeurde
bet zomtyds, dat 'er geen bevriezing in 't geheel plaats hadt :
Op andere tyden was de helft bevroozen ; en ik heb gezien ,
dat al her Water in de potjes volkomen Ys was . Hoe dunner
lugt, hoe helderder Weer, hoe meer Ys : verandering van Wi l l.
den, en een bewolkte lugt waren beletzeien . Dikwyls heb ik
waargenomen, dat, naa een zeer kouden nagt op 't gevoel ,
nauwlyks eenig Ys gemaakt was : terwyl op andere tyden, de
nagt helder en op 't gevoel zagter geweest zynde, de bevriezing
wonder wel gelukte . Her kragtigfte bewys van den invloed
des Weer§ beftaat hier in, dat bet Water in de eene kuil met
dezelfde toebereidzelen meer bevroozen was dan in eene andere, een myl van daar gelegen .
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Om natuurkundig over deeze Ysmattking to fpreeken, zou
men kunnen aanmerken,dat,ware 'er een Thermometer in de
lugt opgehangen geweest, vry van eenig ander lichaam 't geen
'er hette aan kon mededeelen, op eenige tyden van den nagt,
geduurende de koude maanden December . January eti February, de Kwik tot bet Vriespunt zou gedaald zyn ; en dat Wa.
ter, kunftig geplaatst in die zelfde omftandigheid, gefrort in
dunne poreufe potjes, en onderfchraagd door dingen die wei .
nig hetre van den grond daar aan mede deelden, op die wyze
zou bevriezen , en in een bevroozen ftaat blyven, tot dat de
morgenwarmte aankwam . Dit kan zyn ; maar ik moet bier op
aanmerken , dat ik, ftaande myn verblyf, in dat Werelddeel,
ftimmer eenig natuurlyk Ys z ag . tk kan niet zeggen, dat de
Thermometer 's nagts noit tot bet Vriespunt daalt, dewyl ik
de noodige Waarneemingen niet gedaan heb ;maar,behalven
bet Water in deeze potjes, heb ik geen Water in een bevroozen ftaat befchouwd . De Lugtsgefteldheid zal veel doen, om
de bevriezing van bet Water to bevorderen, wanneer bet geplaatst is vry van de hette der Aarde ; dewyl de nagten, in
welke men bet meeste Ys verzamelde , ., gelyk ik reeds aan .
merkte, geheel heider waren ; terwyl ook de lugt fyn was, en
'er zeer weinig dauw naa middernagt viel . Veele Heeren, nu
in Engeland, hebben met my dezelfde Aarimerkingen gemaakt
als zy met my deeze Yspatten gingen bezigtigen . De Iponsagtige natuur der zuikerrieten , en gedroogde Indiaanfcbe
Koornbalmen, fchynt zeer gefchikt om aan de koude lugt,on .
der de Potjes, een vryen doortocht en fpeeling to geeven, die
op den buitenkant der Potjes werkende de hette wegneemt ;
ook fchynt de poreufe zelf'ftandigheid der Potjes zeer bekwaarn
tot bet inwendig toelaaten van koude lugt ; en derzelver plaatzing, meer dan hen voet beneden den grond, belet dat de
vlakte des Waters geroerd worde van eene Lugtftroom , waar
door de aatteen gehegte deelen behoed blyven van fcheiding .
Bet kooken van her Water agt men cen noodwendig voorbereidzel tot dit hevriezen ; hoe verre dit ftrookt met Natuur~undige beginzelen, zal ik niet op my neemen to bepaalen .
Uit deeze omftandigheden blykt, dat Water, zodanig gee
plaatst dat bet geene hette van andere Iichaamen ontvangt, en
blootgef'eld gan de lugt, tot vriezen gebragt kan worden a
wanneerde warmte van den dampkring eenige graaden,boven
bet Vriespunt van FAHRr:MIEIT'S Thermometer, is ; door 't
zelve to verzamelen en op een to hoopen , wordt net Ys
bewgard, en bekwaam om andere Vloeift Fen to doen vritep a ip tie overmaatige hette vau ixt ,
&~'ifkte% Quw dit a
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verrigten, gaat men, in de Oost-Indien, op deeze wyze to
werk . De Sorbet, Room, of welke andere vogten men wil
doen bevriezen, worden in zilveren koppen van eene kegelagtige gedaante gedaan , en de dekzels wel geflooten , met
beflag beftreeken, en dus geflooken in een groot Vat ; met Ys,
falpeter en gemeen zout van beide evenveel, gevuld, en een
weinig water um bet Ys to ontbinden, en bet geheel to doen
iremmen . Dit zamenmengzel doet bet geen in de koppen
beflooten is dezelfde hardheid krygen als onze Ysroomen,
e nz . i n Europa : doch enkel water wordt zo hard dat een ha .
mer en mes noodig is om bet to breeken . Een Thermometer,
gehouden tegen een deezer door kunst gemaakte Ysftukken ,
heeft men twee of drie graaden beneden bet Vriespunt zien
daalea. Zo dat, onder een dampkring, blykbaar niet gefchikt
om natuurlyk Ys vuort to brengen, Ys gemaakt, verzameld ,
en de koude dermaate opeengehoopt wordt, dat de Thermometer beneden bet Vriespunt valie .
De veel beloovende voordeelen van zulk eene ontdekking
kon alien de Inwoonders van Afte, (die van de wellustigheden deezes leevens ban hoofdwerk maaken, en dit mag 'er
met rede onder geteld worden, daar ik dikwyls op Ys onthaald
ben, als de Thermometer op 112 Graaden geftaan hadt), aanzetten om zich to bedienen van de kortduurende nagtkoude
in de gemelde maanden ; door het wel aanleggen en zuinig
waarneemen van deeze weinige koude oogenblikken, hebben
zy zich eene aangenaame verkoeling bezorgd, in de heete Zomermaanden, die, in zommige deelen van Indie, nauwlyks
draaglyk zouden weezen, zonder den byftand van deeze en
dergelyke uitvindinge .
ROBERT BARKER .
Ik ben , enz .
UITGEZOGTE LREVENSREGELS VOOR DE JEUGD (*) .

(Uit bet Engelseb.)
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„
„
„

VAn de volgende Verzameling der uitgezogte Leevenzregels, is de Menschiyke Natuur bet onderwerp . In
dit onderwerp zyn, met de daad, verfcheide afgetrokken
byzonderheden , die bet rypite verftand. en 't bondigst oordeel eifchen ; doch, aangezien deeze Regels voornaamlyk
„ tot
(*) Deeze itasa in een volgend Stukje agtervolgd to worden .
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tot onderwys der Jeugd gefchikt zyn, beefs men zorge ge .
draagen, orn gees Grondregel of Waarneeming plaats to
geeven, dan die cenvoudig en ligt bevatbaar is . Klemfpreuken . die op eene loutere woordfpeeling uitloopen, en meest
aile Verzamelingen van deezen ears, zo oude als hedendaagiche, for eene ongemeene dikte, doen zwellen, zyn
h :er ui'g~-mor frerd . G,:estii ;hed ,.n en Slagen mogen tot
vermaak en uirfoanning dieneu ; doch voegen niet, waar
Ouderwys bet hoofddoelwit is" .
GEWEETEN .

Een braaf Man zal noir bet oor leenen aan eerie drangreden,
met zyn Geweeten ftrydig.
Men draage zorg om een goeden Naam to verkrygen : dan
nog meer voor zyn Geweeten . 't Is een niets beduidend vermaak, beter to fchynen dan gy zyt ; doch een groote zegen,
to weezen war men moet zyn .
De Menfchen laaten zich meer door Roem, dan door Geweeten, beltuuren : en nogthans is her de kortfle weg tot Roem
bet fpoor to volgen, 't welk ons bet Geweeten aanwyst .
Gaat met uw eigen Hart to raad,: : want gy hebt geen getrouwer RaadpeevLr .
ZELFBESTUUR .

Geluk is een onaffcbeidelyke metgezel van Zelfbefluur. Niemaul kau s.ondcr ongerustheid bezitten, 't geen by niet zonder fmerte kanr verliezen .
Net oude Laced ;monie geeft ons eene heerlyke Les , tot bet
beftauren dtr ;lartstogten . Vaste bezigheden waren beflemd
voor Lieden van beiderlei Sexen,op alle turetl van den dag,
gefcitikt rair elks leevensflaat . In een altoos bezig leeven,
hebben de driften geene gelegenheid om to bedriegen, to ver .
leiden of to bedervsn . Naariligheid is een Befcbertn . engel der
Onfchuid .
Laat uw bedryf altoos bet gewrogt van Overleg, noit van
Ongeduld, weezen.
Draagt boven al zorg in alle uwe daaden to ]eaten blyken,
dat ze uit wys beraad en niet nit drift voortkomen . CHRYsrrrUs beloont in verrukking van Vreugdc , en itraft in vervoering van Grimmigheid ; by doet alles in Drift . Niemand
heeft eerbied voor of dankbaarheid aan hem . Waarom? Om
dat her CHRVSIPPUS Diet is die bet doer ; maar zyne Drift.
Wy fchuwen hem in zynen toorn, even ais wy een wild Dier
vlieden ; en dir is al bet gezag, 't welk by over ons heeft .
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'Er is geen Leevensftaat, of dezelve voegt een verliandig
Man. Ik zal bet noit cenen Wysgeer kwaaiyk afiieemen , of
hem hekelen, om dat by in een Paleis leeft ; doch bet hem
niet kunnen vergeeven, indien by zich met een but niet kan
vergenoegen . Het zal my niet ergeren , hem in Vorstlyken
toeftel to befchouwen ;mits by de eer en heerschzugt der Koningen niet hebbe . Laat Ai:ISTrrpus vry de fchatten van cREsus bezitten, bet is onverfchillig ; by zal ze wegwerpen, zo
ras ze hem ten last zyn . Laat PLATO aan de tafel van DIOvisius den Tyran zitten, by zal zich zomwyleu met Olyven
vergenoegen .
Overweegt met rypen raade, of het tot vermeerdering van
uw Geluk zal ftrekken ; eer gy uw hart op eenig ding ftelt.
Viert geen Drifr bot, ten koste van de minfte Deugd ; over.
fchreedt gy een haarer perken , gy loopt gevaar om geheel op
verboden grond oin to zwerven, en eindelyk in 't verderf neder to ftorten .
Onderzoekt den Raad wel, die met uwe driften ftrookt .
Vo ;doening van Lust is zomwyleu bet ergfte, dat ons kan
overkoanen.
De veiligfte weg tot Geluk is, onze Begeerten naar onzen
flaat to bepaalen ; in flede van poo ingen aan to wenden, om
on/en flaat naar onze Begeerten uit to breiden . Met weinig
to vrede to zyn, neemt meer van ooze fmerte weg, dan van
ons vermaak .
Groote Behoeften fpruiten uit groote Overdaad ; doch bet
zyn filoode kinders , want zy doen Overvloed in Gebrek
verkeeren .
Overlegt eer gy belooft : want eene ras gedaane Belofte
verwekt ftryd tusfchen Genegenheid en Regt .
Zoekt, eer gy toornig wordt, eerie rede uit to vinden, om
nict toornig to worden .
Toornig to zyn is my zelven flraffen, over 't misdryf van
eereu anderen .
Een woord, by toeval uw Vriend ontvallen, zal uwe kiesheid ttooten . Wagt u voor een haasdg weder-antwoord ; en
araa ;t zorge, om uw misnoegen,aan den eerften die u voorkomt, niet to ontdekken . Wanneer gy bedaard zyt, zal de
ftoornis geheel verdwynen, en geen indruk agterlaaten .
Wraak ontfteekt wraak . Stelt u dan ten onverwrikbaaren
zetregel, noit een woord to uiten ; terwyl gy toornig zyt .
In wraak to ftraffen, heeft doorgaans bitter naberouw ten
;evolge.
05
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Wig noit de aanprikkelingen tot wraak op, to uwer eigene
befchadiging.
De gevoeligfte wraakneeming is, bet aangedaane ongelyk
over 't hoofd to zien . Het bedoelde ongelyk mist zyn kragt,
en pfaagt onzen Vyand met den angel der to leurftelling .
Het geeft eenen vyandigen Mensch nieuwen moed, als by
bemerkt dat by u moeilyk kan maaken . Bet toont hem waar
gar zwakst zyn, en to welker plaatze by u een tweeden flag,
op 't gevoeligst, zal toebrengen .
De voordeeligfte, de redelykfte en genoeglykfte Wraakneeming beftaat bier in , dat gy bet uws Beledigers belang doet
worden, u niet ter tweede maale to beledigen .
MAATIGHEID .
SOCRATES was gewoon to zeggen : „ Wy behooren to cc„ ten en tedrinken om to leeven , en niet , gelyk veelen doen,
„ to leeven om to eeten en to drinken ".
Dierlyke genietingen, wanneer ze ons hebbelyk eigen worden, verliezen alien vermaak en worden een last .
Weelde en Overdaad mogen den Armen brood verfchaffen ;
doch , indien 'er geen Weelde en Overdaad plaats hadt, 'er
zouden geen Armen weezen .
Weest gemaatigd in 't neemen uwer Vermaaken ; ten einde
de Smaak in dezelve u byblyve.
GEDULD.

Tyd is een noodwendig vereischte, om groote Ontwerpen
tot rypheid to brengen . Verhaasting keert het best gemaakte
Plan bet onderst boven, Geduld voltooit bet moeilykfle .
Het is geen geringe flap tot de Gerustheid gevorderd ;wanneer wy de ongelukken , die ons overkomen, zo goed draagen
als wy kunnen , in flede van bot to vieren aan de ongemak .
lykheid, daar door veroorzaakt. Nauwlyks is 'er cenig voorval zo flegt, of 'er kan iets goeds nit getrokken worden .
Moeilyk to weezen over ongelukken, is derzelver last verzwaaren . Men bevindt zich best by, 'er zich niet tegen to
verharden, en 'er niet onder to bezwyken .
Slaat een opmerkend oog op 't algemeene lot des Menschdoms, en op de ongelukken, die anderen treffen, en gy zult
bevinden, dat de uwe niet van de zwaarfte zyn.
Als wy de elenden deezes leevens by elkander rekenen, za1
bet hartzeer over beuzelingen een groot deel van de fom der
clenden uitmaaken ; beuzelingen , die over 't hoofd gezien,
wei.
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weinig to beduiden hebben . Hoe fchaamtverwekkend is zulk
cene zwakheid !
Altoos to klaagen is bet rechte middel, om noit beklaagd
to worden .
Die ftandvastigheid van geest, en evenmaatigheid van ge .
cooed, zo lofwaardig, in alien, die hunne rampen geduldig
draagen, keuren wy goed, en wordt van ons bewonderd ; en
nogthans zyn wy zelfininnend genoeg , om ons zelven bevoorregt to agten , om, by alle gelegenheden, onze Vrienden
met onze onheilen lastig to vallen .
De bedenking dat GODS Goedheid gelyk is aan zyne Magt,
zy ons altoos leevendig voor 't Verftand, om ons op to beuren,
order den zwaardrukkendften last der treffendite onheilen .
V00KZIGTIGHEID .
De Raadpenfionaris DE WIT gevraagd . „ Hoe by zo vee .
„ lerlei dingen zonder verwarring kon afdoen ? antwoordde ;
„ Ik doe maar den ding gelyk"!
Het Been iemand bouwt, begint, zo ras by gebouwd heeft,
to vervallen! Wat ielnand plant neemt steeds toe!
Zaaken van groot en van klein gewigt behooren , zonder
uitftel, afgedaan to worden .
Betrouwt de dingen, die gy zelve kunt doen, aan geen an .
deien . Een Man is altoos oplettendst op zyne eigen zaaken .
Leent niet aan iemand , die u in vermogen overtreft : of
rekent bet half verlooren, indien gy bet doet ?
Eenen anderen onze heerfchende neigingen to ontdekken,
is hem Wapens verfchaffen, om ons to onder to brengen .
Eene zekere maate van Hoogmoed is een uitfteekende hoe .
danigheid, mits men die your anderen verberge.
Vervolgt een' Bloodaart niet to verre, op dat by zich niet
om en tegen u wende.
Een voorzigtig Man zal meer op eens anders raad, dan op
zich zelven, vertrouwen . En op zyne hoede weezen, tegen
een raad door Eigenbaat gegeeven .
Wie blindlings alien raad hem voorgefteld opvolgt, zal al .
toos belachlyk handelen.
Wie maar dens kan kiezen,zal zyne keuze lang overleggen .
FRA .NcO1S DE I, met zyne Veldheeren raadpleegende, hoe
by zyn Leger over de Alptn in Italie zou brengen, (prong
AMAE EL, zyn hofnar, uit een' hoek to voorfi:hyn, en vermaan.
de hem liever to overleggen, hoe by den hertocht zou be .
kggen .
Acne he#ige verdeediging, tegen een onregtnaatig verwyt ,

i'rekt

2O¢

VITGEZOGTE LEEVENSREGELS

ftrekt om het zelve to verfpreiden : dewyl by , die ongelyk
heeft, ligtst toornig wordt . Bedaardheid is een vryzeker merk .
teken van onlchuld .
Loopende gerugten, indien ze eer belachlyk dan gevaarlyk
zyn, worden best wederfprooken door dezelve to verlmaaden .
Ernflig de tegenlpraak to onderneemen geeft vermoeden, dat
'er lets weezenly ks fchuile . De Faam heeft veel van 't gemor,
en wordt best tot zwygen gebragt, indien gy zelf zwygt . Zy
zal ras ten einde adem weezen, als zy fteeds haar eige trompet blaast.
Veritnaading is het beste middel, om fteekende buttery of
to weeren .
De meesten, die tot grootheid opklimmen, neemen nieuwe
Tytels aan, om een nieuw vermogen gezag by to zetten . De
grootfte kunst beflaat hier in, dat men nieuwe magt verkrygt,
en die under gebruiklyke naamen verbergr .
Sluit uwe ooren even zeer voor den Man, die u vleit, als
voor lien, die anderen, zonder reden, veroordeelt .
Verheft de gunften niet welke gy bewyst . De erkentenis des
bcweldaadigdeu is de beste getuige , zo we] van uwe edelmoedigheid als van zyne dank. erkentenisfe .
Spreekt Been kwaad van uwen Vyand, het zal aan voor .
Oordeel toegeichreeven , en niet voor waarheid aangenomen
worden .
Wanneer iemand, uit den aart braaf, verlokt geweest is,
omenverkerdfluktoplegn,ishetbedkenzynsmis
flags het kragtigst middel to zyner hervorminge .
Onthoudt u van anderen to beledigen , indien gy gerust
uwe dagen wenscht to fly'ten .
Belioedt u voor terging : want de flerken zyn niet altoos
veilig tegen de zwakken .
't i s ruim zo groot eene wreedheid alle misdaadeu to ver .
geeven , als 'er geen kwyt to fchclden .
Verlaat het zekere niet, op onzekere hoope .
Als gy verdienflen wilt eeren ; moet gy niet naar uiterlyken
fchyn uordeelen .
OPREGTHEID .

De beste regel in de werkdaadige Zedekunde is, noit lets to
doen, dan 't Been gy wilt dat al de wereld weet .
Wy vergenoegen dikwyls onszeiven met to fchynen wat wy
niet zyn ; in flede dat wy onze poogingen aaneoenden om to
zyn wat wy fchynen .
lemand moet kundig weezen van zyne misflagen , eer by
kan denken om ze to verbeteren ; die voor anderen to bedekken,
is
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is een flap gevorderd om ze voor ons zelven to vermommen .

Eene hebbelyke opregtheid, om onze misilagen to belyden,
is een behoedzel tegen bet andermaal pleegen .
Bezorgdheid, om gebreken to bedekken, doet ze grooter
ichynen . 't Is een veel veiliger en gemaklyker weg, die openhartig to bekennen . Een Man, die 'er voor nit komt, dat by
onkundig is ; wy verwonderen ons over zyne zedigheid . Verklaart by dat by oud is ; wy gelooven bet bezwaarlyk . Zegt
b y dai by arm is ; wy hebben werk om bet aan to neemen .
De eerfte ftap tot ondeugd is een geheim to maaken van
onfchuldige daaden : wie 'er op getteld is om zich to vermommen, zal zich welhaast in de noodzaaklykheid gebragt zien,
om bet to doen.
DE WAARE GODSVRUGT.

D

MEVROUW

1

E waare Godsvrugt is niet gelegen in een verwaarloosde houding, of in een bruin Weed . De meeste Godsdienftigen verbeelden zich, en ik weet niet waarom, dat de
donkere kleuren, meer dan de heldere, aan de hemelfche
geesten behaagen . Ondertusfchen worden de Engels altoos
in 't wit of in 't blauw geichilderd. Ik fchep geen genoegen in
vertoonmaakende Godsvrugt ; de zedigheid hangt van geen
kleur af ; 't is genoeg dat men eene welvoeglykheid in zyne
kleeding en voorkomen waarneenit, om to zyn 't geen men
behoort to weezen .
Merkt daarenboven op, datwanneer eene Vrouw, in een gezelfchap , kwaadfpreekend , eigenzinnig , en op geheel bet
Menschdom gebeeten is, zy doorgaans een donker kleed aan
heeft. Byzonder to weezen en nit to fteeken, heeft zo weinig
gemeenfchap met de waare Godsvrugt, dat het Euangelie ons
gebiedt : „ Ons aangezigt to wasfchen , als wy vasten, op dat
„ wy van de menfchen niet gezien worden ".
Ik raad u, derhalven, Mevrouw, dat gy, noch het maak.
zel, noch de kleur van uwe kleederen, verandert . Dat uw
hart opregt zy voor G 0 D , dat alle uwe daaden to zyner cerc
ftrekken ; daar komt bet voornaamlyk op nan .
De wereld zou de Godsvrugt zo zeer niet befpot en befchirapt hebben, hadden de Godvrugtigen 'er geen rede toe
gegeeven . Bykans altoos met eeu' bitterer yver vervuld, zyn
ze alleen over zich zelven to vrede, en willen dat elk zich
naar
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naar hunne grilligheden fchikke ; om dat zy geen Godsdienst
bezitten, dan die alleen van grilligheid a€hangs .
Elk waar Godvrugtige is geduldig , zagtaartig , nederig ,
denkt geen kwaad, wordt niet verbitterd, en bedekt de misflagen des Naasten , wanneer by ze niet kan verfchoonen . Elk
waare Godvrugtige is, overeenkomflig met her voorfchrift van
den Heiligen PAULUS , „ blyde met den blyden , en wee„ nende met den weenenden ".
Eindelyk de waare Godsvrugt beflaat in Liefde , zonder
deeze is alles was men doet volftrekt onnut ter zaligheid . De
valfche Godvrugtigen doen den Godsdienst geen min nadeels,
dan de Godloozen zelve . Altoos gereed om op to ltuiven
tegen alles, was niet overddnftemt met huune begrippen en
geaartheid, draagen zy een onrustigen, hevigen, en vervolgzugtigen yver in hunnen boezem ; zy zyn doorgaans geest.
dryvers of bygeloovigen, geveinsden of onkundigen . JESUS
CHRISTUS fpaart hun met in bet Euangelie, om ons to lee .
ren dat wy hun moeten wantrouwen .
Wanneer gy bemerkt, Mevrouw, dat 'er geen bitterheid in
uw hart, en geen hoogmoed in uwen geest huisvest, dat 'er
geene zonderlingheid in uwe bedryven plaats heeft, dat gy
zonder gemaaktheid of beuzelagtige nauwgezetheid, de gebo .
den van GOD en van de Kerk waarneemt, dan moogt gy u
verzekerd houden,,dat gy den weg des heils bewandelt .
Maakt boven al uwe Dienstbooden gelukkig, door u zorg,
vuldig to wagten van dezelve to kwellen . Zy zyn Menfchen
gelyk wy, en wy behooren bet juk van dienstbaarheid iigt to
maaken . Her regte middel om wel gediend to worden is altoos een heusch gelaat to vertoonen : de waare Godsvrugt
behoudt zltoos dezelfde bedaardheid, dezelfde gerustheid
terwyl de vaifehe alle oogenblikken verandert .
Voedt uwe Nigren op naar haaren rang, vordert haar niet
of dat zy juist dat geen doen 't welk gy doet, dewy] gy eene
byzondere geneigdheid hebt tot een flreng leeven .
Dit fluk zou een byzonderen brief vorderen . Men boezemc dikwyls jonge lieden een wanfmaak voor den Godsdienst
in, om dat men to hoogen trap van volmaaktheid van hun
vordert , en laat zelve godvrugtige werken fteeken, wanneer
men 'er geen maat in weet to houden . De gewoone leevenswyze is de veiligfle, fchoon de volmaaktfle niet . Her is eene
to ftrenge party gekoozen , u zelven alien bezoek en uitfpan .
ning to ontzeggen . Draag zorge dat uw Geweetensbeituurder niet al to zeer op gemaakte geftrengheid gefleld is, en zyn
befluur niet ftrekke om u veel eer fchroomvaliigclan eene goaHeeft
de Christinne ce maaken .
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Heeft men zich zo zeer to kwellen om deGodsvrugt teomhelzen $ De Godsdienst leers ons wat wy moeten gelooven,
wat wy moeten betragten, en 'er is Been beter Geweetensbeftuurder dan bet Euangelie . Wisfel de eenzaamheid door
Gezelfchap if ; en doe een voorraad van kundigheden op,
die u voor naargeestigheid hoeden, en voor verwildering
bewaaren .
Verander uwe leesftoffe. 'Er zyn vermaakende boeken,
vat deeze op naa 't infpannen van den geest op ernftiger onderwerpen . De Heilige PAULUS, ons een regelmaat opgeevende van welvoeglykheid in onze gefprekken, wil „ dat onze
„ redenen in aangenaamheid zyn."
Men dient GOD als een Slaaf, als men denkt altoos to over,
treeden. Het juk onzes NIE$REN is veel zagter, veel Iigter,
Bemin GOD, zegt Vader AUGUSTINUS, en duet bet geenubebaagt : om dat gy als dan niets zult doen dan 't Been Hem
aangenaam is , en gy zult u ten zynen opzigte aanftellen
als een Kind ten opzigte van eenen Vader, dien by hartlyk
bemint.
Draag boven al den Armen Liefde toe , en dit des to meer
daar gy in ftaat zyt otn hun onderftand to fchenken . De
Godsdienst heeft de Menschlievendheid ten grondzuil, en, wie
niet liefhebbend is, is geen Cbristen.
Ik raad u geenzins, aan de Kloosters uwe gaaven to fchenken : want, behalven dat zy ze niet behoeven , is het niet regtvaardig de Huisgezinnen to berooven om de Kloosters to verryken . Men houdt niet op van tegen de gierigheid der Monniken uit to vaaren : en wy moeten de lieden van de wereld
geene rede geeven om nieuwe klagten deswegen to florten .
Onze rykdom behoort tot onze aping mede to werken, en
deeze gegrond zyn op onbaatzugtigheid en de betragting van
alle deugden .
Schoon een vriend van myn' Geestlyken that, zal ik neit
iemand tragten to beweegen om ons gefchenken to geeven,
of raaden een Geestlyken to worden . Indien ik deezen brief
]anger rekte , zOU ik vreezen my aan berisping onderheevig to
maaken, en u to verveelen . Ik blyf,
GANGANELLI (*),

Jan . 1749 .
(*) Dezelfde,die, under den Tytel van CLEiENS den X[V,den
Roomsch-Pauslyken Zetel bekleed heeft ; deeze brief is ontleend,
uit de Lettres .Interes/antes du Pape CLEMENT XIV, in den voorle .
den Jaare to Parys uitgegeeven ; en die thans , by de Drukkers dee .
zes, Tntema en Tiebeel, in 't Nederduitsch, op de Pers zyn .
2
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(Uit bet Engelsch.)

is een Tongman van zeer goede hoope,
die, naa zich op de Hoogefchoole, in alle takken van Gelleerdheid, bevlytigd to hebben, nu twee jaaren geleden, zich aan de Regtsgeleerdheid heeft overgegeeven . Overtuigd , dat eene zo dorre
fludie at de leevendigheid des Vernufts wegneemc, als die dorheid
niet to gemoete gekomen worde , door bet aankweeken der fraaije
Letteren, heeft by eenen grooten Voorraad opgedaan van Romans
en Poeeten, om zich daar in to verkwikken.
In deeze (nipper-uuren heeft onze jonge Regtsgeleerde, uit die
geliefde Schryvers , een allerverruklykst denkbeeld gevormd van het
Landleeven . Noit was by bykans buiten den omtrek der Stad geweest, en by fprak van niets anders dan van het vermaak en de on .
fchuld dat de Landlieden genooten .
Ondanks de dringende aanzoeken van eenigenzynerVrienden,om
met hun den Zomer op Gen hunner Landgoederen to llyten , hadt by
tot nog aan dit zyn verlaugen niec voldaan . Geduurige beletzelen
wederhielden hem aan hunne verzoeken to voldoen . Daarenboven
vreesde by, door zulks to doen , zich onder eene verpligting to brengen, onbeftaanbaar men die vryheid, welke by voor bet hoogfte
goed aanzag
Einde!yk befloot by dit Najaar , alle de banden , die hem sari
Londen verbonden hadden, los to maaken, en hec daadlyk genot to
neemen ,van hec zo hoog verbeelde Landgeluk . Gehoord hebbende
van een klein eenzaam Landgoed , tien mylen van de Stad geleegen ,
in eerie alleraanwenaainlte valeie , vertrok by flilletjes derwaards ,
zonder aan zyne Vrienden de pleats zyns verblyfs to ontdekken ; by
vreesde dat anderzins door bezoeken, de gelukkige dagen, die by
zich voorllelde buien al hec gewoel , en de onrust der Stad , to flyten , zouden geiloord worden .
Ely ging met oogen waar uit her genoegen to leezen was , en eels
hart vol van de itreelendite hoope , opzitten . Nauwlyhs teas by ep
eenigen afiland van de Stad, of by ontdekte aan alle kanten , heuvets , valeien , boschles, Landhoeven, weiden, die, de fchoonf e
verfcneidenheid van vergezigten o?leverende , elkander volg~ien .
Vier mien brag by door in die verrukking, vergelykende de b_fchryvingen zyraer D'c`rt .ren met de tooneelen,welke thans zich a .,n
zyn weidend uog opdeeden . Alleogskens egret bekoelde deeze ver .
rultlting. Naa zs unren rydens begon hy, in weerwil van de betoovering des Lan .ieeezigrs , z,;er ce verlangen na bet einde zyner reize ;
en bragt bet laa ;ile uur door met zich onophoudelyk, ten blyk van
ver .
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verdriet, in hot rytuig to verzetten , en op den Voerman to vloeken,
Ten laat(ten bereikte by zyn nieuw verbiyf, en werd 'er ontvangen met de hartlykfte welkom .betuigingen, die hem ten hoogften
vermaakten . Duizend vraagen hadt by to doen over de fchoonheid
van de Landftreeke, en den aart der Intvoonderen ;doch decvyl zyne
ledeb, door bet fchokken desRytuigs, ais geradbraakt waren, was
zyne eerfle vraag na een Kamer, om to rusten .
Hy iliep gerust, en fchreef dien gerusten Nap toe aan de zuiver •
held der lugr, welke men op 't Land inademde . „ Ik zal dan, be• tuigde by, eindelyk leeven met de goede Herders, gelyk zy ons
• afgefebilderd worden in de valeien van e4rcadie , gerust in
„ den fckoot der onlchuld en der braafheid ". Verrukc door
deeze bedenkingen, zette by zyne fchreeden na een digt bygelegen bosch. Eiet kreupelhout, en de ruigte op den ongebaanden
weg , bezeerden zyne beenen , een Wesp flak hem Qp de neus ;
doch bet vermaak van in een lommerryk en eenzaam bosch to zwerven, deeds hem welhaast alle die kleine ongelukken vergeeten, Ely
zette zich neder under bet digt gewas van een ouden boom, waar
by eene digten regen rondsomme hoorde vallen, zonder nat to worden. „ Treffend zinnebeeld ", riep by uit ; „ van eene gelukkige
„ onbekeudheid 1 Dus ziet de wyze uir bet diepfte zyner onbekende
„ wykplaatze .alles in 't Heelal omwentelen en verwarren, en blyft
„ ongenaakbaar voor de flagen des Noodlots!"
De wysgeerige befpiegelingeu voldeedea de behoeften der Natuore
met . RICHARD gevoelde, to midden zyner gepeinzen , den piikkel des
hongers. De regen was no zints eeni ge minuten merk'lyk toegeno .
men, en de dik betrokke lug( fchonk hem geene hoope , dat bet ras
zou ophouden . Onze Liefhebber der eenzaninheid twyfelde eenigea tyd, of by bet zou waagen, bet doorwaterd Land door to trekken . in't einde nam by een befluit , door honger en verdriec gedron .
gen, en reeds doornat van den regen . In cveerwil zyns genomen
befluits om alle denkbeelden , die hem London voor den geest konden brengen, to verbannen, kon by , geduurende den regen niet na .
laaten om bet gemak der Huurkoetzeu to denken . Dus kwam by
geheel beregend en bezweet in huis, en moest zich van den hoofde
tot de voeten verfchoonen .
Eene verregaande lekkerheid is bykans RlciMRns eenig gebrek . Fly
zogt dit kleine ongeluk to vergoeden , door een fmaaklyk middagmaal . Ongelukkig voor hem hadden de Opkoopers voor de mark .
ten to Londen ,'s avonds to vooren , al bet gevogelce en bet wild van
die Landflreek opgekogt . Hy vondt zich genoodzaakr genoegen
to neemen, met een ei , een ftuk kaas en brood, en eenige vrugten .
De lugs was opgeklaard . RICHARD, zich over de Spysverteering
luttel bekreunende , keerde weder na zyn boom , om zyner wysgeerige
befpiegelingen bot to vieren ; bet voorgevallene op dien dag flrekte
niet zeer om ze to vervrolyken. By keerde welhaast to rugge, to
l'
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onvrede over zyne folnbere mymeriugen. De Vrouw, die op het
Landgoed woonde , verrelde , om hem to vermaaken , verfchelde
gefchiedenisfen van de Spookeryen in de Nabuurfchap ;hy vondt ze
sartig, en boertte met de onkunde der goede Vrouwe . Vervolgens
vroeg by om de Nieuwspapieren . In 't ganfche Huis was'er geen
een to viuden , dan bet laatl'e Reglement op de Posreryeu . By
deedt at war by kon, ow zich met bet doorleezen daar van to vermaaken ; wagtende dat men hem een avondmaaltyd vervaardigde,
ointrent zo heerlyk, als zyn middagmaal geweest was .
Ilet valt gereedlyk to bezeffen,dat by, al bet voorgevallene overweegende, uiet zeer in zyn fcbik na bedde ging ; doch de flaap weet,
ik weet niet door welk een Toverkragt, onze verdrietlykheden to
verzogten, en onze hoop to doen herleeven. By itondr 's anderen
daags vroeg op, keLk nit zyn veneer over bet wyduitge(trekte land,
en fmaakte een voor hem nieuw genoegen ; her aanfchouwen der
opkomende Zonne . Kort daar op ging by uit, en wandelde van's eene
veld la 't andere, zonder eenigen weg to volgen ; geheel verwonderd
dat by de Herders en Herderinnen, op 't geluid van een ruispyp,niet
zag danfen .
Naa eene geruime wyle omgezworven to hebben, ontdekte by een
hoop Boeren en f3oerinnen , die in 't veld gingen werken . „ Zie
BY
,, daar", fprak by by zich zelven „ myne Arcadiers!"
naderde hun minzaam ; zo veel mogelyk zyne deftige hooding aileggende, om hun Met verlegen to maaken . By werd zeer veritoord, a!s
zy hem om eenig drinkgeld verzogten . Doch dewy! by bunne onderrigting, wegens duizend kleinigheden noodig badt, opende by
zyn beurs, en begon hun , dit gedaan hebbende, verfcheide vraagen to
doen. Zy bemerkten nit zyne vraagen welhaast, dat by Tarwe van
Haver niet wist to onderfcheidcn . Dit verwekre de kleinagting van
den geheelen hoop . Een kieine Schurk deedt hem in een hull vallen, die een Landhoevenaar gegraaven hadr, om de dieven van zyne
Vogels to weeren ; de Jouge hadt voorgegeeven hem eenNagtegaals
nest to zullen wyzen . Alle de Vrouwen verzamelden zich rondsom
been , eer by in that was 'er uit to komen , en zeiden bet zeer flegt
to vinden, dat een Beer, gelyk by geleek to zyn , uit Londen kwam
etn de Kiekens van cenen armen Boer to fteelen .
RICHARD worflelde met veel moeite uit de kuil, woedende van
boosheid, en met een vast voorneemen otn zich to wreeken . Doch
de gereedfchappen der Boeren hielden hem in onrzag, by zorgde
voor flagen ; ging been ; by zich zelven morrende tegen de onbe .
fchofte ruwheid en kwaadaartigheid dier Landlieden .
Eenige fchreeden voortgegaan zynde , werd by tegengehouden
door een Geregrsdienaar , die hem beduidde , dat by voldoening
moest geeven aan den Hoevenaar L A a K I N s , wiens Koorniand by
's avonds re voorcn, met'er door te gaan, befchadigd hadt, of anders
v®or den Regter verfchynen . Gelukkig herinnerde RICHARD zich
ee-
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eenige uicdrukkingen der Regten op dit fluk , en fcheen den Geregtsdienaar zo bedreeven, dat deeze van zulk een Knaap Diets zag to
baalen , en beleefd aficheid natn .
Deeze zegepraal deedt hem de geledene fmaadheden niet vergeeten : vreezende bet voorwerp to zullen weezen, van de befpotring
der geheele buurt, als bet hem overgekomene bekend werd , oordeelde by bet raadzaam die fchande, door een fpoedig vertrek , voor
to komen . Hy ging na zyne Huiscvaardinne, om of to rekeDen ; deeze bejegende hem op 't onbeuschte, om dat by lets wilde
afdingen van de verbaazend groote rekening .
Een Paard , dat zeer fchoon van hats wag, hadt's avonds door eene
weide gaande, de aandagt van RICHARD getrokken . Hem bekroop bet
denkbeeld om 't zelve to koopen, en'er bet Land mede door to ryden .
De Landman , dien bet toekwam , ijprak 'er hoog van , en betuigde
dat de rede , waarom by 'er zich van zou ontdoen , alleen was, dat
]ty bet wet met een minder kon doen . RICHARD haakende, om dit
verwenscht verblyf to verlaaten, gaf hem zyn eisch, liet bet Paard
opbitten , zadelen, en vertrok opgezeten zynde in aller yl . Een
vierendeel uurs gereeden hebbende , wenschte by zich geluk over
de fnelheid van zyn Paard, en dagt 'er mede to verfchynen op de
wedloopen van Newmarket ; wanneer bet beest, waar aan by den
weg overliet, hem hats over hoofd in een modderpoei wierp. fly
regtte zich op, geheel bemorst . Hoe groot was zyne verwondering
its by bemerkte, dat zyn beest fleekeblind was ! Hy ging na den
Verkooper, en wilde hem dwingen den hoop to ontdoen . Deeze
hadc daar geene ooren na ; zeggende gewoon to weezen zynen Landbeer bet verfchuldigde op to brengen, fchoon bet Been voordeelig
Jaar tnogt weezen, en zyne Paarden zo dunr by kon to verkoopen,
en dat dit Paard, fchoon bet niet zeer fcherpziende was, her beste Paard was om in een molen to loopen , 't geen iemand kon be .
geeren .
RICPIARD, op nieuw vreezende dat dit geval hem, zo 't rugtbaar
wierd, aan alter uitjouwing blooc zou flellen, wilde liever zyn geld
verliezen ; en meer dan voldaan over zyne goede Herders van Jr .
cadie, zei by voor altoos vaarwel, aan deeze fchuilplaats van on .
fchuld en opregtheid.
Dit geval van Richard kale ons leeren , d t- wy ons moeren
wagten, zo wy wys willen zyn, om de dinged door Vergrootglazen to befchouwen.
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Erwyl de tulle midnacht klimt,
Het talloos heir der Starren glimt,
Ouze Aardzy' ligt in rust geklonken,
Zet ik my in myn dic :Itgel near,
En voel, 0 Dichtkunst! tot uw eer,
1\Tyn' geest in heil'ge drift ontvonken .
6 Hemeltelg! vol majefteit,
Hoe proeft myn ziel uw zaligheid
In dees bekoorlyke oogenblikken?
Hoe laaft gy 't hart dat gy verrukt,
Hoe fmelt by, die voor 't outer bukt,
Daar hem uw adetn snag verkwikken?
Uw invloed leert hem wat bet is,
Bevryd van zielsbekommernis,
Te zwemnlen in befpiegelingen .
Bezield door uw aanbidlyk vuur,
Ziet by de wondren der Natuur,
Eu poogt tot in de kern to dringen .
Gy voert hem naar 't eenvouwig land,
Daar 't Tempelvuur van Vesta brands ,
Daar weelde nooit den grond befmette ;
Mar 't woord gelyk Nat met den eed,
De min van Been verleiden weet,
Noch valsheid haare treden zette .
Hier, do de fchaduw van een woud,
Ziet by war zich de deugd onthoudt,
Wie de infpraak volgt der zuivre reden,
De fchildery die voor hem flaat
By 't opgaan van den dageraad,
Tognt eindelooze zaligheden .
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Nu heft by op tot uwen lof,
En ryst, als boven 't aardfche Itof,
Om met ddn' opflag 't al to aanfchouwen ;
Gebergte, bosfchen, weiden, vliet,
Veelkleurd gebloemte, fpichtig riet,
Moerasfen, weelige landedouwen .
In 'c einde daalt by langzaam near,
En keert, als tot zich zelven, weer ;
Hy zwoegt, by hygt, dankt uw vermogen ;
En fchikt den fchier ontelbren drang
Van wondren, in zyn Veldgezang,
En words op nieuw als opgecoogen .
Wydt by zyn hart de Liefde toe,
Zyn Cither is noon fpeelens mod ;
Hy tteedt naar Ida, ptukt dear roozen,
Vlecht kransfen van dot puik gebloemt,
Maar zal, fchoon by Licoris roemt,
Haar hoofd - deugd niet verroekefoozen .
Of noodt hem Hymens heilaltaar ,
Hy volgt de blyde bruiloft fchaar,
En flaps in de achtbre Tempelzaaleu ;
Uit duizend bronnen put zyn gem,
Gepaste ftof voor yder feest ,
Maar fpringt nooit buiten kuisheidspealen.
Na voert gy hem in eenzaamheid ,
Het gansch heelall', hoe uitgebreid,
Met Zon, en Moan, en Starrekringen,
De zachte lucht, de felle wind,
Wat wonder men in 't eindloos vindt,
Geeft ftof aan zyn befpiegelingen .
Hy maalt een ftorm, een ftille Zee,
Een rotzig strand, een veilge tee,
Een haven, vol geladen Schepen ;
Het dondren van stun grof gefchut,
De vlaggen zwierend van de but ;
Of duet 'a fchabloos binnen fleepen .
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Lagcht hem getrouwe Vriendfchap son,
Zyn Zanglust vindt zich nooit voldaan .
Ily (pant met lust de gouden fnaaren ,
En maalt, met onnavolgbren zwier,
Een fchoonheid op bet blank papier,
Die Venus zelf kan evenaaren .
Of eischt der Helden krygsbeleid ,
Dat by in bloed en traanen weidt,
Hy zingt huu dappere Oorlogsdaaden,
Loopt form op form ; rameit een muur ;
En, keerende nit bet hevig vuur,
Kroont by hun hoofd met laauwerbladen .
De deugd geleidt hem aan de hand,
Voor haar is 't dat by offers brands ;
Van haar oncleent by zyne pligten ;
Door haar geniet by zachte rust ;
Haar hemels aanfchyn wekt zyn lust,
En fchenkt hem ruime fof tot dichcen .
Maar moet by, fchoon by 't noode doet,
Der goddeloozen overmoed,
En ondeugs vuil befaan ontleden,
Hy wankt bun eerst den geezel toe,
En vat in 't eind de frenge rot ,
Oat tot bun pligt hun to overreden .
Bezielt een hooger flof zyn' geest,
En noodt hem Melpometn ter feest,
Hy flapt to voorfchyn met haar reien,
Der Ryken noodlot in de hand,
Verbrysfelt by den Dwingeland,
En weet de deugd ten troon to leien .
Verloopen eeuwen geeven fof.
Hy weidt in Kato's breeden lof;
Toont Alexanders woeste daaden ;
Vloekt Nero ; roemt Augustus deugd ;
Beklaagt Prins Karels teere jeugd ;
En zucht als Ninus words verraaden .
Elk
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Elk land•a art fpoort zyn zanglust aan .
De Griek, de Romer, de Africaan,
De Perfen, Parthen, Schyten, Meden,
Zeif 't nieuwgevonden Waerelddeel
Geeft ilof aan 't prachtig treurtooneel,
Zo wyd als Korces 'c heeft betreeden .
Maar als het lieve Vaderland
Zucht onder Spanje's Dwingeland,
En worftelt om het juk to ontkoomen,
Terwyl Oranje's heldenmoed
Ben ftraal van hoop herleven doet,
Dan is zyn Zanglust niet to Women .
Ryst by noch hooger met zyn Loon,
En volgt by Amra's wondren Zoon,
Of Davids onnaarvolgbre zangen ,
Noodt hem 't gewyde tot een lied,
Daar 't hart op zuivre Godvrucht ziet,
Blyft elk aan zyne nooten hangen .
Dan Dichtkunst! welk een wonder tong
Die at uw zaligheden zong?
Homerns zeif zou 't niet gelukken :
Wie u veracht uit dwaazen waan ;
Toont een verkeerde neiging aan
Blyf my zo lang ik leef verrukken.

Natuur wyst my bet fpoor.
N A B

E R I G T.

R

Aakende de ons toegezonden Navolging, nit Z
den
2 7 April 1776, door Philomufus, komt her ons voor, dat
'er dezelfde reden is, om die niet in ons Mengelwerk ce plaatzen,
als de Autheur bybrengt , om dezelve niec afzonderlyk nit ce
geeven .
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BESCHOUWING VAN EEN ZOMBRSCHEN MORGENSTOND .

den Morgenftond,op liet open Veld,te befchouwen ;
Igewekt
door het uurwrrk , in myn Slaapvertrek hangende ,
K ontwaak, verlaat myne rustplaats ; ik heb voorgenoomen

weet ik dat het tyd word na buiten to gaan ; --- ik ga heen .
De Westkim vertoont my nog bet vaale duistere van den
Nacht ; daar is geen flikkering van licht ;- ik keer my om.
Eene kleine verlichting, boven den Oosterrand uitfchietende,
verzekert my, dat de Dag nadert, dat de duisternisfe haast
verdwvnen zal ; - ik vertoef.
Hoe ftil is titans de Natuur! de Winden flaapen ; de Wei.
den zwygen ; de Bosfchen zyn ftom ; en de Wateren , van alle
beweeginge outdaan, liggen, even of derzelver oppervlakten
door zo veele koriten Ys bevloerd waren, roereloos tusfchen
de boorden ; het teller riet is, even als het anders dartel Visje , werkeloos, en ftil ; en de lieve Zangers zyn zo ftom, als
de ftammen der boomen, op welker takjes zy den naakendetv
Morgenftond afwachten . Niets roert , niets beweegt zich !
Echter is deeze doodfche vertooning geenzins zonder luister I
Integendeel ; deeze aandoenelyke itilte van al 't gefchapene
verrukt my! En de heldere Hemel, met zyne tallooze Zonnen,
voert my weg in eene eerhiedige verwondering ! . . . . P,Iaar, ik
moet my tot den Morgenftond keeren ; zy nadert.
Even als een iterk perfende Wind, de zwarte Donder-wolken,uit onzen zichtbaaren Hemel, dryft ; zo verdryft het lieve
licht de donkerheid, na een ander gewest . --- Het klein verlicht gedeelte eens Cirkels, by myne eerfte komst in 't Ousters
waargenomen , heeft zich merkelyk verwyderd ; 't is alrede
niet minder, dan, het twaalfde gedeelte van een geheelen Cirkel .
Gelyk de armen eener teedere Moeder uitgeitrekt zyn, on
haar Telgje to omvatten, en 't zelve aan haare borst to drukken ; zo fehiet het bekoorlyk Morgenlicht ten Zuiden en ten
Noorden uit , om onze oppervlakte to omhelzen , en to koesteren . Kan 'er een grootfcher, kan 'er een aandoenelyker, kari
'er een prachtiger Tooneel zyn, dan ik heden voor my heb?
Op eene kleine genoegzaam vrye verhevenheid ftaandes worden
V . DAEL . £ NG&LW . NQ. b .
Q
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den alle de zigtbaare voorwerpen voor myne oogen gebragr .
Het zwarte Veld, op den helderen middag groen en
bloemryk, fchynt een verzilverd kleed to draagen . De
Bosichen, die my een weinig to vooren zo veele donkere wolken aan de Kimmen geleeken , laaten zich onderfcheiden . Boven my zyn die Zon en verdwe ne , als waren ze, op e n
onzigtbnaren afttand in bet onbepaalde ruim geweeken : alleen
in her Westen mat zich, bier en daar, nog eerie enkele Ster van
de ecrile grootre zien ; maar nier met die leevendigheid, met
dat vuur, waar mede zy by myne ontwaaking ichitterden . De
Maan doet vergee!fche poogingen, om her ontvangen ligt na
de Aarde to kaatzen ; zy verbleekt ; zal welhaast die verre of
zynde Hemelbollen volgen, en onzigtbaar worden .
De Dageraad heeft ons haifrond ingenomen ; blind zynde
zou men 't gewaar worden, door her gejuich der Vogelen .--Maar get groote licht? de Zon? . . . laat ons toeven! aan bet
naderen van den Hof . ftoet ontdekt men, dat de Vorsr niet
verre of is .
Her licht vertoont my thans alles weer in zyne voorige gedaante . . . . Welk eene verandering Wan niets to kunnen zien,
files to kunren onderfcheiden, voor zo verre her gezigt kan
reiken! 6 Licht! 6 Onbegrypelyke vloed van dat Licaaam,
't weak wy zo min, als U, kennen!
Welk eene vertooning! Het Oosten fchynt in voile viam to
Man ! Is dit Tooneel onverklaarbaar ? neen ! Her zyn de
firaalen der Zonne, fpeelende in her dampgewest . Een vierde
gedeelte van den zigtbaaren Hemel is enkel purper,doormengeld met eenige daar nan grenzende coleuren . Op den rand
der Aarde vertoont zich eeu klein gedeelte van een gouden
Kloot : ligt her daar onbeweegelyk P geenzins ! Wend her oog
een oogenblik van deeze vertooning , en gy zalt eene zichtbaare verandering gewaar worden . Wel nu, war ziet
gy? dat klein gedeelte tot een halven gouden Kloot toegeno .
men . Aardig ; doch teffens uitmuntend gezicht! Luisterryke
Morgentlond ! Verwonderingbaarende Schoonheid ! Waarr gy
cen Verfchynzei , dat zich om de honderd jaaren dens !iet
zien, geen Sterveling zou thans to bedde liggen : lang v66r
uwe komile, zouden de oogen na her Oosten zyn gekeerd ;
even als men de zeldzaame Zamenltanden van e :nige Planeeten to gemoet ziet . Gy overtreft alles, nieuwgebuoren Dag!
Welk eene gelvkheid heeft de groottte Comeet , fchoon ze
door zo veel meerdere oogen word nagegaan, by U? Geene
dier Luchtverichynzelen, welken men zo greerig befciouwt,
zo driftig nagaat, bezit iets van het Schoane, het beziensw
wanr.
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waardige, bet verwonderlyke, dat zich in U voordoet
Zie d2ar welk een treffelyk vertoon ! Het geheele lichaam der
Zonne zigtbaar ! Het fchynt to rusten op den uiterllen rand der
Aarde, even als een bal, op de oppervlakte eener Tafel . Het
thans voor .m y hebbende Tooneel is bet luisterrykfte, dat itt
immer aanfchouwde! Alle myne Zinnen worden aangedaan,
en wel op eene verrukkende wyze . Gints dartelt de fcherp .
ziende Meeuw, over de vlakke Waterbaan, om bet vrolyk
Vischje, dat zich in de fchuinsch fchierende lichtftraalen vermaakt, to betrappen . -- Boven haar vliegt de Spreeuw, is
d Iugtigfte beweegingen .--- Nog bcoger, zeilt de ryzende
Oijevaar ; zyne wieken verroeren zich niet ; by fchynt ligter to
weezen dan de Onderlugt, en op dezelve, als de Wolken, to
weegen, en voort to dryven . -- D ° Reiger treed met een
zagten , doch deftigen tred, door bet jonge riet ; nu en dan
fteekt by den bek onder't Kwab en Kroos,om zyn prooi beet
to krygen .
De blanke Zwaan, van een vyftal Jongen,
vergezeld, en gevolgd, roeit moedig over bet ftille water ; ei
zie ! Zy fteekt haare vleugelen op, en e 6n der Jongen beklimt
haaren rug ; terwyl zy , onverhinderd , voortzeilt .
Welk een gejuich verheft zich rondsom my! Hoor eens l
Die kleine Vliegertjes zingen een Lofzang, ter eere van den
Morgenftond. De Spreeuw fluit ; - .-- de Musch tjilpt, - de
Leeuwrik, die bet luchtgewest is ingevloogen, laat zich kwinkeleerende boven alien hooren . - Lieve Zangertjes ! Zingt al.
J en voort! bekreunt U niet aan bet keuriger zingen des Veldzangers ! laat de Leeuwrik uw Meester zyn ! gy zingt out
geen prys , rnaar verwelkoomt den nieuwgebooren Dag.
Het fnelvliegend Kietje neemt de vlugt aan ; met welk eea
vaart verheft bet zich I nu fchynt bet door de Wolken to zullen ftreeven , dan in eens ter aarde to zullen daalen
bet
volt! dat kost haar 't leeven ! . . . . neen ! zy verheft zich . . . .
wonderlyke wendingen !
De bosfchen weergalmen van de menigte der Zangers l
fchoon de Nagtegaal hen alien overtreffe , echter zwygen ze
niet : en waarom zouden ze ook? Verheugd, over de komfte
des Lichts, zinger zy van blydfchap, en zetten den Morgend
fond luister by . De Velden, door de ftraalen der Zonne verwarmd, ontdoen zich van bet Zilveren Kleed .
Een groen tapyt, met de fchoonfte bloemen doorvlochten ,
word, by bet opklimmen van den dauw,zichtbaar .
De
logge Koe richt zich op om to graazen ; -- bet fiere Paard
fchud de maa.nen, en toont zich vol rnoeds ; bet vredig, et,
pedaartig Schaap, van haare onnozele Lammeren vergezeld ,
fcheert
Q a
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fcheert bet fynfte gras af~ bet jonge goed vernnaakt zich in.
middels met fpeelen, en dartelen ; nu loopen ze tegen elkander aan, dan draaven ze to gelyk, na de zagtzinnige Moeder,
met ltet vrolyk(te gehuppel. - Het Geitje ma.akt de vreemdfte
kuuren! met lompe pooten, weet het over den leant van eene
over den floot liggende plank to loopen, bet balans-houden
fchynt aan 't zelve cigen to zyn . - Her . . . . Maar welk een geraas hoor ik in dit zagtvlietend beekjt? Ha! bet zyn eenige
minzieke Karpers, die door het riet booren, en elkander na
j , a en : ik vermoedde bet wel. De Morgenftond is de tyd der
verliefden ; en dus voor lien een aangenaame tyd ; dock deeze
zyn bet alleen niet, die het beekje beroeren : de platte Blei
fpm gt tit zyn Liement, en laat zich boven het vlak des waters zien ; -- de Snoek ichiet met eene vaart, die eene Kloof
in den Vloed maakt, nit de rietfchoot. . . . Klein Voorenrje!
ontwyk hem ; by is in 't water, 't green de Arend in de lucht,
en de Tyger in de bosfchen is ; een verflinder.
De wooningen der Landlieden worden ontflooten, en geo .
end . D .. Nyverheid verflaapt gees ichoonen Morgenftond .
Lardman gaat, met een lugcigen tred, na de bedauwde
weiden .-- De B,)uwman, met de Spa op de tchouder, treed
met verfrisfte leden ten Akker. --- Her aardig Boeren Meisje,
welker gelaat de Kwaalen der Stervelingen fchynt to trotfeeren, loopt, benevens de grove Landknegt, belIan met juk,
en MJk emmeren , ter italdeure uit . Zy draagt haar last
zonder de mintte fchyn van verveeling . -- D . grove Knaap,
handen en armen over eikander gefl iagxn hebbende, vertoont
het leeven in voile kragt ; zyn last is geen zwaarte voor zyn
welge pierd lichaam ; fchoon dezelve den wellustigen Stedeiiog zoude doer bezwyken . Ik vermaak my zeer, met het
gezicht deezer Lieden ! Hun ftaat, de ftaat der onfchuld ;
h~ , one leevenswyze,tchuldeloos en vrolyk ; hun welliand, en
1tertce, het gevolg van hunnen gezonden en werkzaameu arbcid ; dit alies moot een vreemd verfchynfel zyn , voor een
incest aitoos kwynend Stadbewonner , die niet zelden zich
zeiven onrustig en ongelukkig maakt .
Hue tydig is de Visicher by zyne uitgezette netten ! De
Nacht is hem gunftig geweest, by heeft eene ryke vangst .
Gi its zit de Hengclaar, in zyn klein Vaarruigje, langs het
; to tchuivet ; in den Morgenftond is de Baars het greetigst
Tie
op hct aas ; by vangt 'er een , en verhvugt zich . .
. De
Schipper tpringt uit zyne Kuoi ; ziet na wind en lucht , en
maakt zicn gereed ; net T ouw . en Zeiltuig word klaar gemaakt ; men haaii alles by, en iteekt at. Tot no,-, beduid de
voort
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voortgang niets ; de Zeilen hangen gekreukt door de fl ;ilte ;
't Is ook nog vroeg : de Morgenfiond zal bet Zuidewindje
wel haast wakker maaken . ---- Intusfchen that men vrolyk
by het Stuur, en houd bet oog op den wimpel geflaagen ; of
ftopt een pypje, onder her afwagten van den wind : gins is
men min geduldig ;menvatdbop,enuwtbVarg
tuig voorwaards .
Doch laat ik van bet Land Stedewaards keeren . War, daar
men de Vermaaken zo driftig najaagt, dat men 'er zyne rust,
zyn welzyn, ja zelfs zyn leeven aan opoffert, daar zal men
waarfchynlyk , zeer algereen , in her vermaak van deezen
Morgenftond deelen . - 1k tree de Stad in.
Hoe! zyn hier geen Inwoonders? Geene, dan die weinigen, welken zo Iigt to tellen zyn? Immers ja! waar zyn ze
dan?waar? Op hunne bedden . . Is 't waar ? Staapen zy in
deeze verrukkende uuren? In een tyd dat de ganlcl7e Naruuz
facht en vrolyk is? Ja als 't ware in haar Bruiloftsgewaad to
voorfchyn treed? . . . . Hoe kan bet mogelyk zyn !, . Mogeiyk
zyn ? Vraag liever, of 'er zyn die den Morgenitond immer in
zyne aankomst befchouwd hebbeu? Zo gy ze al vind, zullen
her nog geenzins van die driftige Vermaakzoekers weezen,
die de orde der Natuur omkeeren, door den dag, tot hunnen
nacht, en den nacht tot hunnen dag , to maaken . . . Is bet
zo? Wel aan dan, laat hen flaapen ; zy zullen gees voorwer.
pen zyn, die my bezig zullen houden ; daar zyn anderen ,
en deezen zalik aanftippen .
Cy doet wel,wakkere Arbeider! Dus vroeg uwe rustplaats
verlaatende, bewyst gy dat de luiheid niet over u heerscht ;
en dat ge genietep wilt , her Been een redelyk Weezen behoort to genieten ; naamelyk, de betoverendfh uuren, oozes
leevens, - De niets verzuimende Winkefier ontfluit zyne
dear en venfters, gansch Diet ontydig ; 's Mans iiyverheta is
bekend ; men komt tot hem nit verre Wyken der Stad, en by
heeft winfl :en behaald, eer zyne Buuren ontwaake ;o . . . Lange
Slaapers! zwygt flille ! zegt niet, dat 's Hemels Zegeningen
voor anderen zyn ; gy zyt 'er de oorzaak van ; gy werkt niet
mede . -- 't Gaat we], weetgierige Sophilus! 't gaat wel
Uit uw venfter liggende , met her boek in de hand, kunt gy
de as zigtbaar geworden Zon aanlchouwen , en her gezang
der Vogelen hooren . Dat fchoone, dat aangenaame, zal U
moogelyk afleiden van uwe ftudie ; maar geen nood ! Hoe gering uwe winst ook zy , dezelve is geheel winst ; in verelyg
king van eene laatere ontwaaking. -- Dan zagt! Wie is hy,
die my zo trillende voorby gaat? Ach! bet is cen Bier ouge .
lukQ 3
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lukkigen, wien de trek tot flerken Drank heeft doen ontwaa .
lien! . . . . Dwaas Mensch ! Is bet op deeze wyze, dat gy den
lieven Morgenfond komt begroeten? Zyt ge reeds zo verre
gevoerd , door bet verderfelyk vogt 2 . . . . Blyf flaapen ! Dus
den Morgenftond in to treeden, is hem, terwyl ge U zelvs
bederft, en den naam van Mensch onteert, is hem hoonen,
en ter fchande maaken .
De wakkere Herbergier opent zyn buis en ftal, ten rechten
tyde! De Vreemdelingen, uit de Nachtfchuiten geftapt, zullen zich ververfchen ; zy treeden in ; de fchoone Morgenftond
heeft hen alle luchtharrig en vrolyk gemaakt . - Men vertoeft, doch niet langu ; de refs moet voortgezet worden, eer
de Middagzon hunne hoofden brand . -- Verre Togten worden aangevangen by bet begin van den Dag, in de aangenaamfte uuren . - Hier worden de Paarden ingefpannen ;
gints draaven ze reeds lustig voort ; men heeft geen Zweep
noodig
Magr al genoeg gezegt 1 De menigte der Ver.
fchynzelen dienen niet altoos ter verfraaijinge van bet Too .
nee] . Laat ik des een einde maaken .
6 Lieve Morgenftond ! Gy, die de heertykfte vertooningen
uit de duisternisfe to voorfchyn brengt ! Hoe ftreelende zyt
Gy, voor my, hoe dikwerf ik U ook befchouwe! By uwe
komfte, gedenk ik vaak aan uwe wordinge ; eene wording ,
zo onbevattelyk, als heilryk ! Als een gehoorzaam Dienaar ,
verfcheen gy op de ftemme uws Meesters ; zo dra de Almab
tige zeide , daar zy Licht, waart gy 'er. Thans juicht bet
Menschdom ; wanneer een zwarte nacht, waar in de Winden
en de Onweders woeden, voorby gaat ; maar hoe zouden de
eerfte Bewooners gejuicht hebben , indien zy beftaan hadden,
toen gy verfcheent!
Lieve Morgenftond ! Ik groet U! Ik verwellekoom U met
een verheugd harte! En paar myne fremme met alle die Zangers , welken zich rondsomme my hooren laaten, Ik zing ;
terwyl ik uwen ]of vermelde, den Schepper van U , en der
ganfche Natuure, ter eere, en verheerlykinge .
Juicht mede, Stervelingen 1 De duisternis is geweeken ; bet
licht beftraalr ons weer! Verheugt U! Maar verheugt U v oor.
al , om dat God , bet Eeuwig Licht ! eenmaal zal komen ,
om de deugdzaamen, met zyn aanbiddelyk, met zyn heilryk
Iicht, eeuwig to beftraaleu .
J. V
. P.

BET
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E1ET VERSCHIL IUSSCHEN DE OOSTINDISCHE EN AiOSCOVISCHEIiHABARBER,0NDERLOGT ;
Door
.
G
.
KALENBERG.
J
Apotbeker in 't Aalmoesfcniers Weeshuis to Amferdam .
Anneer verfcheidene Gewesten ons een en dezelfde
~/~/ Droogery leveren , vinden wy doorgaans eenig verfchil tusfchen deeze overgebragte Produkten, waar door bet
eene ons tot bet Geneeskundig gebuik beter voorkomt, dan
bet andere . Mar zyn, by voorheeld, twee foorten van Scammoneum, die de Droogeryhandel ons aanbiedt , naamlyk,
Alepfche en Smirnfche, van welke de eerfte voor best gehouden words . Een tweede voorheeld vinden wy, in de drie
foorten van rlloe,te weeten : A1o1 Hepatica, Aloe Succotrina
en Aloe Caballina ; waar onder de middeltle foort, Aloe Succotrina, meestal voor de beste gekoozen wordt . Een derde
voorbeeld zien wy in de verkiezing der Folia Senn& , waar
van veel foorten gevonden worden, welke men egter tot drie
Hoofdfoorten brengt . De eerfte is, die de Franfchen (*) Doemen Senne de Seyde ou de la palte, wegens den Tol door den
Grooten Heer op deeze bladen gelegd ; de tweede wordt Senna Alexandrina genoemd ; en de derde is de Senna de Mocha.
De eerfte foort wordt wederom voor de beste gehoudeu . Dat
de gevoelens omtrent de verkiezing der Droogeryen , egter ,
niet altoos eenftemmig zyn, is overvloedi bekend . Ben groos
gefchil is 'er, onder anderen, over de Rhabarber, waar van
twee foorten tot ons gebruik voorhanden zyn , naamlyk , OostIndifche en Moscoviiche . De Vraag is , welke van deeze
twee men voor de beste moet houden 2 De een pleit voor de
eerae, en de ander voor de laatiIe .
Ik heb , nit agting voor de Geneeskonst, deeze foorten van
Rhabarber onderzogt , en verfcheidene Proeven genomen,
die ik denk dat eenig ligt aan deeze zaak kunnen geeven . Dog
eer ik bier van verfag doe, agt ik bet niet ondienitig, to melden, wat ik in de Werken van voornaame Schryvers, over dit
onderwerp, gevonden heb . REMBERTUS DODON SUS(t) zegt,
dat
W

(~) GEOFFxoY de materia medica, en SCHRODER ontilooren Ka .
binet der Simplicia
(t) Kruidboek, bladz, 638Q 4

424

J. G. KALENBERG

dat PAULUS &r.YNFTA we] de eerfle fchynt geweest to zyn,
die de purgeerende kragt van de Rhabarber gekend heeft ; en
kin daar op zegr by : ' iar na hebben de Arabilche Meesters
deezen Wortel in gemeen zebruik gebragt , en voor een purgeerend ding overal doen houden ; en door hun toedoen heeft men
then Rhaharber, die van den Lande van China kwam , eerst
boven alle de andere foorten beginnen to verkiezen ; want dezelve is kragtiger dan de andere foorten van Rha . - En
aan 't einde der byvoegzelen vind ik , dat men die moet
verkiezen, welke zwaar is, enz .
RuMPHIUS (a) meldt in de aanreekening op de Rhaharber,
dat zy op Amboina , en misfchien in gansch Oost- Indien,
behalven in China, onbckend is ; en verhaalt alleen, 't geen
by van de Chineefchen geleerd heeft , welke haar noemen
Tay -boung, dat is, Hooggeel. In den Chineefchen Atlas van
Pater MARTINUS leest men van tweederlei Tay-boang. De
eene wast in de wildernis op gevaarlyke bergen, in de Provincie van Suchuen ; de andere, die in hoven en laagten aangekweekt, en aan de Vreemdelingen verkogt wordt, is ook
de opregte Rhabarber, die van de Wilde afkomffig en niet
to onderfcheiden is. Dit heeft Pater MARTiNUS doen gelooven , dat 'er geen wilde Rhabarber zy , maar dat die in de
Hoven geteeld wordt in manier als de Kool ; -- en op dezelfde plaats wil by ons ook voor waarheid doen aanneemen,
dat 'er geen opregte Rhabarber is, dan die in de Provincie
van Suchuen wast .
NEUMANN (b), die zeer uitvoerig over de Rhabarber ban .
delt, ichryft . dat China, zonder tegenfpraak, het Land is, waar
de meeste Rhabarber geteeld wordt ; ja de mecste Schryvers
willen van geene andere Rhabarber, die in Tartaryen of andere aangrenzende Landen van China groeit, meer weeten,
am dat die lang zo goed niet geagt wordt . In de verkiezing
raadt by aan, geene kleine of ligte ftukken, maar die wat meer
zwaarte hebben ; onderflellende, dat de ligte ftukken to veel
uitgedroogd zyn . Vervolgens zegt by : de purgeerende kragt
der Rhabarber beflaat eigenlyk in de uitneemend fyne en
vlugge deelen , welke zeer ligt vervliegen , en niet zigtbaar
voor to tltellen of to vangen zyn ; en bier nit volgt, dat oude
Rhabarber, welke deeze deelen verloren heeft , veel minder
purgeert dan verl'che . Een gelyk bewys, geeft dus bet kooken
der Rhabarber met water in de open lugt ; want hoe fterker
de
(a) Amboiti. P . 6 . p. 143 .
(k) Cbemia Medica Dogmatico

Experixentalis p Tom .I . p . Io¢o .
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plaats heeft, hoe meer zy van haare purgeerende
kragt verliest ;'t welk Diet mogelyk zoude zyn,indien zy keen
vlugge deelen bezar, waar in haar purgeerende kragt gelegen
is . BURRICHius heeft waargenomen, dat een overgthaaid wa .
ter van Rhabarber, lioetivel waigagtig, nogthans ptjrgeerenc e
is ; en H1RMANN getuigit, dat de bloote reuk van Rhabarber
open lyf veroorzaakt .
GEOFFROY (a) zegt, dat eenige K , uidkenners onze Rhabarber vergelyken, met de Rhaponticutn tier ouie Grieken ;
inaar nogthans zyn het verfchillende \Vortels en Planten ; en
dus is de Rhabarber der wmkels de opregte Chi,,eefue l'; dog het is Diet Iigt to bepaalen, van was aart de : :,,e
ha-barber
Chineefche Rhabarber zy : want wy vinden nit, d-t eel
.'g
Kruidkenner haar zelf gezien , en eerie nauwkeurige he, :';ry .
ving, of eene regte figuur 'er van gegr'even heel . 't Is zeer to
verwonderen, vervolgt by, dat, onder zo veel Europeaanen,
die jaarlyks na China reizen, Dog geen geweest is, welkezig,
tot het algemeene best, bemoeid heeft om eene zo nuttige
Plant to leeren kennen, die dagelyks tot g-bruik der Genceskunst dient, en aan zyne Landsliedeil mede re deelen, wat 'er
van gevonden was . MICHAEL . BOYM , eeu Jefuit, meld het
volgende in de Flora Cbinenfss, Viennce dustrice edita anno 1656 :
De Rhabarber groeit in geheel China ; in de Provincie SuCiven, Xenft en in Socieu, de naaste Stad aau de Chineefche
muuren, wast zy overvioedig . De aarde, waar in zy groeit,
is rood en flykig, wegens de bronnen en regenagLig weder.
De Rhabarber heeft veel zwavel en vast zout in zig, beuevens
een weinig zuur zout, welke Hoofdlloffen met ten menigte
aarde verbonden zyn . Hier uit ontitaat een gomiigtig men(,'.
zel, waar nit de gom en de aarde, gemaklyk, in eene tamelvl :e
hoeveelheid gefcheiden kunnen worden . Van de Hars vindt
men zeer weinig in deezen Wortel ; en zy is met veel Loug .
zout vermengd .
SCHRoOER (b) meldt van de Rhabarber, dat zy een dikke
voosagtige Wortel is, die ons gedrougd nit Perfien, China,
Moscovien, en andere Oosterfche gewesten wordt toegezon .
den ; en verder zegt hy : men moet de maatig groote, en we!
gedroogde, flukken verkiezen, want die zyn doorgaans goes ;
zy moet wigtig zyn,enz . En in 't midden der beichryving
berigt by, dat deLevantlche of Peifilche de beste is, en die,
welke van Oost-Indien en Moscovien koomt, het minst geagt
words .
LE .
de kooking

(a) De Materia Medica. Tom. II . Art . So.

(b) Ontuoten Kabinec der enkele Drogeryen . II Deel bl .
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LEMERY (a), fpreekende van Rhabarber, zegt : zy is eelM
dikke, fponsagtige, geele Wortel, die droog rot ons words
overgebragt nit Perfien en China, alwaar by groeit . Hy oor .
deelt, dat men de middelmaatige ftukken uitkiezen moet, om
dat die, zeer we] gedroogd zynde, gemeenlyk geheel goed
bevonden worden . Verder zegt by : de Rhabarber heeft een
olieagtig zout, of zout en olie byeen, waar van haare purgee .
rende kragt afkomftig is, en eene aardagtige Zelfliandigheid,
waar van haare faamentrekkende eigenfchap afhangt .
CARTHEUSER (b) noemt vier foorten van Rhabarber op,
onder welke de Chineefche of Oost Indilche den voorrang
heeft. Zy is, zegt by, famengefteld uit eene fchraale aarde,
en veel weezenlyke zoutagtige Gom, aan welke maar zo een
klein gedeelte van Hars is medegedeeld , dat nauwlyks iets
daar van door de kunst voortgebragt kan worden .
Volgens VOGEL (c) komt alle opregte Rhabarber nit China ;
zy moet we] gedroogd, roodagtig gee] van kleur en wryfbaar,
dog tevens eenigzins hard zyn . Voor 't overige haalt by uit
de Memoirer de t'Academie de Paris 1710, een GAchrift van
BOULDUC aan , waar in ontkend words , dat de Rhabarber
eene byzondere faamentrekkende kragt bezit .
By m HOYT leest men (d) : de Rhabarber is een groote lang.
agtige Wortel, zynde een weinig fpongieus ; dog zwaar, van
buiten gee), maar van hinnen 21s een Muska2tnoot . Zy wordt
in flukken , die in 't midden doorboord en aan draaden gere.
gen zyn, nit China of Moscovien gebragt ; hoewel men 'er
thans ook veel ziet , die plat en zonder gaten is . Alle Kruid.
kundigen zyn bet eens, dat bet Kruid van deezen Wortel eene
foort van Lapathum is. 't Wordt ook van MORISON genoemd
Lapathum per exeellentiam, en van MUNTING, Lapathum Chinenfe longifolium. Ten aanzien van de Landen , heeft men de
Chineefche of Levantfche, die de beste is ; deeze is verzierd
met een vleeschverf , geelgroen , of met een fchoone hair .
verf ; daar benevens heeft dezelve eene middelmaatige zwaarte .
Vervolgens heed men de Turkfche of Moscovifche , welke
laatfte pier to Lande , by veelen, voor de beste gehouden wordt,
en veel duurder is dan de Ousnndiiche .
In

(a) Algemeene Verhandeling der enkele Drogeryen, p . 598 .

(b) Furdamenta Materi.e Medice.
(e) Historia Materia Medics .

(d) Schatkamer der Geneeskunde en Natuurlyke Historie, laatfle
Uitgaave 1766.
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In de nieuwe Britfche Apotheek (a), op bet woard Rba.
ik het volgende . De Rhabarber uit Turkyen
words by ons in'talgemeen beter geagt dan de Oost-Indifche,
hoewel deeze laadle, tot zommige gcbruiken, ten minfle zo
good is als de andere ; want zy is klaarblykelyk fautentrekkender , maar heeft wat minder van de ipeceryagtige geur.
Aftrekzels van briden , met gereClificeerden Wyngeest gemaakt,
hebben naby den zellden fmaak : dog als men bet Scheivogt
'er of deflilleert, is bet uittrekzel, dat van de Tinc'luur der
Oost Indifche Rhabarber overblyft , verre bet flerkfle.
Zie daar het voornaamtie, dat de Schryvc s ons bier van
leeren . Nu zal ik kortelyk opgeeven, wat verfchil ik tusfchen
de Oost • Indifche en Moscovitche Rhabarber, door Waarnee .
mingen en Proeven , ontdekt heb.
I. ONDERZOEK .
De Rhabarber, welke, door de Schepen der Oost-Indifche
Compagnie, uit China tot ons overgebragt words, bet aat in
ongelyk groote, platte, dikke en ronde Wortelen, waar onder
ook gevonden worden, van vier tot vyf duim langre . Van
buiten zyn deeze Wortels ligtgeel van kleur, een weinig (pons
agtig ; dog tevens tarnelyk zwaar op bet gevoel, en inwendig
gemarmerd, gelyk een Mtiskaatnoot . - Die, welke wy
Moscovifche of Ru~ , fifche noemen vait orgelyker van fluk,elf
beflaat uit groote, kleitie, knobbelige, of hor kige'vortelen-, in
't midden'doorboord met een ronde opening . Van buiten is
zydonkergel,vanbine gemared,en,onderhotMikrosp
koop gebragt , vond ik ze meestdeels tponsagtiger , tian cl*
voorgemelde luort . Zy fchsnt, op het gevoel , ook ii ;ter t¢
zyn ; dog hier van nader in het volgende
II . ONDERZOEK .
Om het verfchil tusichen de fpecifike Zwaarte der OostIndifche en Moscovilche Rhabarber nauwkeurig na to gaan ,
maakte ik van beide Iborten even groote blokjes ; hebbende i,
duim lengte, rg breedte, en i duim dikte . Zulk een blokje
van de Oost Indifche Rhabarber woog 2lood ; van do Moscovifche, j2 lood ; zo dat de eerfle foort eeu vierde zwaarder bevonden werdt, dan de laatfle . Deeze Proof heb ik v erfcheide.
n e maalen, telkens met denzelfd n uittlag, herhaald .
III . ONDERZOEK.
De Oost-Indifche Rhabarber, tot een fyn Poeder geflampt,
is
(a) De Materia Medica, II Deel .

barbarum, vind
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is hooggeel van kleur. -- Her Poeder van de Moscovifche
heeft eene ligtere en dofgeele kleur .
IV. ONDERZOEK.
Eerie halve once Oast .Indifche Rhabarber in vier oncen
gerect ficeerden Wyngeest, tot eene gewoonlyke Tinduur ge .
maakt , gaf eene zwaare geelroode kleur. --- Eerie evenredige Tin4uur van de Moscovifche overtrof de voorgemelde
eenigzins in zwaarte van kleur.
V. ONDERZOEK .
Dertig druppels van de evengemelde Tincluur der Oost-In .
difche Rhabarber gaven , aan 2 oncen ichoon regenwater,
eenigermate een relkagtiggeele kleur. - Dezelfde Proef
op de Tinftuur der Moscovifche Rhabarber neemende, vond
ik, dat her water irsgelyks eene geele kleur kreeg ; maar'er
vertoonde zig byna niets melkagtigs ; een bewys van minder
Harsagtige deelen .
VI . ONDERZOEX.
Twee drachmen Oost Indifche Rhabarber, in vier oncen
water tot eene behoorlyke Tiuduur bereid,gaven eerie tamelyk geele kleur. - Eeu evenredig Aftrekzel van de Moscovifche was wederom een klein weinig hooger van kleur ,
gelyk in myn vierde Onderzoek.
VII. ONDERZOEK .
Her overhlyfzel van de evengemelde Water-Tin&uur der
Oost . Indifche Rhabarber woog vier fcrupels ; dus wareu 'er
twee fcrupels verloren . --- Van de Moscovifche was evenveel aan gewigt overgebleven.
VIII. ONDERZOEK.
Van agt oncen Oost •I ndifche Rhabarber, door water uitget~rokken , en daar na behoorlyk uitgewaasfemd tot zulk eene
clikte, dat 'er bykans pi'len van kunnen gemaakt worden , heb
ik vier oncen en eene drachme zuiver extra& bekomen .
Van de Moscovifche gaven 8 oncen, op gelyke wyze behandeld ,
4 oncen extra6t ; dus eene drachme minder .
IX . ONDERZOEK .
By myn eer(Ie toets, was ik door her Microscoop, hier en
daar, verlcheidena kleine korreltjes gewaar geworden , welke
in der daad harsagtige deelen fcheenen to zyn . Om nu dit'te
beproeven,trok ik van ieder 4 Oncen, afzonderlyk, tweemaal
uit, eens met tweemaal overgehaalden , en andermaal met eenmaal
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maal overaehaalden W yngeest . Hier door kreeg ik, uit de
Oost-Indifche Rhabarber, twee drachmen en zeven greinen zui •
vere harst ; dog van de Moscovilche ,tot myne verwondering,
fleg.s eene drachme en twee greinen .
X . ONDERZOEK .
De tweemaal afgetrokkene Oost.Indifche Rhabarber, weder .
em gedroogd zynde, woog 2 oncen en i5 greinen .---- Het
overblyfzel van de Moscovifche woog 2 oncen en 2 drachmen .
XI. ONDERZOEK .
Het gemelde overblyfzel van de Oost-Indifche Rhabarber,
verhrandde ik in een 1'meltkroesje, en zag een doffen goudgeelen rook 'er uitvliegen ;en op dat myn asch wel uitgebrand
en wit zou worden, liet ik, na dat de vlam opgehouden had,
de asch nog twee uur zeer zagt in de toegedekte kroes gloeien ;
en toen ze koud geworden was,bevond ik to hebben 3 drachmen en Bo greinen witte asch . -- De asch van de Moscovifche Rhabarber woog 4 drachmen en .5o greinen , dus S
fcrupels meer.
XII . ONDERZOEK .
Vervolgens trok ik beide deeze asfchen, ieder afzonderlyk,
met eene genoegzaame hoeveelheid water , om door uitlooging bet zout to bekoomen . Vyftien druppels van de loog der
Oost-Indifche Rhabarber-asch gaven aan eene once fchootz
regenwater, met eene drachme ftroop van Vioolen gemengd,
eene donkere grasgroene kleur. --- hen gelyk getal druppels
van de bog der Moscovifche gaf 'er eene zogenaamde
Saxischgroene kleur aan ; waar uit blykt, dat de eerf'e meet
loogzout onthield dan de laatfte .
XIII . 0NDERZ0EK .
Om dit onderfcheid nauwkeuriger na to gaan, waasfemde
ik myne zeer klaare Oost •Indifche Rhabarber-loop nit , en be .
kwam bier door r5 grein droog loogzout . -- De Moscovifche leverde my llegts 7 grein . Zekerlyk een grout verfchil .
XIV .ONDERZOEK .

Nog eene vergelykin ; van de Oost-Indifche Rhabarber-met
de Moscovifche, heb ik gemaakt door middel van bet Yzervitriool . Ilier van deed ik een grein by eene drachme Aflr'ekzel der Oost - Indifche Rhabarber, met water bereid,volgens't
Vide Onderzoek ; dit gaf eene zeer donkere, troehele, zwarte
olyf kleur . Doch op gelyke wyze met de Water tinchuur der
Moscovifche Rhabarber to werk gaande, nam ik eene mindere kleur waar.
Al.
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Alle deeze Proeven, vergeleken met her geen ik boven uit
Schryvers over de Arrzenykunde heb aangehaa d , pleiten ,
myns bedunkens, zeer iterk voor de Oust-Indifche Rhabarber .
Zy overtreft de Moscovifche in fpecifieke zwaarte , en geeft
meer extract, nicer liars, en, na de verbranding en uitloo .
ging, nicer zout . De aarde alleen is in de Moscovifche over .
vloediger. Dog aan deeze (c A a THE n s E R noemt ze terra
rners,) zal, desk ik, niemand groote deugden toefchryven ;
ten minfte geene purgeerende kragt . Mogelyk zouden zommigen , wegens deeze meerderheid der Aarddeelen, eene fter .
kere adtfringeerende kragt van haar verwagten ; dog volgens
myn XlVde Onderzoek, fchynt de Oost-Indifche ook bier in
kragtiger to zyn .
Tot Clot moet ik bier nog byvoegen, dat ik, den 7deu De .
cember van 't voorleden jaar, vier gezonde Perfoonen, elk
twee fcrupels Moscovifche Rhabarber heb laaten inneemen,
zonder verandering in hunnen leefregel to maaken. De eerfle
was een Ion-man van 36 jaaren ;hy kreeg driemaal outlasting.
Na 3 weeken, gaf ik hem twee fcrupels Oost-Indifche Rhabarber ; waar van by vyfmaal ontlasting kreeg . - Ds tweede Pcrfoon , zynde een Meisje van 23 jaaren, ging van de
twee fcrupels Moscovifche Rhabarber tweemaal af. Na 3
weeken gebruikte zy eene gelyke hoeveelheid O,,st-Indilche,
welke haar dricinaal deed afgaan --- De derde, een Jongeling van ai jaaren, gevoelde niet de mi 1 e uitwerking van de
gemeide dofis Moscovifche Rhabarber ; dog, na agt dagen,
kreeg by van dezelfde hoeveelheid Oust Indifche, rweemaal
ontlasting. - De vierde, was een Jongeling van 18 jaaren .
$y ging van de Moscovifche Rhmbarber ceus, en na 8 dagen van de Oost-Indifche tweemaal af .
Ik heb de genielde foorten van Rhabarher ook aan my zel .
ven beproefil. Den i2den February deezes Jaars, nam ik to
grein Moscovifche Rhabarber , van welke geringe gift ik
tweemaal afging . Den 4den Maart, nam ik eene gelyke hoe .
veelheid Oost-Indifche, en kreeg viermaal outlasting .
Myne Leezers zullen , hoop ik, niet denken, dat ik deeze
laatfte Proeven als bef isfende opgeef. Ik weet zeer wel , wel .
ke Aanmerkingen men kan maaken, ten aanzien van bet ge .
volg, dat daar uit to trekken is . Indien ze egter dikwyls met
de vereischte oplettendheid herhaald werden, kunnen ze zekerlyk zeer veel toebrengen , om een einde re maaken van
een gefchil, dat to gewigtig is, om op losfe gronden beoordeeld to worden .
AAr-
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DE Wyn bef'laat uit Water, fyne Aard-, Zout-en
l*
deelen,en den brandenden Geest . Verfchillende foorten
van Wyn-n hebben deeze beginzels in eene ongelvke maare
in zich. Zo lang zy nauw vereznigd blyven, is de Wyn klaar ;
doch wanneer ze van elkander fcheiden , vervliegen de Wateren Geestige deelen ; terwyl de Zaut •O lie en Aardagtige delen
bezinken .
Ik weet dat zommigen de Lugt aanmerken, als een afzon .
derlyk beginzel in wile lichaamen . Vuur dringt door alle
lichaamen been ; en Luat, met water, zal in de diepite deelen
doorgaan, en die verednigen . Dan Vuttr nog Lugt zullen
met elkander verdhigd worden, en een gelykflactitige mengelklomp met elkander uitmaaken . Zy duen byzonderen dienst
wanneer ze bepaald zyn, in de verborgenfte deelen : doch,
wanneer de zamenftellende deelen dier Lichaamen outbonden
zyn, zal de Lugt, die daar in bellooten geweest is, doch 'er
geen b y zonder deel van uitmaakte, onveranderd blyven, en
welhaast haare weezenlyke eigenfchappen aanneemen .
Gemeene Wyngeest, Brandewyn geheeten, is een zamengefteld vogt ; en door overhaaling gezuiverd , laat dezelve in
de Disteleerketel nog eene groote menigte Waters over, en
eenige olieagtige deelen, niet geheel zuiver . Deeze wordt, door
herhaalde distillatien, zuiverder gemaakt ; dock het valt zeer
bezwaarlyk , die to eenemaal van waterdeelen to ontdoen .
Wyniteenzout is ailergefchiktst tot dit einde, als welke zodaniger wyze bet water inflorpt, dat dezelve vogtig wordt, wannIeer men then bloot flelt aan de luzt, fchoon door de hitte der
Zonne verwarmd ; indien, derhalven, dezelve gemengd wordt
met Brandewyn , zullen alle de overgebleevene wateragtige
deelen geheel verzwolgen worden : en , dewyl de Wyn [teen
zich met zuiveren Geest volttrekt niet vermengt, daar droog
in blyven, als dezelve geheel gezuiverd is .
De eigenfchappen van deezen zeer gezuiverden Geest, by
de Scheidkundigen onder den naam van Alcohol bekend, zyn
zeer zonderling en verbaazend . Naast de Lugt is deeze de
ligtfte en doorlehynend(te vloeiftuffe, geheel ontvlambaar en
wegyliegende, zonder eenig dik agter to laaten, aangenaam
voor
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voor de Reuk en Smaak, het doet de Wei en het B!oed, daar
mede verutengd zynde , fchielyk ftremmen, maakt de harde
deelen des lichaams vast, en wederttaat de verrotting . In.
wendig gehruikt, brengt het dezelfde uitwerkzels als de Wvn
voort ; doch op een Ipoediger en geweldiger wyze . Deeze
Blcobol, die dus gezuiverd , een enkelvoudige Vloeiftoffe
fcl -hynt, heeft men onlangs, in cenige zeer keurige Proefnee .
mingen, ontbonden, en wordt, door 'er nog eenige verborgene wateragtige deelen uit to haalen, 't geen men thans Zther noemt .
Wyniteen is het weezenlyk Zout des Wyns, 't welk in alle nieuwe Wynen gevonden wordt ; doch in eene zeer ver.
fchiflende evenredigheid tot de andere deelen , die den Wyn
uitmaaken :in deeze blyft dezelve lang verborgen, tot de Wy .
nen meet verdund en ontbonden zyn, wanneer de Wynfteen
allengskens , uit het middelpunt des Wyns afgefcheiden ,
zich evenwydig verfpreidt na den omtrek van het vat, waar
in de Wyn hewaard words . Dit is eene weezenlyke crystal .
lifatie der natuurlyke Wynzouten , en heeft , gelyk andere
wcrkingen van den zelfden cart, geene plaats, dan wanneer
bet vogt in rust is .
Eene veel grooter hoeveelheid Wvnfteens wordt 'er atgefcheiden van [ferk zuure en wrange Wynen, dan van malfche tyke Wynen, waar in de Olie en geesagrige deelen de overhand hebben van de Zoutdeelen . Te
deezer oorzaake hebben de eerstgemelde , terwyl ze nieuw
zyn, een onaaugenaamen en cvrangen finaak . tot dat de overtollige zoutdeeiet : afgefcheiden, en de overgebleevene zagter
geword(m zyn . De tyke Wynen zutlen desgelyks onaangenaam , onfmaaklyk en zwaar weezen,tot dat de Olie en Geestagtige deelen fyner en zuiverder geworden zyn : die deelen
van welke de byzond°re kleur en geurigheid afhanyt . O.n
die rede ve :i:rygen de Wy nen van deeze li)ort, die eeu grooter maate van dit fyne Zvut bevatten, dan andere, die aangenaame prikkeling, welke ze zo voordeelig van de andere onder'cheidt, en daarom,door de Italiaanen,met den naam van
Piccanti benoemd worden .
Verfchei,le Kwaalen, en byzonder de aangroeijingen in de
Gewrichten, en de deelen die het water afleideu, worden ,
door eenige beroemde Schryvers, ten onregte, aan deezea
Wyntfeen toegelchreeven : dan de fcheiding daar van gaat
zeer langzaam en traaglyk toe, en kan nimmer iets betekenen
dan wanneer de Wyn in rust is , en dus met geene mogelykheid, terwyl de Wyn, in hevige beweeging, in 't lichaam
rondloopt, of door cene der unwerpende kanaalen been gaat.
Oak
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Ook zyn deeze fleenagtige aangroeijingen in de Gewrichten en
de Waterdeelen, Diet van dezelfde natuur als dit Wynzout ;
doch van eenen geheel verfchillenden en tegenovergeftelden
aart, gelyk de onloochenbaarfte Proeven nitwyzen, dat die
fteenagtige aangroeijingen van een Alkalifche natuur , en de
Wynfteen van een doordringend zuur foort is, De Wynfteen,
daar nit voortkomende , words Diet alleen onfchadelyk bevonden, maar een nuttig openend en verdunnend middel ;in veele
gevallen eer gefchikt onr zulke aangroeijingen, in den beginne,
to ontbinden, dan to veroorzaaken .
De rypheid tot welke onderfcheide Wynen kunnen komen,
en in eenen goeden ftaat blyven , is alleen door de on 1ervin .
ding to bepaalen ; dock, in 't algemeen, zullen fterke Wynen
langzaamer tot rypheid geraaken, en duurzaamer weezen y dan
de zwakkere Wynen, die veel fpoediger ryp worden en ook
rasfer verliezen . De Wynen hebben, gelyk alle dierlyke en
groeiende lichaamen , hun onderfcheide ftaaten van jeugd,
rypheid en ouderdom .
Alle Wynen, en inzonderheid zwakke, gu11en of uit eigen
aart, of door herhaalde gistingen , veranderen in eene foort
van Afyn. Deeze Waarneeming heeft, naar alien fchyn, gelee
genheid gegeeven, tot de kunftige bereiding van een beftendi'
get en prikkelenderAfyn , in natuur zeer van de eerstgemelde
verfchillende. Deezen kan men alleen krygen, door eene geregelde behandeling van zulke vogten, als eene voorgaande
gisting ondergaan hebben : en, aangezien de Afyn een byzonder opmerkehswaardig tweede voortbrehgzel vats den Wyn
is, zeer zonderlinge en nutte hoedanigheden bezittende, zal
ik eenige weinige aanmerkingen voordraagen over de veranderingen, welke dezelve ondergaat, eer ze in lien flaatkomt .
De bewerking, om Afyn to maaken , is van overlang bekend
geweest, en door Dr . BOERIMAVE, met eene groote nauwkeurigheid, befchreeven . Ik zal enkel zodanige omlIandigheden daar van vermelden, als bepaald tot myn oogmerk dienen .
Men neemt twee vaten , boven open, en doorgaans van Eikent hout vervaardigd
: omtrent den voet van den bodem deezer
vaten wordt een dwars rafrerwerk gelegd, waar op men eene
genoegzaame hoeveelheid gisting verwekkende ftoffe plaatst ,
zo dat bet 'er mede bedekt is ; beflaande doorgaans uit fteelen, dunne wyngaard takjes en unrype Druivenbusfehen . In een
deezer vaten giet men Wyn, tot &a bet geheel gevuld is, bet
ander wordt half vol gedaan . Binnen twee of drie dagen begins
de Wyn , in bet halfvolle vat, op nieuw to gisten ; en alle etmaa •
ten wordt de Wyn uit bet voile in bet haifgevulde vat gedaan,
R
tot
V . DELL. aIENGELW . NO . 6,

234

AANMRRRINGEN

tt t dat het geheel vol is. Dit gedeelte der bewerking herhaalt
men beurtlings alle dagen : geduurende deezen tyd, words bet
voile vat boven open gehouden , op dat de lugt 'er vry in fpee
lt ;; doch bet halfvolle laat men geheel bedekt, en heeft alleen eene kleine opening in 't bovenfle gedeelte , die naar
eisch , door een houten flop geopend of geflooten wordt.
Staande deeze bewerking, neemt de gisting in bet halfvolle
vat allengskens toe , en verkrygt eene maate van hette, die in
't voile en open vat bykans geheel vernietigd is . Deeze beurtlingfche gisting zet men voort, tot dat ze in beide vaten op .
houdt. Een gepaste maate van hette is noodig, tot deeze bewerking : waarom de Franfcben dit altoos in den Zomer doen ,
en in omtrent vyftien dagen volbrengen .
Wanneer de Afyn dus gemaakt is, verkrygt dezelve, door
op de moer en de gistende floffe to leggen , by trappen , groo .
ter fterkte en rypheid, en laat een groote menigte van flymerige, olie-, en zeepagtige floffe zinken, die, aan de zyden der
vaten hangen blyvende, als mede aan de wyngaard ranken en
takken, gezuiverd en verfrist moet worden, tot dat de Afyn
een' zuiveren en aangenaam prikkelenden finaak krygt, anderzins zal dezelve bedorven en troebel worden . Het vat , de
wyngaard ranken, en takken , welke door deeze bewerking
zeer fterk met Afyn v&rvuld zyn, worden kragtiger tot bet
voortzetten der gisting dan no- nieuw zynde : waarom men
ate ook doorgaans bezigt.
'Er is eene opmerkenswaardige overeenkomst, tusfchen bet
inaaken van Wyn en Afyn . De eerfte wordt gemaakt door de gis .
ting der zappen uit druiven geperst , fteeds voortgezet , en gefchikt naar derzelver fterkte en aart . De laatfte ontftaat uit
een herhaalde en geftuitte gisting des wynagtigen vogts, dat
eerie voorgaande gisting ondergaan heeft . De fterkte des
Wyns zal grooter weezen, naar gelange van de volheid en
rykheid der druiven, en de rnaat van gisting. De fterkte van
den Afyn hangt desgelyks of van de fterkte des Wyns, en
de herhaalde en gefluitte gisting van denzelven : en elk deezer
Vogten verkrygt een aangenaamer geur en kragt, door een'
behoorlyken tyd op de moer to blyven liggen . Nogthans ver.
liest de Afyn, door deeze bewerking, to eenemaal de voor .
gaande hoedanigheden , en neemt andere zeer verfchillende
2an : ja eenige rechtdraads overgefleld, tegen die zy hadt in
den flaat van Wyn .
Als men Wyn distilleert, klimmen de geestige deelen eerst
opwaards, en vatten, op bet byhouden van een brandenden
Kaars, terflond vlam . By bet distilleeren van Alyn, ryst bet
lig-
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ligte wateragtige gedeelte eerst op, en vervolgens de zwaarder
zuure deelen, en beide blusfchen zy een kaars terftond nit .
Wyn vermeerdert grootlyks de beweeging, en hitte van het
bloed, en maakt dronken ; Afyn bekoelt bet zelve, en ontnugtert in ftede van dronken to maaken . In de neus gewreeven
of gedronken, wekt zy de zodanigen op, en doet hen bekomen
die in zwym leggen door het gebruik van geestryke vogten .
Geest van Wyn, gemengd met de Wei van het bloed, doet
het terfond ftremmen ; en Geest van Afyn is een kragtiger
ontbind-middel, daar van, dan eenig order.
Ik zou buiten myn beftek treeden, indien ik hier uitweidde
over de verfcheide nutte hoedanigheden deezes voortbrergzels van (en Wyn, in 't voorkomen en geneezen van veele
kwaalen,inzonderheid van eenenontfteekenden aart, of over
de verroting tegengaande kragt, en het herftellen van dat
bederf, waar toe alle dierlyke vogten , en in 't byzonder de
gal, zo Igt overflaan , in befmetteude Rotkoortzen, en in dat
flag van Zeefcheurbuik, welke ontftaat uit eene traagen om •
loop, ei rottenden ftaat, der dierlyke vogten .
De Oaden hadden Diet alleen kennisfe van de geneeskragten
des Afyns in veele ongemakken ; maar ook van deszelfs ver .
mogen, in 't voorkomen van Ziekten . Dezelve was de ge.
woone drank der Romeinfcbe Soldaaten, en elk hunner moest
'er een vies van by zich draagen ; deeze werd met water aangelangd, en komt, byC LSUS, onderden naam van Posca, voor.
Deeze was aangenaam van fmaak, en zeer dorstlesfcbende .
Onder de verfcheide foorten van Afyn, by de Ouden vermeld, werd de gemeenfte gemaakt van de zuure vogten der
onrype vrugten of bedorven Wynen . Een andere, doorgaans
gebruikt, werd met meer toebereiding van een beter foort van
Wyn getokken . Doch wy vinden dat zy desgelyks , door
eene geregelde bewerking, een uitmuntender foort van Afyn
vervaardigden,van hunne beste en fterkfte Wynen , welke dierbaarder geagt, en tot hooger prys gekogt werd, dan de Wya
zelfs, gelyk MARTIALis dit duidelyk to kennen geeft. Deeze
was by hun in groote waarde, van wegen den aangenaam
prikkelenden fmaak, welken dezelve aan hunne geliefde fausfen byzette . De Grieken gaven 'er verfcheide naamen aan ,
ftrekkende om de nutte en fmaaklyke hoedanigheden uit to
drukken .
De Egyptifcbe Afyn , boven al die to Pbaras gemaak-t
werd, hadt den voorrang boven alien anderen Afyn : in deezen
was het waarfchynlyk, dat CLEOPATRA de kostlyke paarl ontR 2
bondt,
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bondt, in dien beker, welken zy voor ANTONHud bereidde ; en
waar in ciODrUS, de kwistige Loon van Esopus den Tooneelfpeelder, de paarl ontbondt, die by van METALLA'S oor nam .
Want gemeene Afyn heeft geen genoegzaame kragt, om zulke
lichaamen tot drinkbaarheid toe to ontbinden .
NADER

BERICHT,

WECENS HET GEBRUtK DES VARCNWORTELS, TEGEN
DEN L!NDWORM .
W . VAN

is A

Door

R N E V E L D, llpotbsker to Amflerlanr .

Ven voor dat myn
nopens den manne~ken Varenwortel afgedrukt en geplaatst was, in 't vorge StukE
je vau het
deezer LetterO-feningen, beyond ik ,
BERICHT,

Mengelwerk

dat do Lyderesfe, zynde de Huisvrouw van Tsbrand Daniels,
van welke de tweede Proefneeming gewag maakte, niet vol .
komen geneezen was . Ik had haar belast, al fchoon .y zich ,
na't uitloozen van gedeeltens van tutee onderfcheidene, byna
vergaane, Lindwormen, zo uitfleel end wel beyond, evenwei
zorgvuldig agt to geeven, of zy niet meer van den Wcrm 190Zen zoude ; want ik hield haare geneezing enigzints verdagt ,
om dat ik my zelven niet verzekeren konde van 't utloozen
van de geheele Lindwormen . 't Was dan ook op den 18 May
laatstleeden , dat zy, zig zedert vier a vyf dagen niet wel be.
vonden hebbende , my vertoonde een of twee Leedjes van
eenen Lindworm, die haar van zelfs ontvallen waren,by den
grond ; terwyl de Lyderesfe my tevens betuigde, gereed to
zyn, om haare geneezing nog eens to willen beproeven . IL'
nam daar genoegen in, en na dat wy beflooten , dat zy 8 dagen zoude doorbrengen, met fchraale Soepen to neemen, tot
haar voedzel, en na verloop van dezelven 't middel inneemen ;
overdagt ik intusfchen, hoe de Wortel best to bereiden, dat
dezelve meerder vrugt mogt doen op den Lindworm, dan de
Lyderesfe , in de voorige Proeven, ondervonden hadde .
Al lang was ik bedagt , om , by gelegenheid, de Varenwortel ,
voor iemand ongedroogd to bereiden, om dat, zo wy deszelfs
natuurlyke eigenfchappen, die regelregt tegen deeze en andere
Wormen gefchikt fchynen, niet kunnen verbeteren, ten min .
flen niet van een merkelyk aandeel deezer eigenfchappen moeten berooven . De ondervinding had my geleerd, dat twee
derde deelen van de vogtige Wortelen verdroogden,alc,~r men
lie tot Poedcr konde brengen : dus kon ik de proportie bepaa-
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paalen . De Lyderesfe Aug en fterk zvnde , heb ik deeze
hoeveelheid nog vergroot. 1k nam dan van 't Merg des groenen, volgens myne manier bereidden, mannelyken Varenwor.
tels anderhaif once, door een zuivere Paardehaire Zeef geflagen, na dat dezelve tot een Pap geltampt was . Tot myn
fchade leerde ik, dat deeze ongedroogde Wortelen zeer zamentrekkende waren : 't doorgeflagene Pulpamentum was
inktagtig geworden , door den yzeren ftamper. Dit kan tot
een waarfchouwing ftrekken voor anderen . - lk had de
Lyderesfe intusfchen tweernaal zagtelyk doen laxeeren , en
wel de laatfte reize, op dien dag, dat zy, 's daags daar aan,
't Medicament dagt in to neemen . Zy gebruikte ook, op den
avond van dien dag, de bekende Soep, nevens een befclruit,
gedoopt in een glaasje witte franfche Wyn .
Des morgens vau den beftemden dag, gaf ik haar in Perzoon het Merg in, dat van een groen-graauwe Couleur was,
verdund met een weinig Lindebloezem-water : na dat dit de
Lyderesfe een half uur had binnen gehad , braakte zy nu en
dan heevig ; en konde niet beletten, dat 'er veel van den in enomen Wortel verloren ging . Dit bield circa een half uur,
atan ; wanneer zy een rommeling in den Buik kreeg , als of
dear (zo zy 't noemde) een pot kookte . Om half negen uurerr
liet ik haar de grootfte helft van 't Purgeerbrokje neder4ik .
ken, met vier grein Gummi Guttx ; dit bevorderde de roering
in 't lyf dermaate, dat zy, na verloop van een vierde uurs, inn
ten zeer kleinen Iaoelgang van dunne ftoffen , twee Lindwormen uitloosde, die ., tot myne verwondering, verzeld gingen
met een weinig van den gepulpeerden ingenoomen Varen .
wortel . De Lindwormen waren by de uitloozing, of itaande
myne behandeling, aan de draadige einden, die uaar den kop
loopen,aan ftukken gebrooken ; dog levendig zynde, heb ik
die, met warm water, ongeveer anderhalf uur tyds in 't leeven
gehouden, telkens zig meer beweegende, als wy warm water
daar by deeden . De eene Worm was vierEllen, en de andere .
byna vyf Ellen lang. De Lyderesfe intusfchen was vry vlug
en gaauw ; deed haar huilelyke bezigheid zonder hinder, en
had dien geheelen dag niet meer dan twee a drie kleine ontlas .
tingen ; terwyl met een van dezelve, nog een dun draadje,
als een vinger Lang , wierd voortgebragt ; evenwel aan den
avond was zy wat vermoeid en koortzig . Des anderen daags,
haar nog in dien ftaat vindende , liet ik haar wat Casfia, Tamarinde en Rbabarber inneemen : zy kreeg hier van wel tien ab
twaalf Stoelgangen, en bevind zig thans zeer welvaarende .
Beide .de Wortnen zyn van gene zoorte , to weeten,: die LindR 3
worm ,
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worm, waar van de Cawoerdenzaad- gelykende Wormen worden afgefcheiden ; en tot meerder verzekering voor my - zelven, heeft my de zeer kundige Natuurkenner, de Heer m .
}IOUTTUYN M . D., zulks bevestigd ; zynde in zyn Ed . Natuurlyke Historic, over de Dieren, volgens 't Zamenftel van den
Heer LINNJUS, deeze de Lindworm, met enkelde mondjes
op zyde : Zie I Deel, i S Stuk, LXXXII Hoofdf . ; egter zyn
deeze Wormen in alle hunne deelen , aan de of beeldinge aldaar
gep1 atst,(Z°e F1. CXLI[Fig . I.) niet volkomen gelyk ; ten blyke
eat ; de verfcheidenheid der Lindwormen . Ik heb dit des to
naauwkeuriger willen onderzoeken, om dat deeze Lyderesfe
ook van een andere zoorte eens Lindworms gekweld geweest
is, en die, in voorn . NTatuurlyke Historic derDieren,de Lindworm met enkelde mondjes op zyn plat genoemd word ; dit
had ik opgemaakt uit ftukken en brokken, door haar van tyd
tot tyd verzameld . 1k zoude dus byna durven onderftelten,
dat zy drie Wormen moet gehad hebben, en deeze laatstgenoemde, by de eerfte Proefiieemingen, is kwyt geraakt .
Na de natte Varenwortel op deeze Lyderesfe met zo veel
geluk beproefd to hebben, onderzogt ik door distelatie, hoe
veel en well: vogt ik uit de natte Wortelen zoude kunnen bekoomen, op dat ik hier door zou mogen bepaalen, welke
hoedanigheden de Wortelen , onder 't uitdroogen , om die
tot polder to bereiden, verlooren. 26 Dragma natte, fyn
gefneeden Wortelen, in een glazen kolfje gedaan, een ontfanger daaraan gelegt, en de voegen wel geflooten zynde ,
heb ik de afdruiping met een vereischt zagt your begonnen.
en geeindigd, tot dat de Wortel vry hard was uitgedroogd ;
en daar uit ontfangen i8 Dragmen Spiritus rector, of zuuragtig vogt van een onaangenaamen finaak en viezen reuk . De
overgebleevene Masfa, weegende byna een once, heb ik na de
Tacheniaanfche wyze gebrand , en daar nit bekoomen 23 grein
zuiver alkalisch zout, dat, wegens zyn aangehegt phlogiston,
geelagtig van couleur was .
Eindelyk hcbbe ik nog to melden , dat ik het Poeder des Varen .
wortels nog eens in 't werk gefteld heb aan eeu Dienstmaagd ;zonder uitwerking. Dog naderhand heb ik nit haar zelve vernoomen, dat zy in den voorigen Zomer den Varenwortel reeds gebruikt en veel van een Lindworm ontlast heeft ; zy was omtrent
de hoeveelheid, zo 't my toefcheen, niet oplettend genoeg geweest ; misfchien is zy den geheelen Lindworni kwyt ge.raakt : want, behalven het myne, had zy intusfchen nog drie
maal het middel, door een kundige Hand bereid en ingegeevtn, zonder uitwerking, ingenomen .
Amft . 7 ,jury 17s 6 .
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AI men dan nimmer, dus liet zich onlangs een jong Heer,
met veel vuurs, hooren, zal men dan nimmerophouden
om dingen , die reeds zints langen tyd gezegd en gedrukt zyn,
to herzeggen en to herdrukken ? Hoe is bet mogelyk dat 'er
Menfchen gevonden worden, laag en zot genoeg om Boeken
to maaken, zonder iets nieuws to hebben om 't gemeen mede to deelen ; die dagen en nagten befleeden in 't veranderen
der Formaaten en der Letteren van reeds bekende Werken,
en dus al de wereld to doen zien, dat zy, bet hun onmogelyk zynde iets uit to denken, de wysheid niet bezitten om to
zwygen ?
Deezen bevlytigen zich om vermeende Helden of Geleer .
den eener regtmaatige vergetelnisfe, waar in zy vervallen waren, to ontrukken, en florten zelve daar in neder : even als
een zwak Mensch, die, iemand uit eengragtwillendehaalen,
hem voor ~dn oogenblik optrekt, om hem vervolgens to laaten
vallen, en zelve met hem to verziuken . Dat een laf en onbe .
kwaam Boekenzamenflansfer, drie of vier eeuwen geleden ,
twintig ftuks flegte Boekdeelen gefchreeven heeft, is rede genoeg, om 'er tegenwoordig bet gewigtig onderwerp van veertig Verhandelingen van to maaken, die, in den afgelegenlien hoek eener groote Boekerye geplaatst, daar jaaren onaangeroerd blyven, als dan komt 'er een liefhebber, met
den bril op den neus, om ze op to zoeken, en geeft'er eene
uitgave van, met Aantekeningen vercierd, die tien flukken in
Folio beloopt .
Anderen, overtuigd dat bet Gemeen thans al bet uit- en her .
fchryven met een ongunftig oog aanziet, zetten 'er zich toe
om Werken van eigen vernuft aan den dag to brongen : zy
leezen niet, zy gaan met niemand to made , om dat een fcheppende geest geen vreemden byfland behoeft : zy neemen een
ftoute en hooge vlugt, zonder zich to laaten kluisteren door
de ketenen der fchroomagtige rede . Men ziet de helderfle
fchinfleringen van vernuft allerwegen uit hunne Werken uit .
fchitteren ; men vindt 'er de heerlyk(l-e ophelderingen over de
Weetenfchappen ; denkbeelden, treffende door de nieuwig .
heid ; Voorfchriften in puntdichten begreepen ; en de aartigfte
Waarneemingen die oit bet licht aanfchouwden ?
Naa deeze vernuftige voortbrengzels geleezen to hebben,
heeft men bet genoegen van den geest zo weinig met weezenlyke kundigheden vervuld to vinden, als een Mensch verzadigs
R 4
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digd opffaat van eene tafel, waar aan by heeft zitten kauwen, zonder iets iii den mood to hebben . Qndertusfchen
neemt bet getal dier nutlooze Boeken, van dag tot dag, toe
bet is een inbreekende ftroom, die alle paalen wegrukt,
Indien men voortvaare met dien vryen loop to geeven aan
de dwaasheid van drukken, Nat bet dan niet to dugten, dat
bet Gemeenehest der Lettrren, eindelyk, onder dien last van
onheilen zal bezwyken? Wat zullen onze arme naakomelin .
gen doer, als zy zich omringd vinden van vyf ofzes duizend
Uitleggers ; van even zo veel korte begrippeR der Regts- en
Godgeleerdheid ; van twee of drie duizend Dichtwerken ; cen
millioen Predikatien ; een magtig aantal Reisbefchryvingen, enz.
Wat zal bet zyn, in de twintigfte of Can en twintig 1eEeuwe, wanneer alle Hoogleeraars, die nu beffaan en tot dat
tydperk zullen leeraaren, het zamenftel hunnerLesfenhebben
laaten drukken ; wanneer alle de Geleerden hunneaantekeningen over de 4utborerCdasfici hebbengegeeven ; wanneerallen,
die waanen dat zy Dichters zyn, eene verzameling van hunne
Gedichten hebben gerneen gemaakt ; en wanneer elke Zotskap , die niets to doen heeft, zyn gefchryf in druk heeft laa,
ten uitgaau ?
Zou het, overzulks, geen ffuk zyn de oplettenheid der
Regeeringe waardig, om, ten dien opzigte, in de Geleerde
Wereld, eenige verandering to maaken? En, indien bet niet
snogelyk is de overftrooniing, die fmaak en geleerdheid met
een volflaagen ondergang dreigt, geheel to f'uiten, moetmen
dan ten minflen geese poogtngen aanwenden, om paalen to
zetten aan de vernielingen daar door aangerigt?
Het zou, by voorbeeld, gemakiyk vallen, den Schryver
van elk boek, 't welk geene zekere mate van aftrek heeft,
tot bet betaalen van eene boete to noodzaaken ; of to drukken op eene min duurzaame ftoffe dan papier, die met bet
verloop van eenige jaaren vergaan was . Zulks zou een groot
voordeel geeven : dikwyls zouden 'er nieuwe drukken noo .
dig zyn ; en deeze zouden wy niet krygen dan van goede
Werken, terwyl de overige ongevoelig, en zonder fchande,
in eene welverdiende vergetemis geraakten,
Terwyl de jonge Heer, in deezer voege, zyn gal ontlastte, bemerkte ik aan de houdiug der meesten van 't gezelfchap, dat zy zich bykans overtuigd hielden van de noodzaaklykheid eerier hervorminge, in dit ftuk ; ik kon 'er my
niet byvoegen ; maar in de verlegenheid om to antwoorden, wagtte ik met ongeduld, dat iemand bet wooed zou
vatten ; wel vcrzekerd dat 'er vry veel met grond tegon to
zeggen vie].
Lilt-
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Eindelyk begon iemand, then ik, in 't eerst niet gezien
halt, hun dit to gemoet to voeren. -- Ik verwonder mv,
in geenen deele, dat men, in den eerfte opilage, verfteld
itaat, op bet zien, hoe, naa de ontzaglyke menigte Boeken
reeds uitgegeeven, dagelyks nog een zo groot getal van de
pers komt ; doch ik ben wel verre van dit voor een misbruik
to houden, 't wells op eenige wyze verdient tegengegaan of
geftuit to worden .
Het is terftond baarblyklyk, dat paalen to ftellen aan bet
Boekdrukken, bet zelfde zou weezen, als een groot getal
van leden der Maatfchappye tot den bedelzak brengen, en
dus de Maatfchappy zelve benadeelen ; dit nam eene menigte
Drukkers, Binders, Papiermaakers en Verkoopers, Lettergieters en Boekhandelaars bet brood nit den mond .
Hoevlrmakszoubetpln a'tBoekdrun
ken niet beneemen aan een zeer grout aantal van Menfchen,
wier beuzelenden en traagen geest niet kan opgewekt wor .
den, dan door bet voorkomen van nieuwigheid, hoe ingebeeld dikwyls ; dock altoos van eenige aangenaamheid verge .
zeld . Zy zouden zich genoodzaakt vmden verdrietige uuren
tie flyten, of lets ergers to doen, om bet verveelende des ledi .
gen tyds to weeren, en veelligt allengslkens tot eene volflaagene onkunde vervallen .
Welk kwaad tog, bid ik u, veroorzaakt die menigvuldig .
heid van Boeken, waar over gy zo bitter klaagt . Is bet niet
geoorlofd deezen voorraad to vermenigvuldigen, gelyk die
van andere zaaken, mits bet ons vryftaa alleen to koopen zo
veel ons behaagt, en d° overige to verwerpen ? De wyze koopt
en leest de zodanigen die zyne kundigheden kunnen vermeerderen of ophelderen, en vergenoegt zich dus met een klein
getal : de Ryke ciert 'er zyne Boekenkasfen mede op, en dit
cieraad voegt hem zo wel als eenig ander .
De verlegenheid om eene keuze to doen is zo groot niet,
als men zich mogelyk verheeldt : een uitmuntend Werk is wel.
haast bekend ; en, om gocde vorderingen in de Letteroefeningen to maaken . heeft men, over elke Weetenfchap, een
of twee der beste Werken to leezen : die meet tyds of weet.
lusts hebben, kunnen dikwyls voldoening vinden in andere
Boeken, die de byzondere deelen breedvoeriger behandelen . 1
De verfcheidenheid van fmaaken is verbaazend groot, en
dus moet die der Boeken daar aan geevenredigd weezen, dit
ftrekt zelfs tot zekere maate van volmaaktheid . Een zeer
middelbaar Boek kan Leezers , nog niet ver genoeg gevorderd
R. 5
oat
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om het fraaije en fchoone to gevoelen, en die misfehien noit
zo verre zullen komen , vermaaken en leeren . Waarom zou
een zekere rang van Menfchen, Menfchen van fmaak, by
voorbeeld, alleen, het voorregt hebben om to leezen? Moe»
ten de Kinderen geen Boeken hebben ; moeten de Dienstboo .
den daar van beroofd zyn ? Elk vindt nu, in de groote me .
nigte,'t geeu hem gevalt, en, in then zin , mogen wy zeggen,
zyn 'er maar weinig fegte Boeken .
I'k heb de jammerhartigile prullen met vermaak zienleezen :
en opgetnerkt , dat de laf(le aartigheden met luidrugtig genoegen ontvangen wierden . Zoudeu die Schryvers niet verkeerd
gehandeld hebben met beter to fchryven? of, 't geen hun nog
veel geniaklyker zou gevallen weezen, met geheel geen pea
op 't paper to zetten? Hoe veel lachensfloffe was dan weg+
genomen ? valet ten woord, om dat'er zeer weinig goede Lee .
zers zyn , heeft men zeer weinig uittleekende Boeken noodig,
en dit is mogelyk de cede van derzelver fchaarsheid .
Worden de Schryvers belet hun werk voort to zetten, wy
zullen allengskens tot woeste bastaardye vervallen : het groot.
ile gedeelte der Geleerden zal een wederzin tegen den Letter .
arbeid opvatten . Het is voor hun den voornaamfien en by .
kans eenigen weg, om een' naam to maaken, toefluiten, en
door hun de hoop van roem to beneemen, flelt gy ze wel .
haast buiten flaat, om denzelven to verdienen .
hunt gy , de Menfchelyke natuur gadeflaande , u verbeelden, dat zy, door eene belanglooze liefde voor het waare
en het goede, alleen aangedreeven, de Weetenfchappen zou'.
den blyven handhaaven? Die liefde is koel en brengt zeld .
zaam wat groots voort . Indien twee of drie verheeve Zieleu
zich daar door geraakt vonden, wat zullen die twee of drie
Geleerden uitrigten , om , in gansch Europa , den goeden
fmaak en de kundigheden leevendig to houden, om de altoos
wederbovenkomende dwaaling to beflryden, om de Weetenfchappen , die kwynen en vervallen, zo ras zy ophouden
om na de volmaaktheid to doen flreeven, to doen bloeien .
Geloof vry, myn Heer, het is noodig voor 't geluk der
Maatfchappye, dat de Weetenfchappen in dezelve bloeien ;
dat, om ze to doen bloeien, 'er veele perfoonen de hand aaa
moeten flaan ; dat, om veele Geleerden to hebben, elk vry .
held moet bezitten, en zelf de hoope voeden, om cenige eer
van zynen arbeid to plukken , door denzelven gemeen to
maaken .
Gy zult my to gemoet voeren, dat 'er veele uitfteekende
Geleerden zyn, die nimmer icts hebben uitgegeeven : der zul .
ken
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ken getal zal altoos zeer gering weezen, in vergelyking met
Aie Schryvers hebben willen worden ; byzondere omftandig.
Men kunnen iemand de party van ftilzwygen doer kiezen :
doch houdt bet voor eerie zekere waarheid, dat elk , die
denkt eene ftoffe we] beoefend to hebben , die gelooft alle an .
deren, die 'er zich voorbeen op bevlytigden, to overtreffen,
terftond zal bedagt weezen, om, door het drukken zyns Werks,
zyn naam bekend to maaken . Ik zal nimmer gelooven, dat
'er bekwaamheden nederig genoeg zyn, om, niteigenverkiezing, onbekend to blyven, dan naa gezien to hebben, dat
eerie Schoone, zeker van to zullen behaagen, zich (feeds het
oog der wereld onttrekt, uit fchroom voor de toejuiching
haarer bevalligheden .
Ik wil niet beweeren dat cen Volk, 't welk de meeste Boe.
ken oplevert, altoos bet verlichtfte en verflandigst Volk is
doch deeze waarneeming gaat door, dat 'er weinig bekwaamheids en kundigheids fchuilt by elk yolk, fchaars in Werken
van vernuft.
Gy betuigt eerie groote ongerustheid over 't geen onze Naakomelingfchap zal beginnen, met zo veele Boeken als'erreeds
zyn uitgegeeven, en die nog dagelyks zo zeer vermenigvul .
digen. Een zeer eenvoudige bedenking moet u deswegen ge .
rust ftellen .
Indien alle die Boeken geheel en ongefchonden den tyd onzer Naakomelingfchappe bereikten, indien 'er geen Saraceenen
kwamen, die de Boekeryen gebruikten o ;n de Kachels te l'ooken ; geen Monniken, die een gedeelte nit verkeerden Gods.
dienstyver verbrandden, terwyl zy de overige door onkunde
lieten verflingeren ; zal men korte uittrekzels maaken van het
aangelegenfte, en bet beste herdrukken, en al de rest aan 't
ftof en de wormen ten beste geeven .
Wanneer onze Naakomelingfchap gelakkiger is met haar
Uittrekzel maaken, dan wy tot nog geweest zyn, zal dezelve
van alles voordeel haalen, zonder met lets belast to weezen .
Een kloek verftand zal, uit honderd Boekdeelen in Folio,
bet weezenlyke in d6n deel in Ocfavo brengen ; en, door
dit middel, zal men die honderd Boekdeelen kunnen misfen .
Men heeft bet zeer gelaaden op de Uittrekzel-maakers ;
hun tot den rang van werklieden vernederd , voor Pakkendraagers in 't gemeenebest der Letteren g ,fcholden, en men
moet toeltemmen, dat de meeste, in de zestiende en de ze .
ventiende Eeuwe, lien naam verdienden .
Zo tang de Opftellers van korte begrippea alleen gezonde Meufchen zyn die tegen 'c zitten kunnen, die vlyt an
ge.
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geduld, een vast geheugen een goede oogen hebben, die wet
onthouden wat men gedagt heeft, maar zelve nimmer den •
ken, die veel fpys eeten . doch wier maag noit recht verteert ; zulfen wy de dwaalingen nauwkeurig uitgefchreeven,
bet oude herhaald , en twyfelagtige of gemeene gedagten
op nieuw papier vinden .
Maar, indien, gelyk wy rede fchynen to hebben om to
verhoopen van de vorderingen, die 't gezond verffand, in
onze eeuwe gemaakt heeft, indien 'er, zeg ik, eenige weldenkende en wysgeerige Verflanden gevonden worden, die .
zich de moeite willen getroosten om in ~tsn lichaam to verzamelen alle de weezenlyke en bondige kundigheden, in elke
weetenfchap opgedaan, dan fpreekt bet van zelve , dat de
overvloed van Boeken niemand zal belemmeren, dan die 'er
zich mede wit bezwaaren . Wy hebben reeds eenige Boe.
ken van deezen ftempel .
De Algemeene Geichiedenis van een Koningryk, wanneer
dezelve naar cisch is opgefteld, maakt eene menigte van
gedenkfchriften, verhaalen, vertellingen en byzondere gefchiedenisfen, onnoodig ; ik zeg onnoodig . voor een grout
getal der Leezeren : want fchoon van duizend Perfoonen,
die zich op een gefchiedenis toeleggen, 'er nauwlyks den is
die wil fchryven, of dezelve in de geringfle byzonderheden,
nagaan, behoort men voor dit klein getal ten minften eenige
exemplaaren van die byzondere Boeken to bewaaren : en de
vertnindering van derzelver vertier brengt dezelve vry natuurlyk in then toefland .
Voor dat RAP1N THOYRAS, om dit met een voorbeeld op te :
helderen, gefchreeven hadt, Icon men geene volkome Gefcbiedenis van Engeland hebben, dan in zestig of tachtig boeken
van verfcheide Schryvers, die altoos to veel of to weinig zeiden , en op welken men niet kon afgaan, zonder hunneSchriften, met tachtig anderen to vergelyken . Zyn 'er tegenwoordig
vael Leezers, die kunnen zeggen , dat het Werk van RAp1N
hun niet genoegzaam is?Men hebbe het derhalven,voorgeen
veel gewaagde wonder-fpreuk to houden , to bewecren dat wet
gemaakte korte opftellen , het getal der Boeken , wet verre van,
te vermeerderen, doen verminderen .
Dit is bet eenig middel om die waterlooten of to fnyden ,.
welke de Weetenfchappen,als een groote boom, aan alle zy .
den uitfchieten, en nutteloos fappen verfpillen, gefchikt om
fmaaklyke vrugten voort to brengen, als zy den loop neemen
in vrugt geevende takken .
Wy hebben, over alle onderwerpen, eene groote menigte
denkk
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denkbeelden en kundigheden ; dock bier en daar verfpreid en
dikwyls verdonkerd, door de zamenvoeging van valfche ell
verkeerde. Het zal veel nutter weezen zich to bevlytigen,om
dit Goud to fcheiden, en 'er een gedaante aan to geeven, die
bet ten gemaklyken en algemeenen gebruik maakt, dan, met
groote kosten, eene nieuwe Myn to zocken .
Dus denk ik, wat gy ook moogt zeggen, dat wy nog niet
genoeg korte begrippen hebben , en dat , de tegenwoordige
toefland der Letteren in aanmerking genomen zynde, de vermenigvuldiging daar van, een der heilzaamfle dingen is, die
wy kunnen wenfchen .
Elke Weetenfchap heeft haare onderfcheide tydperken , die
eene byzondere wyze van beoefening vorderen . In den aanyang moet dezelve noodwendig ftukswyze beoefend worden ;
verflanden van verfchillenden cart behooren bet werk onder
elkander to verdeelen ; de flukken uit verfchillende oogpunten
to befchouwen, en al hunne aandagt to vestigen, op 't geen
hun ten deel viel. Door dit middel ontfnapt'er niets, door
dit middel gaat 'er niets verlooren .
Dit gedaan zynde moet bet werk van elk, eenigen tyd, voor
't oog des Gemeens ten toon flaan : want deeze Opperregter
vonnist eerst, zonder to onderzoeken ; maar trekt vervolgens
dit vonnis weder in, en fpreekt een tweede vonnis uit, waar
van geen beroepen is .
Dit laatfte vounis , den waaren prys gefteld hebbende op
bet Werk van ieder Schryver, is bet eindelyk tyd om die verfpreide deelen to verzamelen, byd n to voegen, en elk zyne
plaats to geeven ; met ~En woord, 't is dan de tyd, dat een
bekwaam Bouwkunflenaar die bouwfloffen bezigt, en het ge .
heele gebouw oprigt , indien de Menfchen zich immer kun .
nen vleien, met de hoope van bet zo verre to zullen brengen .
Ik zeg niet dat dit ftand moet grypen in alle Weetenfchap .
pen ; maar wy beleeven eene eeuwe , waar in men reeds zo
veel, en zo goed gefchreeven heeft, dat, indien ik my niet
bedriege, de tyd gekotnen is, om uitfleekende Verzamelingen
to vervaardigen . Dit, myn Heer , ik herhaal bet, dit is 't
eenige middel om de ongelegenheden, die uit de menigte van
Boeken,reeds in 't licht gegeeven,kunnen ontftaan, voor to
komen , of of to weeren ; dan het fchynt my toe , gy wilt nog
beletten, dat men ze in het toekomende vermenigvuldige ; en
zorge draagen, dat 'er geene dan goede Werken het licht zien .
Wauneer bet mogelyk ware , door bet bepaalen van de
Drukpers , de Hervorming alleen to laaten werken omtrent
flegte Boeken, misfchien zoudt gy gelyk hebben, otn daar in
het
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het gezag der Overheid to gebruiken ; doch dit Ontwerp za)
noit meer dan een fchoone harsfenfchim worden .
Men heeft rede om bet drukken van elk Boek , 't welk
rechtftreeks de beginzels, op welke bet geluk des Burgerftaats
gebouwd is, aantast, to verbieden ; doch, buiten dit geval,
is bet dwingend Gezag in bet Gemeenebest der Letteren zo
verderflyk, dat de fchaduw daar van alleen genoegzaam is, om
de Geesten to doen kwynen, en verflagenheid aan to jaagen .
'Er zyn ongelukkig maar al to weinigen, die zich een recht
denkbeeld vormen van 't Gemeenebest der Letteren : de meesten gebruiken die benaaming, als eene foort van aartige teen .
fpreuk , gebruiklyk om de Geleerden in 't algemeen aan to
duiden .
Zy weeten niet, dat de Geleerden , in hun finaak , in hunne
bezigheden, in bet oogmerk waar toe hunne poogingen zich
uitftrekken, eene menigte van zeer in 't oog loopende over .
eenkomften hebben, die hun underling aan elkander verbinden, en tot eene byzondere Maatfchappy maaken, verfpreid
in verfcheide Burgerftaaten .
Zy weeten niet, dat 'er eene geduurige Verftandhouding
plaats heeft,tusfchen de onderfcheide Leden ; dat'er verfchei.
d e rangen en ftaaten zyn ; dat'er eene foort van ondergefchikt •
heid f'and grypt ; dat 'er een beftuur is, dat 'er wetten, ftraffen en belooningen gevonden worden .
Maar zy bedriegen zich bovenal , (en deeze dwaaling is
dikwyls voor de Letteren zeer nadeelig geweest,) wanneer
zy zich verbeelden, dat dit beftuur, en die ondergefchiktheid,
eenige overeenkomst heeft met bet beftuur en de onderge
fchiktheid in de Burgerlyke Maatfchappy, en dat de een met
de andere kan verdenigd worden .
De Verftandigen alleen zyn Leden van bet Gemeenebest
der Letteren ; hun oogmerk is bet ontdekken der Waarheid ;
de Rede is hun wapentuig ; Roem en aging to verwerven,
de prikkel die hun aandryft ; bet wel onderrigt Gemeen is
Regter ; toejuiching ftrekt tot loon, berisping of vergeteluis
tot ftraffe .
Dit alles heeft niets gemeens met de Burgerlyke Maatfchap .
py , die, vergenoegd met de uitwendige daaden der Menfcheu
to regelen, niet doordringt tot bet beginzel waar uit ze voortkomen . Do- dwang, daar noodzaaklyk om dit oogmerk to
bereiken, wordt eeue ondraaglyke dwinglandy, als men dies
wil fte len, in de plaats van Baarblyklykheid en Smaak, de
eenige R .egters, die bet Ryk der Letteren kan erkennen .
Naardemaal dan die twee Werelden, als ik my dusniaguitdruk-
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drukken, van eene zo gansch verfchllende natuure zyn, door
zo tegen elkander overgeftelde Wetten en Beginzelen Mruurd
worden, is het eene zeer groove dwaaling, zo onmengbaare
zaaken to willen verddnigen, door, volgens de regelen, die in
de eene goedgekeurd worden, de zaaken in de andere to wil .
len behandelen .
Het is even of men dievery en moord wilde voorkomen ,
door Punt . of Hekeldichten tegen de Roovers en Moordenaars
to maaken . 't Is den Spanjaarden nagevolgd, die, volgens het
Kerklyk Regt, de Volken, in 4merica ontdekt, beoordeelen .
De Vorst, die gezegd heeft, „ Ik wil niet dat het Vernuft
„ in myne Landen gebonden worde"! heeft door dit woord
getoond, dat by waardig was over redelyke weezens het gebied to voeren, en Lesfen aan de meeste Vorften to geeven .
En ik weet, daar en tegen, niets belachlyker, dan de Vastltel .
sing van een Parlement, 'twelk wilde beletten, dat ARISTOTELES zou gelyk gehad hebben .
Ik kant'er my niet tegen, dat men , in de Geleerde We .
reld,eene Hervorming invoere, ik zou my met u verheugen,
indien het Burgerlyk Staatsbeftuur den doorbreekenden vloed
van flegte Boel en, waar over gy zo zeer klaagt, ware het
rnogelyk, ftuitte . Want, met uitfluiting van alle middelen van
gezag, die zich niet kunnen verdenigen met het beftuur van 't
Gemeenebest der Letteren,heb ik reeds aangeduid dat 'er andere middelen voorhanden zyn, die met vrugt zouden kun •
nen worden aangewend .
Indien her Gemeen de Regter is der Schryveren, kan mere
lien Regter overhaalen otn zyne aandagt en ftrengheid, in 't
waarneemen zyns ampts, to verdubbelen . 'Er moeten Per .
foonen zyn, gelast om voor die Regtbank alle misdryven ,
tegen 't gezond Verftand en den goeden Smaak begaan, aan
to kondigen, het geding der ftraffchuldigen op to maaken, en
bun ftraf zigtbaarder en voorbeeldlyker to doen worden .
Deeze Aanklaagers zyn de Oordeelkundigen ; Menfchen, zo
noodig in 't Gemeenebest der Letteren, als de Toezienders en
Uitvoerders der ftraffen in den Burgerftaat, en die daarenbo .
ven, met die Amptenaaren, deeze overeenkomst hebben, dat
de dienften, welke zy het Gemeen doen, hun beloond worden, door den haat van byzondere Perfoonen .
Het Gemeen zou, zonder hun, dikwyls niet duidelyk genoeg zien : hunne misflagen zelfs zyn 't zelve nuttig orn wet
to oordeelen, gelegenheid geevende tot onderzoek . Zonder
hun zouden de beflisfingen van 't Gemeen, geen ftaatlykheids
genoeg hebben ; de tiDaak van 't zelve zou verbasteren, en
't zou,
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't zou, met den tyd, medepligtig worden aan de misflageh,
die het moct veroordeelen .
Indien eenige Geleerden befcherming behoeven, 't zyn ho .
ven al de Oordeelkundigen . Niets is gevaarlyker dan dit bee
roep voor die het beoefenen : de minfte wonde, een' Schryver
toegebragt, dunkt hem een vermeeten aanval ; by vervult de
eheele Wercld met zyne fchreeuwende klagten ; zyn buiten .
poorig fmertvertoon regtvaardigt hem by veelen , die niet
verder zien. Ik erken bet valt finertlyk in 't oog der Wereld
berispt to worden ; maar heeft de Oordtelkundige ongelyk a
het Gemeen,beter onderrigt, zal niet in twyfel hangen, otn,
zonder uitftel, den Schryver regt to doen ; heeft by gelyk I de
Schryver heeft niemand dan zich zelven to befchuldigen .
Men laate dan fchryven en drukken, wie'er lust toe heeft ;
doch men fchenke desgelyks vryheid aan de Oordeelkunde ,
om over alle voortbrengzels der penne en der Drukpersfe ,
goede en kwaade, to oordeelen, en dit gefireeken vonnis aan
den dag to brengen . De Letter •O orlogen, tot welke die vry
heid gelegenheid zal geeven, moeten als geen groot bezwaar
worden aangemerkt ; de gevolgen daar van zullen dikwyls ten
voordeele van de Waarheid uitloopen .

f
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OVER DE VOORDEELEN 3 DIE JONGE HEEREN KUNNEN TREIKEN , UIT DE VERKEERING DIET DEUGDZAADIE JUFFROUWEN (k).

(Ontleead uit eene Redenvoering over dit Onderwerp, door
JAMES FORDYCE D . D.)

En der redenen waarom de befchaafdfte, onder de Mannen, zo zeer gefteld zyn, op de Verkeering met de beE
minnelykfte van de Schoone Sexe, is, om dat zy, by haar

zynde, zich ontflaagen vinden van dien lastigen en rustloo .
zen nayver, die firydigheid van begrippen, welke niet zetden
bet genoegen in de gezelfchappen der Mannen verminderen ,
om niet to zeggen, vergiftigen . Aandoening, Verbeeldingskragt,
(*) Deezs Redenvoering ial, met andere van dien aart, van den
j. FuRi}Yci.,by de Drukkers deezes,Tnsema en Tieboel,
in 'tNederduitsch worden uitgegeeven, onder den Thai van, de
Vrier;cd der jonge Heeren, 11 deelen in 8vo.
EeTw . Beer
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kragt, Verfcheidenheid, Toegeeflykheid, en alles wat gefchikt
is om Zielen to ftreelen , die wenfchen genoegen to geeven en
to ontvangen, ftrekt, in de verkeering met de Schoone Sexe,
tot het aanvullen dier tydvakken onzes leevens, die volgen op
vermoeiende bezigheid, knellende zorge, afgetrokke Letteroefeningen, of iets anders, 't welk onze Zielsvermogens in
ernitige werkzaamheid houdc . In de daad, de zodanigen, die,
boven dit onderhoud, het laag en fchadelyk byweezen van
flegte Vrouwen , of het luidrugtig en in onmaatigheid nit .
£pattend gezelfchap van Losbollen kiezen, toonen duidelyk,
dat zy niet weeten wat genoegen , wat kiefche voldoening is .
Wanneer Mannen van bedorvene beginzels zich gelukkig
agten, als zy van Tafel gaande of anderzins, het gezelfchap
derVrouwen verlaaten, mag men hun vraagen : Wat wint gy
_daar by ? Wordt het gefprek leevendiger , befchaafder ? Of
zal uw geheele gedrag in een beter vorm gegooten zyn? Zy
zullen niet wel durven antwoorden , dat het een grootermaate
van befchaafdheid verkryge ; doch het wordt vryer . 6, Ja,
de lastige wederhoudingen van 't betaamelyke zyn weg genomen . Gy hebt nu vryheid otn to fchreeuwen, to vloeken, to
zweeren, onkuilche en ontheiligende taal nit to flaau, van de
Sexe kwaad to fpreeken -- en , indien uw zinnelyke lust derwaards neigt, u vol en zat to drinken .
Om ernftiger to fprecken . Is cen braaf Jongeling begeerig,
om zyne uuren van uitfpanning, met vermaalt, op eene gezellige en onfchuldige wyze, to flyten, om een gefchikt voorkomen, en teffens de aanvalligtte manieren van fpreeken, als
mede de beste hebbelykheden, to verkrygen ; dat hy,in ftede
van in Koffyhuizen rond to loopen, Herbergen to bezoeken ,
en Vrouwen van een ligt en flegt leeven na to hunkeren, het
byweezen zoeke van eenige weinigen van beide de Sexen , die
by befchaafdheid, en edelmoedige gevoelens, zuiverheid van
hart en zeden voegen . ... Van hgtzinnige en verwyfde Knaapen kan men niet wel verwagten , dat zy eenige waardy ml .
len Itellen, op zodanig een Gezelfchap . En wy mogen hiLr
benevens aanmerken, dat, indien wy 't gezelfchap der Vrouwen alleen zoeken, 'er zeer groot gevaar is van tot eene to
groote zagtheid to vervallen, gelyk van den anderen pant bet
beftendig verkeeren met Mannen alleen, ons eene ruwheid ell
ftyfheid byzet . Bevalligheid en vernuft, verUnigd, maaken
eene juiste evenmaatigheid nit, en deeze wordt door die ge .
mengelde verkeeringtewege gebragt ; en, wanneerde Deugd,
teffens minzaam en manlyk , daar by komt, wat kan men zich
dan agtenswaardiger verbeelden ?
S
Men
V. DEEL. TIENGEL W, No . 6 .
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Men moet toe[laan, dat bet gezelfchap van Vrouwen, door
haar verftand en deugd geregtigd tot onze eerbiedenis, meer
oplettenheids en een flipter waarneeming der regelen eener goes
de opvoeding vordert, dan doorgaans noodig gekeurd wordt
in 't gezelfchap van Mannen . En deeze noodzaaklykheid is
bet, welke Losbollen affchetzen als een Bier bepaalingen , door
welke geen geestig jong Heer zich lang of dikwyls moet laaten prangen . Een geestig jong Heer betekent by lieden van
deezen ftempel, een jong Heer, die beflooten heeft zyne drif .
ten zonder bedwang op to volgen en to voldoen, en een ver .
wonderaar is van de begaafdheden der geenen , die hem bet
flegtst mogelyk voorbeeld gegeeven hebben . Wat volgt hier
op ? Dit bedwang, 't welk de Vrouwelyke kieschheid hem
zou opleggen, moede, vervoegt by zich by dieovergegeeven
fnoode fchepzels , die, gelyk dit van den Duivel getuigd
wordt, „ rondfom gaan, zoekende wie zy zouden mogen ver .
,, flinden ." Indien zyn onvermydelyk bederf hier op volge,
gelyk , GOD weet her, dikwyls het geval is , mag by dit bederf
vry dagtekenen van bet tydflip, waar op by mode begon to
worden van her gezelfchap zyner braave Vrienden, en de agtenswaardige onder de Vrouwen,
Deukt aan de verdwaasde Jongelingen , die , van 't een tot
bet ander misdryf, in den draaykolk der verleidinge, voortge .
Ileept, flagtoffers worden van de gefchonde Wetten buns Vaderlands. Hoe gemecu is het, in hunne belydenisfen , op de
fchandelykfte plaatzen, to hooren, dat de eerfte flap, tot dit
ftrafbaar leeven, het verkeeren was met flegte Vrouwen ! Hebt
gy seen grond om to gelooven, dat 'er onder de Mannen, die
gy voorheen kende, en geen fchandlyken dood ftierven,maar
eenen uitgang hadden, die de Wereld eerlyk noemt, 'er nu
zyn, die, in bitterheid van ziel, bun eindelyk verderfwyten
aan eene maar at to vroege kennis met Vrouwen van een
ergerlyk leeven? En ik twyfel niet , of, in een' toekomenden
Staat, zal menig braaf Man , met altoosduurende vreugde en
dankbaarheid, naast GOD S zyne bevestiging en voortgang in
't goede, voornaamlyk toefchryven aan de verkeering met de
waardigfle onder de Vrouwen .
Myne waarde Broeders, „ indien gy de Gaave van GOD
„ kende", op hoe hoog een' prys zoudt gy niet zetten alles
wat flrekt om u to rugge to houden van den weg des bederfs!
Dan de waarheid der zaake is, dat de Jonge Heer, die voor
bet afwyken van 't rechte pad fchrikte , in bet gezelfchap,
werwaards ik hem heenen wys, geen klemmende banden zal
rinden ; loch,, in tegendeel, eene allergunftigfte gelegenheid
om
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cm zyne verbeelding, zyn verftand , zyn hart, to vestigen op
alle gefchikte voorwerpen, en de rechte Leerfchoul van waare
3eleefdheid , zonder arbeid, zonder moeite . Beminnelyke Vrou .
wen van eene befchaafde Opvoeding zyn ,, in de cjaad, huiten eemge vergelyking, de beste Leermeesteresfen in deeze weetenfchappen, om twee baarblyklyke redenen . - In de eerfle
plaatfe, zy verflaan dezelve best ; van de Natuur befchonken
rnet eene zonderlinge bekwaamheid omtebehaagen,met eene
wonderbaare gernaklykheid om zich naar de geaartheden van
anderen to fehikken, en door Oefening eene vaardige bedrevenheid, in alles wat tot de beleefdheid behoort, die, zonder
bet jammerlyk behulp van onopregtheid , eenen bevalligen
wier geeft a an .de uitvloeizels van een welgefleld hart.
en anderen ondeiwyzen zy ons daar in, zonder dat zy ons
f'chynen to onderwyzen, door een heimlyk vermogen 't welk
zy bezitten over de bevattingen hunner Leerlingen, die, tilt
eigen aart, eerzugtig om wel to vorderen onder zulke beminttelyke Leermeesteresfen, ongevoelig, en nogthans kragtdaa=
dig, vorderen . 't Is den Menfchen natuurlyk eigen de gevoelens en zeden der zodanigen , die zy hoogagten , ovet to
neemen .
Wie, voorwaar , dan de onbefchaafdfte plompaart , zou
'ene voorbedagte en opzetlyke ruwheid betoonen in 't gezelfchap van Perfoonen, wier charac±er, wier onderhoud, wier
houding zelve, gefchikt is om eerbied in to boezemen? In
zodanig een gezelfchap , ntogen wy voorshands wel zeggen,
zal de doldriftige, de oploopende, de moeitemaaker , geen
zin hebben to komen . .Niets aangenaams zouden zy daar vinden . Doch ; verichynen zy 'er eene enkele reize, by toeval,
is het dan niet mogelyk dat zommigen hunner zullen getemd,
en tot beter gedrag, bewoogen worden ? Mogen wy redelyker
wyze niet hoopen, dat, in deeze fchoole, de losfe jeugd zedigheid zal leeren ; dat de Letterkundige zyne fchoolvosfery
zal afleggen, en verwisfelen voor het aangenaam onderhoud
van een welopgebragt Heer. My dunkt, ik zie de ftyfheid
en hitte der liefhebberen van twistredenen geleenigd en geniaatigd, ja veranderd in eene bevallige infchiklykheid. De
gewoonte van iets op to geeven en to verpligten baart eene
vaardigheid om het to doen ; het waarneemen van 't welvoeglyke vordert tot bet beminnen van 't geen waarlyk goed snag
heeten ; of, om het alles , in hen woord uit to drukken, deze ruwe drift en onbevallige houding zal wyken , gelyk de ongevalligheden des barren Wintertyds voor den zagtffreelenden
en overmeesterenden invloed des Voorjaarsk

T

S z

Maul

$52

V

RTOOG

Maar, om zo hoogstwenschlyke uitwerkzels to zien en to
ondervinden , moet dusdanig eene Verkeering beftendig en
met fmaak gehouden worden ; met, indiervoege dat men an.
dere middelen van vordering verwaarlooze ; maar, ik herhaal
bet, beftendig en met fmaak : twee dingen zeer nauw aan el .
kander verwant ; en ik voeg 'er nevens - van de vroegfte
jeugd af, eer -- Wat? Hoort my, en ontvangt myne onderwyzing --- eer de Ziel vergiftigd is met Vleeschgezindheid , de gevaarlykfte, de verwoedfte en algemeenfte alter
verkeerdheden, en waar van zy, vrees ik, zelden geneezen
wordt.
Onder de zodanigen, die zich vroegtyds door Vleeschgezindheid hadden 1aa6en inneemen en vervoeren , heb ik 'er
eenigen gekend, die, in 't gezelfchap van verftandige en deugd .
zaame Juffrouwen, ftyf, fpraakloos en zigtbaar met zichzel.
wen verlegen waren , even als gemeene lieden in de tegenwoordigheid van Aanzienlyken . Ongewoon aan zulk een gezel .
fchap, en bewust van de laagheid, welke die Ondeugd inwendig meet gevoelen, als zy 't oog flaat op de waardigheid van
Ilaare Mededingfter, fcheenen zy buiten hun element, ongerust
en ongelukkig, tot zy wederkeerden in 't byweezen van gelykfoortiger fchepzelen, by welken zy den ruimen teugel mog .
ten flaaken aan al de onbandigheid hunner denkbeelden en
lusten .
Geloof my, myne Heeren , een kiesch en kuisch gezelfchap
is noit aangenaam, zelfs voor de befchaafdfte Ligtmisfen,hoe
zeer zy zich mogen vermommen , wells eene houding van
weltevredenheid zy oak aanneemen . Zodanig een Gezelfchap
verwyt hun ftilzwygens hunne misdryven , en herroept in
hun geheugen de onfchuldige en vermaaklyke dagen, welke
zy eertyds mogten beleeven, en nu alleen, zugtende , zich
kunnen herinneren . Gelukkige Jongeling, in wien geene bedenking van deezen aart opkomt, welke het vuur zyner e erly.
k e aandoeningen verdooft, of de fchuldlooze vrolykheid van
ziel verbant, onder de besten van beide de Sexen . Ach, myn
Jonge Vriend, welk een geluk verzaakt gy niet, welk een
onheil loopt gy diet in den mond, indien gy u immer fchuldig maakt aan bedryven, die u aanzetten om de tegenwoordigheid der Deugd heimlyk to haaten, of to vreezen .
Hebt gy uwe gezondheid, uwe eer, uwe rust, uwen gee .
den naam, uwe waardfle Vrienden, uw hoogst belang op Aarde en in den Hemel lief, neemt dan den raad eens Vriends in
agt -- Welk een' raad? --- Deeze - Wanneer ten
eenigen tyde drift of voorbeeld, flegte vrouwen, of ligtmisfen,
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fen, u laagen leggen en zoeken to bederven, neemt dan, in
ftede van u to beraaden , of hun to woord to than, de toevlugt tot de beste en ver{tandigfte Vrouw van uwe k ennisfe. in haar gezelfchap zult gy veilig weezen als in een Vryftad. Door haare goedkeuring zult gy ver[terkt worden in die
beginzelen, in dat gedrag, waar door gy u alleen daar van
kunt verzekeren . Met haar verkeerende, zal uwe verbeeldingskragt geftreeld, uw verftand geoefend, en uwe harte verbeterd warden . Elk onvoeglyk denkbeeld zal plaats maaken voor
betere gevoelens, en ieder wanhebbelyke lust bedwongen worden . -- Wat zal ik meer zeggen? De deugd,omringd door
Bevalli heden, vergezeld van de Lachjes, en befchouwd in
de perfoon van dusdanig eene JufFrouw, zal zo aantrekkelyk
voorkomen, dat laage kunftenaaryen , en rustlooze poogingen
van Ligtmisfen en Hoeren, orn u to verleiden, veragtlyk en
haatlyk in uwe oogen zttllen weezen . Zal iemand, gewoon
in een Paleis to woonen,'t zelve verlanten voor een jammerlyke hut? Zal by, die fmaak gekreegen heeft in heerlyke Schilder-ftukken en de beste voortbrengzelen der Dichtkunfte, genoegen kunnen fcheppen in de bekladde tafereelen van een'
Broddelaar, of bet gerymel van een jammerhartig broodpoeer?
Wie getroften is door bet fchoon van Heiligheid, kan die,
met welgevallen, bet wanftallige en leelyke der bezoedelde
Zonde aanfchouwen? Is bet verfchil minder, of zal het onderfcheid min Iterk gevoeld worden door een edelaartig Jongeling tusfchen een deugdzaame en verftandige van de andere
Sexe, en de flachtoffers der fchande en ontugt, onder Maniten zo we] als Vrouwen?
Laaten Kloosterbroeders en Menfchenhaaters voorgeeven wat
zy willen, de ziel eens Malls zal zelden Iangen tyd genoegen
fcheppen, zonder bet onderhoud in de verkeering met Vrouwen . Dit is eene beftemrning van de nimmerfaalende wysheid des Scheppers ; en misfchien zal niets, naast „ de Wys,, heid die van boven is," haar kragtdaadiger behoeden tegen de tovermiddelen der ondeugd, dan bet van naby an dikwyls befchouwen der Vrouwlyke uitmuntenheid .
Indien bet ons vryftaat bier onze eigene waarneeming, als
een foort van bewys, in dit ftuk, by to brengen , zo gaat
bet vast, dat wy altoos zodanige, die de grootfte agting voor
eerbaare en verftandige Vrouwen hadden, de eerlykfie, de
zedigfte, en nauwgezetfte Mannen gevonden hebben . Mogen wy bet flier waagen hier by to voegen, dat waare Godsvrugt, de Godsvrugtin aandoening en genegenheid des bar*
S 3
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ten gelegen, de Godsvrugt die onzen wandel beftuurt, ook,
zo verre bet onze Sexe raakt, doorgaans bet meest order de
zodanigen to vinden is .
Dezelfde fnoodheid, inderdaad, die bet beftaan der Dettgd
in de Vrouwen in twyfel treks, gaat dikwyls vergezeld met
pine zonderlinge genegenheid, om de waarheid van den Gods •
dienst zelve to betwisten : terwyl by, aan den anderen kant,
die de zuiverheid bewqart , welke genoegen en welgevallen
fchept , in de gelykenis, daarr van uitmuntende in eene kui
fche Maagd, in geene verzoeking komt, om aan het beftaan,
de eigenfchappen, of de eifchen van bet grout Voorbeeld aller volmaaktheden to trxyfelen . Hebt gy irnrirer een voorbeeld gezien, van een' Man , die een wederzin hadt tegen
zedige Vrouwen , en een' beftendigen eerbied your zyneu
Maaker behield? Wat de verhevene geneugten, den vroomen
in een toekomend leeven beloofd, aanbelangt, ik durf, wat
my betreft, verklaaren, noit iewand gekend to hebben, die
met bet denkbeeld van Vrouwiyke Deugd lachte, en eenige
bezorgdheid liet blyken, om zich van dat toekomend geluk
to verzekeren ; indien by anders een enkel woord des aangaande geloofde . --- Geef, indien bet u behaage, rede en
oplosfing van deezenzamenloop, van deezeovereenkomst,
Dat dezelve plaats hebbe , durf ii, vryuit zeggen .
Ik ben genoegzaam verzekerd, dat Menfchen van een bedorven hart, meest alies, wat ii ; tot dus verre van beide de
Sexen gezegd heb, zui,en verfinaaden, en uitmaakpn, als
deels de taal van onkunde, dtel ; van geestdryvery, en deels
van 't geen zy gewoon zyn gebrek aan befchaafdheid to noemen . -- Doch, wauneer ik de heimlykfte beweegingen
van myn hart nagaa, voel ik my in (taat om hunne gewaande verfmaading met weezenlyk medelyden to beat)twoorden ; door
duizend proeven overtuigd, dat zy 'er rechte voorwerpen van
zyn ; terwyl zy door nict minder proeven weeten, dat hunne
veragting alleen een masker is, om, indien bet mogelyk is,
de ongerustheid van zelfsbewuste misdaad en dwaasheid to
bedekken .
Ten befluite ; naa alles wat ik gezegd heb van de voordeelen, die jonge Heeren kunnen trekken uit de verkeering met
deugdzaame Juff •o uweii, moet ik veel, zeer veel, aan uwe
eigene overdenking overlaaten . Verbeeld u een' Jongeling van goed ver(tand en goede gefchiktheid , die een
aanmerkelyk gedeelte zyner uuren van uitfpanning 4yt in 't
gezelfchap van eenige weinige Vrouwes , die kuisch doch
niet
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niet preutsch, vry doch niet onkiesch, goedaart!g doch teffens deftig, ernftig en by wylen leevendig, befehaafd en tef .
fens opregt, bevallig en niet trotsch, verftandig en niet ge .
maakt, en Godvrugtig zonder gemaaktheid zyn ; gy, myn
Broeders, zult u beter de vorderingen, welke by noodwendig in zulker gezelfchap en verkeering moet maaken, kunnen
verbeelden, dan ik in ftaat ben dezelve to befchryven .
Wanneer ik fpreek van eenige weinige Vrouwen, bedoel
lk de jonge niet alleen . Mannen, die aantrekkelyke hoedanigheden weigeren to erkennen in reeds bejaarde of bejaard
wordende Vrouwen, en derzelver byweezen , to dier oorzaake, vlieden, toonen maar al to duidelyk een verkeerd verRand en een flegten fmaak to hebben . Wat zy ook mogen
denken van deeze myne verzekering, niets gaat vaster, dan
dat veele, zeer veele, der bekwaainfte en aangenaamfte ge .
zellinnen des leevens gevonden worden, onder de zodanigen
der andere Sexe, die over den eerften bloei der jeugd heen,
en de kleine gemaaktheden en dwaasheden, daar aan zees eigen, to hoven zyn, die, door herdenking en ondervinding,
de verkreegene bekwaamheden hunner vroegere dagen , tot
rypheid gebragt hebben. Misfchien ftrekt het tot een der zekerfte merktekenen van bedaardheid en verftand, fmaak to
vinden in den ommegang met bejaarde lieden .
Gelukkigen van beide Sexen, die, door de zoetfte overeen.
ftemming van harten en gemoederen, in deeze wereld to verkrygen , gepaard met de dagelykfche betragting van alle Christ .
lyke Deugden, u voorbereidt tot het oniterflyk deelgenoot .
fchap den Zoonen en Dogteren van GOD weggelegd . Draagt
zorge, myn Beminden, wy'vermaanen het u in GODS naam,
draagt zorge, dat niemand uwer, door eenen tegenovergeftelden weg in to flaan, zich bloot ; ftelle, aan de fchande en
de fchriklykheid eener altoosduurende uitfluiting uit dat Godlyk gezelfchap . Bewaar my, Almagtige Vader, bewaar dit
yolk, bewaar de jeugd van het thans opkomend Geflacht,
voor eenen zo vreeslyken val : en geef, naar uwe eindlooze
barmhartigheden, door onzen eenigen Middelaar, dat onze
verkeering, in den tyd, den grondtlag moge leggen van onze
zegepraal in de Beuwigheid . Amen.
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WYSGEER .

Naar het Fransrh van den Heer

N JPysgeer

DU MARSAIS .

lets kost minder moeite dan, heden ten dage, den Naam van
to verkrygen . Een flil en afgezonderd Leeven,een
ernftig voorkomen met een weinig beleezenheids, eenige aanmerkingen over 't menschlyke Verftand en Hart, zyn genoegzaam om dien
Naam to geeven nan Perfoonen, die 'er mede pronken, zonder denzelven to verdienen .
De rechtfchaap .n Wysgeer vormt zyne beginzels uit een oneindig
getal byzondere Waarneeminget ; by ontleent elken grondregel ult
den ooriprQng, en fpeurt dien no ; by kent 'er de waarde van, en
gebruikt ze ten zynen nutte.
Uit deete kundigheid, dot de beginzels in ons niet voortkomen,
dan uit byzondere Waarneemingen, heeft de Wysgeer groote hoogagting, voor de kennis der Gefchiedenisfen ; by krygt gaarne berigt
van de byzonderheden, die niet to gisfen zyn . In gevolge bier van,
houdt by bet voor een' grondregel, rechtilreeks aangekant tegen de
verlichting van 's Menfchen geest, zich to bepaalen tot enkele be,
fpiegeling, en to gelooven, dat de Mensch de waarheid alleen uit
aich zelve moet haalen.
We p uit, zegt by, even als de nyvere Byen, doortrekt de oude
Wereld en de tegenwoordige , eu komt dan in uw korf to rugge, om
honig zamen to tlellen .
De Wysgeer gaat nauwkeurig na ,den indruk, die elk voorwerp op
hem maakt, en wagt zich zorgvuldig van dien to verwarren , met den
indruk van eenig ander voorwerp . Hy is een Leerling, die road
vrnagt en luistert, en geen Meester, die beflist en ftilzwygen oplegt .
De Wereld is vol Menfchen van vernuft, en van veel vernufts, die
altoos oordeelen,zy gisfen altoos ; zy kennen bet bereik van 's Men •
fchen Geest niet ; zy fchaamen zich geen oordeel to vellen, en zyn
in den wain, dot bet verfland beflaat in to oordeelen . De Wysgeer
gelooft,dot bet gelegen is in wet to oordeelen . Overeenkomflig bier
mede, oordeelt en fpreekt by minder ; doch by oordeelt op vaster
voet , en fpreekt beter.
De Wysgeer is zodaniger wyze niet verbonden son eenig Stelzel,
of by gevoelt al de kragt der tegenwerpingen . Hy verftaat bet gevoelen , 't welk by verwerpt , even zeer, even net , als 't geen ky
aanneemr,
Overzulks beflaat de Wysgeerige geest , in een geest van waarneewing en juistheid . die alles tot de waare beginzels brengt .
Maar't is het Verfland niet alleen,'twelk deWysgeer aankweekt,
by ftrekt zyne aandagt veel wyder uit, by heeft nog andere zorgen .
#ig gelooft nien dot by , op deexe Wereld , een balling of in een
vyand-
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vyandlyk land is ; by begeert, op eene verflandige wyze, genot to
hebben van de goederen hem door de Natuur aangeboden .
Her meerendeel der Groocen, die door de veelvuldige afleidingen
geen tyds genoeg hebben om to denken, is flug en onhandelbaar te .
gen allen,die zy niet voor kuns gelyken aanzien . De gemeene Wys
geeien,'diee veel denken, gedraagen zich even zo tegen al de We.
reld . Doch de waare Wysgeer, die zyne afzonderingen verwisfeltmet
eene gemeenzaame verkeering , is vol Menschlievenheid . Hy ge .
voelt , gelyk CHREiYIES by TERENTIUS , dat by een Mensch is, en dat
de Menschlykheid deel neemc in 't wet of kwaalyk vaaren des
Naasten .
De gevoelens van Braafheid hebben zo veel deels in 't geen eenen Wysgeer uitmaakt , als de ophelderingen des Verflands . Hoe meet
Rede gy in een Mensch vindt, hoe veel meet Braafheids gy in
hem zuk aantreffen .
Vrees Met dat een Wysgeer, terwyl geen Mensch getuige is van
zyne bedryven, zich zal overgeeven aan eene daad met Braafheid
iirydig : neen , deeze daad flrydc met den geest der orde : zy zou in
hetn to veel tegenflands vinden ; by zou to veel natuurlyke en ver .
kreegene denkbeelden to verwoesten hebben. Zyn vermogen om iets
to doen is, om zo to fpreeken , als de fnaaren van een fpeeltuig op
zekeren Loon gefpannen ; her kan geen iirydigheden verrigten . Hy
fchroomt her valsch to doen flaan , en met zich zelven niet over een
te-ifemmen . Dit herinnert my her zeggen van VELLEIUS, ten opzigte
van CATO van Utica . „ Hy heefc nooit braave daaden gedaan , op
„ dat by mogt fchynen ze gedaan to hebben ; maar om dat by nier
„ anders ken doen ",
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Eene 4llegorie.

D

(tilt bet Engelseb .)

E Goden zonden , op zekeren tyd , twee hearer Dogteren ,Voorfpoed en Tegenfpoed, by een ryk Koopman , VELASCO gehee .
ten ; to Tyrus, de Hoofdflad van Pbenicie, woonende .
VEI,ASCO hadt twee Zoonen, FELIX en URANIO .
Belden tot den
Koophandei gefchikt , badden zy eene opvoeding, naar buns Vaders
flaat gei;venredigd, genooten, en hunne kindfche jaaren in de nauwile
Vriendfchap doorgebragt ; maar de Liefde , voor welke alle Ziels .
sandoeningen zo gansch en al verdwynen ais her fpoor eens Schips
in den Oceaan, vondt welhaast middel om bun van elkander re fchei .
den . Zy werden ten zelfden oogenblikke in minne ondtooken, door
de fcboonheden van Foorfpoed : deeze Nymph, in de gedaante van
de
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de Dogteren der Menfchen omwandelende, ftreelde hum hoope ;
doch zy verklaarde geene verbintenis to zullen aangaan , of haare
Zuster , van welke zy betuigde niet lang afgefcheiden to kunnen leeven , moest ten zelfden tyde trouwen .
VELASCO ontdekte welhaast de Liefdedrift zyner Zoonen , l'.]3
vreesde voor alle rampen, die daar nit konden gebooren werden ;
by zogt ze voor to komen , en verpligtte, door Vaderlyk gezag, zyne
Kinderen om bet aan de beflisfing des lots over to laaten ; elk ver.
bondt zich, door een plegtigen eed, die Nymph ter Vrouwe to zul .
len neemen, welke hem ten deele viel . Het lot werd geworpen .
FELIX kreeg l oorfpoed , URANIO Tegenf'poed ter Vrouwe.
Weinig tyds naa de voltrekking der Huwelyks-verbintenisfen, ftierf
VELgSC0 ; by hadt, aan zyn oudften Zoon, bet huis daarhy woonde,
met bet grootfte gedeelte zyner goederen, gemaakt.
FELIX was dermaate beroverd door, en trots op, de fchoonheid
zyner Egrgenoote, dat de kleederen van de 'kostbaarfte ftoffen, etc
paarlen van den hoogaen prys, gekogt werden, om aan dezelve nog
groorer luister by to zetten . Hy bouwde een heerlyk paleis, op de
puinhoopen van bet zedig burgerhuis zyns Vaders ; wendde met_
groote kosten den loop eeuer riviere, om zyn hof to vercieren , err
pronkte den oever op met de heerlykfe lusthuizen . Hy ontving aas
zyne Tafel den voornaamfien Adel , onthaalde zyne Gasten op de.
lekkerfte en duurtte geregten ; terwyl hunne ooren door de aangenaamfe Muzyk geftreeld ;-en hunne oogen op 't gezigt van den prag.
tigflen toefel onthaald werden . Wel drag. zag by zyne naaste Bloedverwanten , en voorheen gemeenzaamle Vrienden, als Vreemdelingen
aan ; zyn Broeder zelve werd by hem een voorwerp van veragting,
en ontving bevel om noit weder,ten zynen huize,te komen .
Maar, gelyk bet water eener groote riviere zich uitfpreidt over
de vlakte des velds,als bet door dyken noch dammen wederhouden
wordt, zo gaat een onmeetlyke febat fchielyk verlooren, wanneer
verfandige Huishoukunde then pier befuure . Binnen weinig jaaren
hadt FELIX, door zyne buitenfpoorige en overdaadige leevenswyze,
zyne goederen verfpild ; zyne Koophandel was verloopen , door mangel aan zorg en oplettenheid ; de onmeedogende Schuldeifchers floe .
gen de handen aan zyn huisraad en pragtigen toettel.
In deeze verlegenheid, vervoegde by zich by de Edelen , door
hem vergast, en met gefchenken been gezonden ; doch kon niets vetwerven ; eenigen zelfs gelieten zich hem niet meet to kennen . Zy
ne Vrienden, zo zeer van hem verfmaad,veragtten hem op hunne
beurt. Zyne Vrouw zelve befpotte heat in zyne elende, en verliet
hem, nan de bitterfe verwyten over zyne verkwistingen uitgeboe .
zemd to hebben . Nogthans was hy,derinaate, door haar ingenomen
en bekoord, dat by haar volgde ; maar Voorfpoed, met verhaasting
willende viugtende,liet haar masker vallen, en ontdekte hem een ge ;
laar zo afzigtig, als by bet, onder bet masker bedekt, bekoorelyk
Men
gevonden badt .
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Men weet niet nauwkeurig hoe hat verder met hem afiiep. Men
gelooft, dot by in Egypte omzwierf, daar elendig leevende van
den onderlland eeniger vrienden, die hem niet gansch en al verlaaten hadden, en dot by weinig jaaren dear naa in armoede en
baliingfchap flierf.
Laaten Wy tot URANIO wederkeeren , then wy van, zynen Broe .
der verfooten zagen . Tegenfpoed , fchoon zy een voorwerp was,
't welk zyn hart haatte, en een fchriklyk fpookzel in zyne oogen,
volgde hem op alle zyne wegen . Tot verzwaaring van zyn ramp
ontving by de tyding, dot zyn rykstgelaaden Schip genomen was:
door eenen Zeeroover, dot een ander fchipbreuk geleeden hadt op
de kusten vanLybie ; en, om zyn onheil gebeel to voltoien, dot de
Bankier, onder wien het grootfte gedeelte zyner goederen berustte, bankroet gegaan was,, en zich no Sicilie begeeven hadt .
Hetgeringe overblyfzel zyner bezittingen byt ;6n verzamelende,verliet
by zyn vaderland , ail, door Tegenfpoed gevolgd, kwam hy, naa bet
zwerven door eenzaame woeflynen en onbekende wouden, in een
klein Dorpje, gelegen son den voet eens boogen bergs . Dear ves .
tigden zy voor eenigen tyd hunne wooning . ; Tegenfpoed verzagtte,
om de geledene onheilen to verminderen, de flrengheid van den op .
flag boater -oogen ; zy gaf hem de heilzaamfe Iesfen ; zyn hart geneezende van eene onmaatige zugt tot de goederen deezer aarde ;
hem leerende de Goden to eerbieden , an al zyn geluk irk, hunne befcherming to flellen . Zy verbeterde zyne ziel, maakte hem nede .
rig, zedig, meelydend met de rampen zyner Natuu,rgenooten, eq
gereed om hun to hulp to komen.
„ Ik ben," fprak zy, „ van de Goden gezdnden tot die zy be„ minnen : want ik breng hun, door de ftcengheid myner tugtigin• ge , niet alleen tot den eeuwigen gelukflaet ; maar maak hun ook
• gefchikt, otn ; met groot genoegen, bet .getingile genot to fntaa.
• ken . Ik ben her die een' CATO, eon' sOCRATRS, eeu' Trvtor.EQr
„ verheeven heb tot die byka ,ts godlyke hnOgte, welke bun tot
„ voorbeelden der volgende eeuwen doet flrekken . --- Voos fpped,
• myne fireelen+le, doch trouwlooze, Ztster, doet niet dan tedik .
• wyls haare verleide Aankleevers flraffen door Ware wreede gezel .
• linnen , lartzeer en IVanboop : terwyl Tegenfpoed noic . naleat
„ de zodanigen, die voordeel met haare lesfen willen doen, geluk.
kig en gerust to doen leeven .."
•
URAN(O hoorde deeze woorden met de uitetfe oplettenbeid, ett
Tegenfpoed, in 'r aangezigt ziende, dagt zy hem min fchriklyk vaa
gelead. Allengskens verminderde zyn afkeer : in 't einde gaf, by
zich ten eenemaal can haare raadgeevingen over. Menig naal her,.
haalde zy voor hem den verilandigen grondregel eens Wysgeers .
• Zy, die 't minst behoeven, gelyken 't meest naar de Godheii,
„ welke niets ontbreekt ." Zy maande hem aan hat oog to vL,stigen
op de groote menigte die beneden hem waren, in plaats van fleeds
her
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bet klein getal in aanmerkinge to neemen, 't welk inpragtengrootheld leefde, en de Goden, in plaats van Rykdom en Grootheid,
Verftand,Deugd,Kloekmoedigheid en Beftendigbeid, of to fmeeken .
Tegenfpoed, ziende, dat URANIO, van dag tot dag, meet en meer
nuts uit hare lesfen haalde, en gekomen was tot then I.taat van on.
derwerplykheid , waar in zy hem wenschte to brengen , voerde zy
hem deeze reden to gemoete . „ Gelyk bet Vuur bet Goud loutert,
„ zo is de Tegenfpoed door de Goden gefchikt , om de Deugd
„ der Stervelingen to zuiveren . Ik heb myn task afgedaan , ik ver„ last u, en gaa heenen om verflag to doen van den last my opge• legd . Uw Broeder, wien hoosfpoed ten deele viel, een lot hem
• door de geheele wereld benyd, is, naa't zelve beproefd teheb• ben , door den dood van een allerongelukkigst leeven verlost .
„ Het is een geluk voor URANIO, dat Tegenfpoed zyn lot geweest
• hebbe ; bedient by 'er zich van gelyk by behoort, dan zal zyn
„ leeven eerlyk, zyn fterven gerust en in vrede weezen ."
Deeze woorden geuit hebbende, verdween Tegenfpoed. Schoon
haare weezenstrekken, op dir oogenblik, in ftede van den gewoonlyken fchrik in to boezetnen, door eene foort van zagte en kwynende fchoonheid fcheenen opgeluisterd, Was U R n N I o , die haar
noit hadt kunnen beminnen , niet droevig over haar vertrek, en verlangde geheel niet na haare wederkomlie : doch, hoewel by zich
over haar afweezen verheugde, bewaarde by haare raadgeevingen
als dierbaare lesfen in zyn harte, en werd gelukkig door dezelveop
to volgen .
URANIO ving den Koophandel weder aan, en, binnen weinigjaaren, door zyn braaf, weloppasfend en eerlyk gedrag, genoegzaame
goederen , om bet overige zyner dagen to flyten , verzameld hebbende, begaf by zich na een kleine Landhoeve, om daar de rest zyna
leevens door to brengen . Mar befleedde by den tyd in bet bebouwen van den grond en bet verbeteren van den hof, in bet bedwingen zyner driften, en bet to werk flellen der raadgeevingen zyner
wyze Leermeeftresfe. In 't diepfle van den Hof was een klein but
je, met digten lommer omzet, by 't welke een beekje, van een digtbygelegen rots nederfiortende, een aangenaam bad vormde . Boven
den ingang ]as men deeze woorden .
„ Under dic dak met mosch begroeid, woonr de Waarheid, de
„ Vergenoegzaamheid, de Vryheid en de Deugd . Zeg my, 6 Scer.
• veling, die deeze gelukkige verblyfplaats durft veragten , welke
• heerlyke Paleizen u weezenlyker goederen verfchaffen Y"
URANio beklom, in deeze plaats der ruste, eenen zeer hoogen ou .
derdom ; by ftierf geeerd,en beweend van alien, die hem kenden .
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D

Doaor Bobthal of Hubthal, ('k weet niet regt hoe by heette,)
kwam eens op een agtermiddag by Mevr . Scriblerus een be;zoek afleggen, juist dat haar man bezig was met een fluk drie vipr
gegraveerde oude fteenen, die hem niet lang geleeden een Smous
fcbandeleus goedkoop verkogt bad , door her vergrootglas to be„ Ho, myn Heer Scriblerus, zoo in je befpiegefchouwen.
• lingen? Ja DoFtor, daar heb ik een Jaspis, daar her vonnis van
• Paris zoo fchoon op is afgebeeld, als men ergens vinden zal . Zie
• me die drie Godinnen eens, die naakte is Venus, zy flaat net als
• de Mediceefche, of liever net zoo als 't behoort, want mogelyk is die na haar gehouwen ; daar ligt den Herder met zyn Phrya, gifche Mutz op 't hoofd, wat een kunst, war fmaak, war eene
~, deftige eenvoudigheid l 6 de Grieken overtroffen tog ver de Ro,, . meinen, en de beste Grieken ver de mindere 1 houd hem eens
• by 't ligt. Heb je'er wel zoo den? We! ik heb 'er in 't geheel
• geen, zei de Doctor, maar ik moet bekennen, by is voortreffe• lyk ; (dog met een flemmig weezen) onder je welnemen, heb je
• 't wel zo vast, dat bier Paris en de drie Godinnen op to zien
• ftaan ? is 't ook war anders? ik hoorde je niet lang geleden eens
• zeggen, dat Livius zou gefchreven hebben : In rebus antiquis fs
• qux fimilia non fiat pro novis accipiantur . Mag men her din
„ niet beret voor een ander geval houden ? Als by voorb : Daar zyn drie
• Gerundia in de Syntaxis : war lecte de graveerder van die niet
„ under deeze vrouwsperfoonen of ce beelden ? dat op zyde is vast
,, . in do ; en aan haare heele houding kan ik zien, dat zy zeggen
„ . wil , in judicando criminofa est celeritas. De man op den grond
„ houd ik voor een fupinum, maar war voor een, dat is voor u
• maer een toetast, om nit je ryke voorraad van aantekeningen to
• bewyzen ." Op deeze laatfle woorden, keek de ftaatige man wat
minder duister, dan van to vooren ; evenwel zoo, dat by met nadruk,
en ook vooral niec zonder drift, zyne party to keer ging, eenige
boeken voor den dag haalde, ettelyke fchimmen van geleerde lui tot
getuigen riep, en eindelyk met een there Me Hercule! bevestigde,
dat, daar 'er eertyds een tienjaarige en bloedige oorlog om ddne
Vrouw gevoerd was, by, voor drie van de voornaamfte Godinnen,
2yn ganfche leeven door, wel zoo veel inkt wilde ftorten .
De ander zei', ik niet ; maar by moest niettemin zyn gevoelea
zoo lang hooren wederleggen, tot by rondborftig verklaarde, dat,
21 kwam 'er een CICERO nit de Elifeefche velden, by nooit anders
Dit maakte den Oadheidminnaer ge21s Scriblerus zou gelooven .
rust, en weer in zyne voorige plooy . Mevrouw bragt her gefprek
op iets anders ; vertelde van haar Zoon, vroeg na war nieuws ,
wil-
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tilde bier na weer over iets anders fpreeken . . . Meat de Reef
van den huize zei', „ zwyg met je aaperyen . De Donor moet
„ deezen Onix eens zien ; (daar flonden twee Vrouwen op, dun
„ gekleed, en een naakt mans beeld met eene Tier ;)
Wit
„ denkje daar wel af? -- Wat ik denk? Wat ik denk? wel, ilt
• heb geen groote kennis van deeze zaaken ; maar mag ik near
„ myn begrip to werk gaan, dan is die man met de Her niemand
• anders dan Horatius, en de twee Vrouwen zyn die twee fchoo .
• ne Frangoifes Clara Rbodon en Mitylene of Madelaine o daar
• by ergens van tong :"
Laudabuxt alii Claram Rbodon aut Mitylenen .
Toen de arme Scriblerus zag, dat bet altemael gekheidwas, natty
by zyn dierbaer kleinood, en gooide bet, dat bet kwakte ; viel in
zyn noel neer, trok den flaaprok over zyti broek, floeg 't regter
been over de linker knie, keek een poos voor zich, dan weer net
den balk, maar alles zonder den enkel woord to fpreeken . b e andet
diet willende wagten tot de bom los brak, dronk zyn kopje leeg,
keerde het om, en nam met korte woorden affcheid ; waar op flraat
komende, lagte by zig halt' to barflen .

DE VaIENDSCHAP.

•

Zing van 't zaligst dat op 't aardryk ooit een Stervling ondervindt.

Vriendfchap, zo geliefd van menfchen, ja van Englen zelfs bemind .1
Flebt ge in 't zalig ryk des hemels allereerst uw' troon geflicht ;
debt ge uw gang van daar op de aarde , tot der menfchen heil , gericht ;
Dan duldt ook uw edele afkomst nimmer dat men tt onti :ett :
Gy woont niet daar eigenliefde flechts by u uit baatzucht zweert :

Veen ; gy woont in zulke haaren waar de vriend den voorrangheeft4
En bet waar geluk van andren 't -zelfbelang to boven fireeft .
Waare Vriendfchap ziet geen lyden, of zy-zelve lydt ook med .

Boeit de krankheid haare Vrienden kwynend aan hun legerftee,
Zy, zy vliegt ter hulpbetooning ; en hear troost, haar lief gezicb4,
Ilaare byftand, haar gebeden, maaken 's lyders rampen ligt.
Biddend klieft zy lucht en wolken, en, op haar oprecht gebed,
Ziet zy, meermaals, welk een dankllof 1 zietzy haaren Vriend gered .
Is haar Vriend in tegenfpoeden ; loopt hem alles tegen wind,
Zy, in plaats van hem to fchuwen, nom hem nog haar beste vrind .
Kan zy van haar' fchat hem helpen, dan is zy terflond bereid ;
Zelfs ontfleekt haar dat vermogen in een teedre dankbaerheid .
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briemaal Wig noemt zy de uuren waarin zy een' chat ontving
Die baar' besten Vriend kin redden, en haar gift noemc zy gering .
Zy heeft liever waare Vrienden dan veel goedren op deeze aard' ;
Wyl hut Vrienden't hart verligten, maarveelfchatbethartbezwaart,
Heeft de Laster aangefpannen, tot onteering van boar' Wind ;
Zy, wet ver van hem to hasten lien zy eertyds heeft bemind,
Za1 ook dan baar liefde toonen ; niets is haar to veel gezeid,
Vddr zy de onfchuld van haar' lievling heeft voor elk ten Loon gefpreid .
Zy goat zelf den laster tegen ; fpreekt hem fiom voor elks gezicht,
Tot dot hut en laster vlugten, en de nyd met fchaamte zwicht .
Is zy door haar' Vriend beledigd ; is cen woord niet wel gezegd ;
Gaarne wordt door boor die misfiag in den besten vouw gelegd .
't Struiklen breekt noon waare vriendfchap :zy vergeeft,zo rasch gebe6n ;
Zy zal zelf haar Vriend ontmoeten, zelf bet eersc hem tegentredn ;
Zy vliegt vrolykin zyne arm en, fpreekt van 'c kwaad geen enkel woord ;
Zo words door verwyt of knaaging hunne viendfchap niet gefloord,
Loopthaar Vriend gevaar van dwaalen ; ftruikeltbyop'slevensboon ;
Zy , die noon hem heeft verlagten, zal ook nu niet van hem gaan .
Doch zy zal niet met hem wagglen ; neen, zy leidt hem flechts op 't pad
't Welk hem, fchoon met moeite en zorgeu, bren gt in's hemels gloriflad .
Door zou zy to veel verliezen, als haar Vriend zich bier verloor ;
Dit zou baar genoegen flooren, zelfs by 't zalig Englenkoor :
Neen ; zy hoopt hem bly to ontmoeten , daar de band, die bier hen binds,
Met een eedler words verwisfeld . Hemelvriendfchap! gy verwint.
Dus heb ik uw lof gezongen, en, hoewel in flaemlend dicht,
Triendfchap I dierbre gift des hemels I my gekweeten van myn' pligt,
Ochl ilelde elk zyn hart u oopen! was voor a needs plaats bereidI
Dan zou twist met cweedragt vlugten, dan week fchamper onbefcheid .
Doch, al vond ge, 6 eedle Vriendfchap ! nergens anders troost of raad ;
Daal, eiI daal in deezen boezem, die voor Vriendfchap open ftaat .
Blyf altoos, 6 Zout myns levens I blyf myn onwaardeerbaar lot .
Bind my eeuwig aan myn Vrienden, en myn Vrieuden aan hunn' God .
U. S .
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ME N G EL WE RK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYI{ .

NASPEURING VAN DE VOORNAAMSTE GEDENKTEKENS DE§
ZONDVLOEDS, IN DE HEIDENSCHE WERELD .

(Opgemaakt nit

rRYANi's New System, or Analyfrs of 4ncient

Mythology,)

D

E Heer BRYANT, die, door het opgenoemde Werk, in .
gerigt om de Mofaifcbe Gefcbi~denis to bekragtigen , den
oorfprong der Afgodery to ontvouwen,en licht to verfpreiden
over de woonplaatzen der Volken, in de vroegite Eeuwen,
in de Geleerde Wereld eenen onfterflyken naam verdiend
heeft , legt bet verhaal van MOSES ten grondflage van de
wonderbaare Gefchiedetiisfe des Zondvloeds ; en merkt, met
vollen regt , aan, dat de omilandigheden, daar vermeld, vart
zulk cene natuur zyn, dat die Gebeurtenis wel diep bet geheugen ingedrukt moest blyven . Wy mogen, met rede, vast .
flellen, dat de byzonderheden dier alleraanmerkenswaardig('ce
Gebeurtenisfe; door Aardsvader NOACH zelven, breedvoerig vermeld, en aan elk van zyn Gezin overgehandreikt zyn ; dat zy
dlkmaals de ftoffe van bet onderhoud uitmaakten, waar door
dit voorval dikwyls vernieuwd, en altoos met eerbiedig ontzag
en vreeze aangehoord is ,inzonderheid door bun ,die getuigen
deweest waren van den ramp der eer(te Wereld, en de hand
der Voorzienigheid to hunner redding uitgeitrekt gezien hadden .
Wanneer men, met verloop des tyds, van de waarheid af .
week, is bet zeer natuurlyk, dat een Perfoon van een zo nitfteekend charad`ter als NOACH, met zo veel onderfcheiding vat}
de GODEIFID behandeld, een voorwerp van eerbiedenis wierd
by zyne Naakontelirgfchap : en dat by, toen de Afgodery de
overhand begon to krygen, een van de eerfte was onder de
Kinderen der Menfchen I aan welken men Godsdienftige eere
bewees. Ook mogen wy veilig befluiten, dat de gedagtenig
daar van in de Mytbologie der Heidenfche Wereld zal voorkomen, en 'er geduurige zinfpeelingen zullen zyn op deeze ou .
d e Gebeurtenis, in de Plegtigheden en Verborgenheden des
Beidendoms, zo als die onderhouden en overgeleverd zyn,
by de Volken der Aarde .
V . DEEL . MIiNGELW . N O .7 .
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OverOnkomllig met deeze veronderffellingen,tragt de Heer
to toonen , dat die dingen , met de daad, (land gree .
pen ; dat de Gefchiedenis des Zondvloeds , in de vroeg(te
eeuwen, godsdienftigerwyze gedagt wierd ; dat men elke omftandigheid daar van ontmoet, by de Gefchied-en Fabelfclhryvers van verfchillende Landen ; en dat men de voetftappen
daar van , in 't byzonder, vindt in de Heilige Plegtigheden der
Egvptenaaren en Grieken .
Het blykt, uit verfcheide omftandigheden , in de oudfte
Schryveren , dat de groote Aardsvader zeer diep geeerbied
was by zyne Naakomelingfchap . Deeze merkte hens aan , als
een Perfoon op eene byzondere wyze van den Hemel begunftigd, en vereerde hem met veele eernaamen, die elk floegen
op eenig byzonder gedeelte zyner Gefchiedenisfe .
Onder de Oosterfche Volken is des Aardsvaders egte Naam
behouden : zy noemden hens NOAS, NAUS en zomtyds by in .
trekking Nous : veele geheiligde Plaatzen en Rivieren zyn naar
hens geheeten . ANAYncoRAS van C azore ;;e was in Egypte
geweest, en 'er eenige kundfchap van die beroemde Perfoonaadje opgedaan. Hy fprak van hem onder den naam van
IVOAS of NOUS, en by, zo wel als zyne Leerlingen,bemerkten
dat dit eene vreemde benaaming was ; nogtbans heeft by dee .
ze zeer gewigtige gefchiedenis, van welke men hem onderrigt
hadt, bykans geheel bedorven , door de woorden verkeerd op
to vatten, en, uit die verkeerde opgevatte woorden, gevolgen
to trekken. --- SUJDAS heeft, uit zeker oud Schryver, een
gedenkteken bewaard van NOACH, dien by zoekt to onderfcheiden van DEUCALION, en Nr,iazoi NANNACUS noemt .
STEPIIANUS beet deezen Perf0011 ANNACUS, en brengt hem,
even als S IDAS , tot eene zeer hooge oudheid, ja vroeger dan
bet beroemde tydperk Va11 DEIICALION+.:~ ANNACUS en NANNACUS flaan op NoACIius, of NOACH . En net alleen deeze,
maar ook de Gefehiedenisfen Van D1:UCALION en PROMETHEUS,
hebben betrekking tot then Aardsvader .
Gelyk die Aardsvader, by zommigen, voorkotnt als een honing, NAACUUS en NEUACHUS geheeten, zo wordt by by anderen INACHUS genoemd , en gefleld to & gos geregeerd to
Door INACHUS wordt zeker NoACH bedoeld, en
hebhen .
de Gefchieden ; s hetreft zommigen zyner vroeg(te Afliamme .
lingeh . Zyn Naau1 is zeer ongelyk opgegeeven, door den uit .
gang to verlent ;en, en anderzins to hervormen naar bet Taaleigen der vericoillende Volken ; maar de omftandigheden
der Gefchiedenisfe zyn zo nauwkeurig en byzonder, dat wy
omtrent de waarheid niet kunnen dwaalen .
Hy
BRYANT
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Hy fchynt, in 't Oosten NOAS, NOASIS, NUsus en Nts genoemd to zyn , de Grieken maakten 'er DIONUSUS van. De
Amoniaanen bouwden , waar zy kwamen , Steden to zyner
eere ; dit is de rede dat wy de plaatzen ATufa, allerwegen, ontmoeten . --- Hoewel de Aardsvader ons onder verfcheide Tytels voorkomt, en deeze niet altoos eenpaarig toegepast worden ; nogthans vindt men heeds zulke byzondere omftandig .
heden zyner Gefchiedenisfe, als ons baarblyklyk wyzen tot
den Perfoon, die zy bedoelen . De behouden Perfoon words
altoos voorgefteld, als in een Ark bewaard . Hy komt voor
als in een that van donkerheid, die zinnebeeldig als een ftaat
des doods befchreeven words . Hy verkrygt dan een nieuw
leeven, 't welk den naam van een tweede geboorte draagt ;
zyn Jeugd wordt gezegd verinieuwd to weezen . Te deezer
oorzaake , wordt by aangezien als de eerstgeboorene des
Menschlyken Geflachts : en beide zyn ftaat voor en naa den
Vloed vindt men vermeld, en dok van zynen tusfchenftaat gefprooken . --- PHILO verzekert ons, dat DEUCALION NOACU
was ; en dat het Volk van Tbracie, ten onregte, hem alleen
aan bun Land toeeigenden, blykt hier uit, dat zyn Naam
voorkomt in onderfcheide Werelddeelen ; en altoos vergezeld
met eene of andere byzonderheid van den Zondvloed . -»
JosEPHus zegt , dat deeze groote gebeurtenis aangetroffen
wordt in de Schriften van alien, die over de vroegfte Eeuwen
fchryven . Hy gewaagt van EEROSUS van Cbaldea , HIERONYMus van Egypte, die over de oudheden van Pbenicie fchreef ;
by fpreekt van MAUSEAS, ABYDENUS, MELON en NICOLAUS
DAMASCENUS , als Schryvers die des melding doen ;'er byvoegende dat veele anderen bier van ,in hunne Werken,fpreeken .
Als wy Oostwaards gaan zullen wy de voetftappen deezer
Gebeurtenisfe duidelyker en dieper vinden dan by de Grieken,
als mede eenftemmiger met het berigt van MOSES. EUsE .
Bills heeft een zeer dierbaar uittrekzel, hier toe behoorende,
Uit ABYI)ENUS, ontleend uir de oude Schriften der Meders en
Babyloniers . Maar de bvzonderfte Gefchiedenis van den Zondvloed, en die 't naaste komt aan hot verhaal, ons door MOSES
nagelaaten, treft men aan by LUCIANUS.
De berigten deezer Gebeurtenisfe , die in de Heidenfcbe
Wereld voorkomen, fchoon, in de daad, zeer veranderd, en
eenigermaate geplooid naar de vooroordeelen der Schryveren, .
behelzen niet to min, alle de groote omftandigheden, die deeze
verbaazende verandering op den Aardbodem vergezelden. De
Gefchiedenis daar van is zo diep ingeprent, en die indrukzels
op de gemoederen derMenfchen zyn zo lterk, dat zy 'er geduurig
T 2
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rig op fchynen gezinfpeeld, en dezelve tot het voornaam otla
derwerp hunner Godsdientlige Inflellingen gemaakt to hebben .
Een gedeelte der Plegtigheid, in de meeste oude Verborgenheden , beftondt in een Schip of Boot rond to draagen .
Van deeze gewoonte, en andere dergelyke zinnebeeldige Vertooningen, brengt de doorgeleerde BRYANT veele voorbeelden
to berde : en het is, zyns agtens , zeer duidelyk dat ze alle flaan
op de Gefchiedenis van den Zondvloed, en de behoudenis
van d6n Gezin in de Ark . --- Schepen en Tempels hebben
'er den naam van gekreegen : de Grieken, die magtig veel van
de Egyptenaars ontleenden,heeten een Schip Nays en eenTempel
iii s , en de Scheepslieden Navrat Naut&, doelende op den Aardsvader,die den naam droeg van NOAS, NAGS en NOACH . Onze
Schryver flaat ftil op eene menigte van andere omftandigheden, (tot welker verflag wy ons, beftaanbaar met ons beflek ,
niet kunnen inlaaten,) die alle gedenktekens des Zondvloeds
opleveren, en byzonder van d8 Irk. De Gercbiedenisfen van
DANAP, , DANAUS en de DANAIDEN, ziet by aan als brokken der
Gefchiedenisfe, die tot het zelfde geval behooren .
De Heer BRYANT neemt wyders eenige byzondere Tytels
en Perfoonen in overweeging, als JANUS, SATURNUS, PHORONEUS, POSEIDON, NEREUS, PROTEUS, PROMETHEUS, en
merkt op, dat fchoon de Gefchiedenis des Aardsvaders door
de Ouden vermeld wierd in huune ganfche Godgeleerdheid s
dezelve verdonkerd geworden is, door hem onder zo verfchillende Tytels, Naamen en Charac`lers to befchryven . Onder
Elle de verfchillende Perfoonaadjen, die hem aanduiden, zyn
'er geen, die zyne Gefchiedenis klaarblyklyker affchetzen dan
die van SATURNUS en JANUS. Dit tragt de Geleerde Schryver
in 't byzonder to toonen, en gnat dan voort, om desgelyks to
doen zien, dat PHORONEUS, POSEIDON, NEREUS en PROTEUS,
xllen in NOACH gevonden worden . De Romeinen maakten onderfcheid tusfchen JANUS en SATURNUS, en flelden dat het
Naamen van verfchillende Perfoonen waren ; doch liet was dezelfde Perfoon met twee Tytels .
Wanneer de oude Gefchiedfchryvers, door THALES en anderen uitgefchreeven, zeggen dat alle dingen nit Water voortgekomen zyn , oogen de oude Mythologisten met op die
HoofdfloWe, of houden uAv vo0.r een floflyk beginzel ; maat
op den Zondvloed, als een tydftip, wnneer de Tyd,de Na .
ttuur en het Menschdom, op nieuw to voorfchyn kwamen .
PLUTARCHUS vermeldt het als een Egyptiscb denkbeeld, dat.
alle dingen uit Water ontftaan ; dock verhaalt ons teffens, dat
o;iiRts de OCEAAN was . Deeze Leer komt hier op uir, dat alles
af.
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sftamde van OSIRIS, dezelfde .its POSEIDON, dezelfde ook als
DIONUSUS, de Vader des Menschdoms .
Onze Geleerde Schryver zet zyne Aanmerkingen, over de
Gedenktekenen des Zondvloeds , voort , onder de woordeu
NOACH,NOAS, NYE, NOY7, en NUSUS, die, fchoon voorheen
verfcheide maalen gemeld, nu byzonder van hem in aanmerking genomen worden . Hy brengt de misflagen der Ouden ,
ten opzigte van deeze Naamen, to recht, en toont dat NOACH
'er door wordt aangeduid . Wanneer de Schryvers van sATURNus fpreeken, als Sator Nev; en D1ONUSUS, Ate ; Nova ; en eindelyk , wanneer zy gewaagen van PROMETHEUS , IICOIA%OIVQ
Nov ; en 17COIAte,v ; rots upO9rerots o Nov ; , is dit alles in deu zin
en meening 't zelfde . De oorfpronglyke Gefchiedenis heeft
ongetwyfeld willen to verftaan geeven, dat SATURNUS, CRONUS, DIONUSUS, en PROrn:THrus, onderfcheide Tytels waren van den Aardsvader NOOS , NODS en Nusus geheeten .
De Heer BRYANT is van oordeel, dat de Koninglyke Drieheid, waar van zommige Wysgecren gewag maaken, tot de
drie Zoonen van NOACH behoort, en de drie Gezinnen uit
welken 't geheele Menschdom voortfproot ; en by denkt dat
de Drieheid van. PLATO, en van de N?aavolgeren diens Wysgeers, geheel niet flaan op de Leere der Driceenheid . Indies
wy nagaan wat deeze Schryvers, by wyze van uitlegging, 'er
bygevoegd hebben, zullen wy ontdekken dat zy geen denkbeeld altoos. hidden, van zulk eene Verborgenheid, en dat
alles,wat zy zeggen, op een oud iluk der gefchiedenisfe flaAt .
Naa zo veele bewyzen, als ik reeds gegeeven heb , zegt de
Heer BRYANT, van de toefpeelingen op deeze groote gcbeurtenis , mag men wel veronderfrreilen, dat de byzonderheden
van de Duif en den Regenboog geenzins zyn overgeflaagen,
daar men de gedagtenis van andere hewaard heeft . De Regenboog was een zinnebeeld van veel aangelegenheids , gefchikt
zynde tot een teken des Verbonds, tusfchen GOD en de Menfchen, en wy zullen zien, dat dezelve eeuwen lang met onderfcheiding is aangezien . De Duif, die met een olyf blad tot
MACH wederkcerde, en dus het eerst de tyding van bet vatlen des waters brags, werd door veele Volken voor heilig ge .
houden ; als cen byzonder Afgezant dex Godheid aangezien '
en als een zinnebeeld van vrede en geluk .
De oude en egte naam van de Duif was, Y'onab en Yonas
deeze diende tot een zeer heilig zinnebeeld, en fchynt , als
zodanig , ten eenigen tyde zeer algemeen aangenomen . Want
Diet alleen de Mizraim, en de overigen nit CHAM oorfpronglyk,
befchouwden haar in dat licht ; maar zy werd als eeit beeidfpraa.
T 3
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fpraaldg teken onder de Hebreeuwen toegelaaten : en de e,
heimzinnige Duive werd, van NOACHS tyd of , als een zinnebeeld aangemerkt by alien, die tot de waare Kerk van GOD
behoorden . De Propheet, tot de Niniviten gezonden, wordt
JONAS geheeten ; een naam hem waarfchynlyk gegeeven, als
een Afgezant van GOD .
De Groote Aardsvader, die de Wereldbewoonders, v66r den
Zondvloed, de regtvaardigheid predikte, wordt by -BEROSUs
en ARYDENUS, OAN en OANNES genaamd, 't welk pet zelfde
is als JONAH . De Schryver van het Boek der Openbaaringe
voert dien eigenften naam, naar der Grieken flyl toVaJ , JoANriES . En wanneer de groote Voorlooper van onzen Zaligmaaker zyneu naam zou ontvangen, noemde zyn Vader hem, om
die zelfde rede, rwaa w . De omftandigheden, die deeze naamgeeving vergezeldeii, zyn zeer opmerkenswaardig, en deeze
geheele verrigting, door Euangelist LUCAS befchreeven, verdient bier plants to vinden. „ En het gefchiedde, dat zy op
„ den achtften dag kwamen om het Kindeken to befnyden ,
• en noemden het zACt-IARTAS,naar den naam zyns Vaders ;
„ en zyne Moeder antwoordde, en zeide, niet alzo, by zal
„ JOANNES heeten : en zy zeiden tot haar ;daar is niemand in
,, uwe maagfchap, die met dien naam genaamd words ; en zy
„ wenkten zynen Vader, hoe by wilde dat try zou genaamd
• worden : en als by een Schryftafelken geeischt hadt, ichreef
,, hy,zeggende, TOANNES is zyn naam . En zy verwonderden
• zich alien ". De rede van deeze benaaming , hem op cene
zo zonderlinge wyze gegeeven, kunnen wy vinden in pet Cha .
ratter, ons van dien Perfoon opgeleverd . „ En gy, Kinde• ken,zult een Propliect des Allerhoogilen genaamd worden
• want gy zult voor bet aangezigte des Heeren heenen gaan
• om zynen weg to berciden" . Op cene andere plants wordt
ons geleerd dat JOAN1 ES : „ een Propheet en nicer dan een
• Propheet was : want ik zeg u , ('t zyn de woorden van
• onzen Godlyken Meester), dat order alien, die van Vrou• wen wen gebooren zyn, niernand grooter is dan JOANNES DE
~, DOOPER " . Deeze naam JOANNES is dezeifde als JONA
dezelve betekent een Duil ; dock geeft teffens een Perfoon to
kennen, die van cons wege fpreekt, en door wiens mond de
Wil, des ALLERFI00GSTEN bekend gemaakt wordt .
Aardsvader NOACH fchynt de eerfle geweest to zyn, die,
in de Heidenfcbe Wereld, onder dit zinncbteld voorkomt . f y
was een groot Propheet : by zyne geboorte was voorlpeld dat
by vrede en troost den Meiischdomme zou aanbrengen ; zyn
naam

IN DE HEIDENSCHE WERELD .

271

naam beduidde Rust van TPerken . Van hier werd de Duif
een zinnebeeld van Vrede zo wel als van den Perfoon, die
denzelven op Aarde bragt. Deswegen wordt by OAN cn OANES geheeten, door ABYDENUS en ALEXANDER POLYHISTOR,
gelykvormig aan Na'''to by de Grieken : welke beide naamen
ontleend worden van JONAH en JONIAs der Chaldeeuzven : en de
woorden warm ongetwyfeld dus uitgedrukt, in de oorfprong .
lyke taal, nit welke de Grieken de Gefchiedenis ontleend hebben . --- Hot blykt dan dat de Duif een geheiligd zinnebeeld
was ; en daar voor erkend wierd, in de tyden van den zuiverenGodsdienst. Maar de Zoons van CIIAM verdraaiden'tgeen
enkel gefchikt was, om zinnebeeldig to weezen,en bragten'er
Afgodiiche eerhewyzingen aan toe .
Veelvuldige Proeven,tot bevestiging van dit gezegde , worden door den gelcerden Schryver aangevoerd . Onder andere
toont by, dat SEMIRAMIS Diet meer was dan een Godlyk zinnebeeld, onder de gedaante van een Duif, en dat wy ons deswegen Diet behoeven to verwonderen, over den oorfprong van
haar Naam, en de omPandigheden haarer Gefchiedenisfe, gelyk ze ons door de Griekfche Scbryvers wordt overgeleverd .
Gelyk SEMIRAMIS, Sema-Ramis hot Teken des Allerbooeleu
was, zo was SFMELE, de veronderfielde Moeder van N101 E,
Sema-El,'t welk op edn uitkomr . ..----• Hot woord JONAH
vindt men zomtyds zamengefteld ell uitgedrukt, old of Atc
Yonab, Regina of Regina Columba, waar van men eerie aIIdere Godheid maakte, ADIONA, met nieuwe dienstplegtigheVENUS was geese andere dan de Dude Jo ,
den vereerd .
NAH, en wy ontmoeten, in haare gefchiedenisle, ontelbaare
omftandigheden, die betrekking hebben op de Duif van NOACH
en op den Zondvloed . in de beeldfpraakige beeldhouw-en
fchilderftukken, den Zondvloed verbeeldende, kon de Duif;
niet wel anders verbeeld worden, dan zweevende over de op .
pervlakte des waters . Van hier words DIONE Of VENUS gezegd, nit Zee gebooren to zyn . Van bier fchryft men haar
de voogdyfchap over de wateren toe, en zegt, dat zy den beroerden Oceaan (tilt, en, door haare tegenwoordigheid, eene
algemeene kaltnte veroorzaakt ; aan haar worden de vrugten
der Aarde toegefchreeven, en bet ontluiken der Bloemen aan
haaren invloed toegekend .
De Heer BRYANT is van gedagten , dat de Fabel van bet
Wereld- ey (*), en van TYPHON tot den Zondvloed behooren .
1-let
(*} Men zie, over dit onderwerp , eene Verhandeling van sAu t L.
?YE, in ooze Nieuwe Pad. Letter-Oef. I D. II St . bl. 149 &c .
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Bet blykt uit veelvuldige Stukken, dat de Gefchiedenis van
dit alleraantnerkenswaardigst Voorval, grootendeels van Syrit
en den Eupbraat, in Griekenland kwam . Dezelve werd ontleend van dat gedeelte der Wereld,'t welk het naast was aan
de plaats, waar dezelve van daan kwam, en aan het Tooneel
dier gebeurtenisfen, die op den Zondvloed volgden . Te deezer oorzaake wordt het Wereld . ey en de Gefchiedenis van
TYPHON, tot den Eupbraat en de ryken van Arum gebragt.
Deeze aellingen worden, door onzen Schryver , in 't breede
opgehelderd en bevestigd ; en by trekt 'er dit gevolg uit, dat
alle de Verborgenheden der Iieidenfcbe Werelrl gedenktekens
fchynen geweest to hebben van den Zondvloed, en de kort
daar op voorgevallene gebeurtenisfen . Dezelfde verdichtzels,
dezel£de beeldenfpraak, die, in andere gedeelten der Wereld,
daar uit den oorfprong ontleenden, hebben zich tot in China
en .7apan uitge[lrekt, waar zy nog heden ten dage gevonden
Wrden .
Dewyl )UNo, volgens de gedagten van den Heer BRYANT,
dezellde was als 7onab, belioeven wy ous geenzins to verwonderen, dat nus haar tot Gezellinne 11rekte . Iris was geen
under dan de Regenboog, die GOD ten '1'eken van zyn verbond
met de Menichen aan den Hemel flelde . Op deeze omilandighcid wordt waacfchynlyk gezinfpeeld door HOMERUS, die,
van (lit verfchynzel zingende , bet zelve voordraagt als een
bcjlcmd Ten . --- Naardemaal de Paauw , den fchoonen
ilaart overeiude zettende en daar mede fpiegelende, alle de
:choone kieuren van den Regenboog ten toon fpreidt, is die Voel 51uno toegevoegd, in flede van de Duif, de Vogel van
ca .us . Dezelfde Gefchiedenis werd op verfcheide wyzen afbeeld, en dus ook verfcheidenlyk voorgedraagen .
Wy leezen zeer vroeg vats eene Godheid, BAIL BERIT14 in
Canaan, die geeerbied werd, door de 1\lannen van Sicbem, en
zeer vermaard was . Deeze houdt onze Sch yver voor den
God der 4rke ; met wiens Afgodery de Israeliten, korten tyd
naa zy in dat Land kwamen, befinet werden .---- Niet verre
van Sidon, was eene oude Stad Beritb of Baritb, geheiligd
aan een Godheid van dien naam . Deeze wordy door de Gveken Berytus, en zomtyds by de Dichters Beroe geheeten, zo
men wil, naar den naam eener Nimph van den Occaan, die
de voedller was van SFMELE .-- De bevalling van Beroe ,
volgens de fabelagtige overleevering dear van, en de belchryving van Nannies, neemt de [leer BRYANT bvzond r iri op .
merking, en toont dat deeze met de opening der 1irke overWnllcmt . 'Er is, by dien ulfden k)ichter eene andere zeer
aan•
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aanmerkenswaardige toefpeeling, op MOSES verhaal van den
Zondvloed. Ten tyde van deezen ramp was de Aarde als in
Cen woeste mengelkiomp veranderd, en alle de Hoofdfoffen
waren in verwarring . De Ark wederftondt, door de fchikking
der Voorzienigheid, den form, en ontkwam den gedreigden
ramp . Eindelyk werd cene Duive uitgezonden, die op bet
venfer van de Ark wederkeerde , en door die opening werd
ingenomen . Dit alles vinden wy vermeld, in de Gefchiedenis
van Beroe.
Vermids alle gewigtige voorvallen van den ouden tyd beeldfpraakig afgefchetst, en deeze, met den tyd, op onderfcheide
wyzen , verbeeld wierden, valt her ligt to begrypen, dat 'er
verfchillende zinnebeelden zyn, betrekkelyk tot dezelfde Gefchiedenis . Hierom gaat de fleer BRYANT voort , om ver.
fcheide affchaduwingen to onderzoeken, als sEIRA, CUPSE .
LIS, DIELITTA, RHOIA, RI MON, SIDE, MACON, en to bandelen van SC VPHOS, IIIPPOs , en den Heiligen Stryd. --- SEIRA
was geen ander dan DAMATER, die men voor de Moeder des
Menschdoms hieldt : zy werd ook Melitta en Melisfa gehee .
ten, en als de var<us van bet Oosten aangemerkt . De Priesters van Seira werden 1111elitto en lVfelisfce geheeten . Veelen
gingen elders been order dien naam ; de voetftappen daar van
zyn in verfcheide dc-' ,.2n der Wercld to vindeu ; doch de Cu eken hebben de Gefchiedenisfen, waar in van dezelve gewaagd
wordt, deerlyk verward, door Melisfx Bye ;z to vertaalen .
De Fabels van de Byen betreffen de Voll ;plantingen der M".
lisfeers, die alles daar in vernield volvoerden . Teffens was de
Bye een Beeldlpraakig teken , waar door men 1Melitta ".an .
duidde .
De Ark werd ook Cupfelis gebeeten, een woord van dezelf
de betekenis als Seira. Dewy., men de Ark aanmerkte als de
Moeder des Menschdoms , beeldde men dezelve of in de gedaante eens Granaatappels, welks vrugt Rhoia heette . Van
bier werd de Godheid van de Ark Rhoia genaamd, en deeze
was de Rhea der Grieken . - Rimmon was een andere naam
voor den Granaatappel, en zo was ook SSide . Daar was een
Stad van dien naam in Parnphylie, die denzelven kreeg van
de Arkplegtigheden, en den dienst aan de Duif beweezen . III
veele Landen, waar de Menfchen geen kennis hadden aan de
Rboia, maakten zy, tot her zelfde zinnebeeld, gebruik van
den Slaapbol, by de oude Doriers MACO 4 geheeten . MACON
beduidde de Godheid geeerd, onder den naam van Pofeidon,
en betekende Marinas Deus , Rex Aquarum, de God der
J'ateren,- Cubela was een andere naam, dien Damater
T 5
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voerde, en Cubela was dezelfde Godheid ; of liever het waxen
beide plaatzen, waar men deeze Godheden diende : want niets
is gebruiklyker dan de Plaatzen voor de Godheden to noemen .
Het allergeliefd1le zinnebeeld by de Egyptenaaren werd
voorgefteld under bet Chara&er van PSUCHE . Dit was oorfpronglyk niets anders dan een Kapelletje ; doch werd, in laateren tyde, verbeeld als een beminnelyk Kind van de Vrouwlyke Sexe, met de fchoone wieken van een Kapel . - De
Eg~ptenaars hidden een Kapel voor een zeer eigenaartig zinnebeeld van 'sMeufchen Ziel, en van de Onfterflykheid, na
welke zy haakt. In 't byzonder, maakten zy 'er een zinnebeeld van om Ofiris to betekenen ; die in een Ark of Kofter,
en als dood geweest zynde , die plaats zyner gevangenisfe
verliet, en een nieuw leeven ontving . En daar dit alles moest
toegefchreeven worden aan de Goddelyke Liefde, waar van
Eros, e1e God der Liefde, ten zinnebeeld ftrekte, vinden wy
deezen dikwvls vermeld als een Gezel van PsuCHE . Veel zeer
veel verfchilt die Eros, in de oorfpronglyke Afbeeldingen,
van de veel laater Cupido . --- In bet nagaan van den Scyphus , Hippos of bet Paard van Po/eidon , en den Heiligen
Stryd , vindt onze doorzigtige Schryver duidelyke merktekens van den Zondvloed . De Scyphus, zomtyds ook de Beker van Hercules, van Nereus, van Oceanus,van de Ton g'cheeten, was niets anders dan de Ark, onder dit merkteken
verbeeld . De Hippos, op weeken de oude Beeldfpraak doelt,
was een dryvend lot of een Schip, bet zelfde als de Ceto.
Wy zullen op andere overgebleevene gedagtenistekens des
Zondvloeds, door onzen Geleerden Schryver bygebragt, nit t
ftii ftaan, alleen moeten wy nog aanmerken , dat by bier toe
ook bet Schip Irgo, en den Tocht der Argonauten brengt.
De reeds opgehaalde voorbeelden, dat de Grieken veelerhande Perlbonen gemaakt hebben, van Naamen en Woorden hua
onbekend, en vfrkee :d uitgelegde beeldfpraaken,zullen,zyns
agtens, den Leezer toegerust hebben, tot een gunflig ontvanmen van 't geen by, ten dien opzigte, heeft your to draagen .
„ Had ik , fchryft by , op daze wyze, den we- ter nafpeuringe niet geopend, ik zou vreezen voor myne nieuw ge .
waagde (Telling ; want de gefchiedenis der Argonauten en bun
Tocht, heeft men altoos your egt, en voor een tydp:rk III
de Tydrekenkunde gehouden . 't Zal, egter der moeite waardig weezen, eenig onderzoek to doen , op deeze gedenkwaardige gebeurtenis, en to zien of dezeive dat geloof verdient,
"t welk men, dus lang, daar aan gegeeven heeft" .
be,-van den
Flier op draagt de Heer BtivANT, Zen kurt ;St
Togs
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Tog der Argonauten voor, enmrkta,degfchis
nis indiervoege, als ze ons is overgeleverd, zeker een verdichtzel is, vol onbeaaanbaar-en tegenzeggelykheden . ,No,thans hebben veele Schryvers dit verhaal gansch en gaar
overgenomen, en, zonder eenigen twyfel, of eenige uitzondering to maaken , op eenig gedeelte van dezelve , den tyd
deezes Tochts vasrgefleld . En zich voldaan hebbende omtrent dit 1tuk,bedienden zy'Fr zich van als van een vast tydperk. Veel heeft men 'er uit afgeleid , en veele gebeurtenisfen
zyn bepaald, naar den tyd deezes gewaanden Tochts . Onder
de voornaanlften der Ouden, die denzelven als eene gefchiedkundige waarheid aanmerkten,waren HERODOTUS,DIODORUS,
s 1 ABO, en met hun alle Griekfcbe Fabelfcbryvers ; order de
Kerkvaders cLEn1ENS , EUSEd1US en SYNCELLUS ; onder de
hedendaagfche SCALIGER en P1;TAv1US ; de Aardsbisfchop usHER, CODIBERLAND, Dr . JACKSON, en de Heer IZAAC NEWTON . De laatstgemelde fpreekt 'er van, zonder eenig wantrouwen aan de egheid, en trekt 'er vericheide gevolgen uit, als
uit een erkende en onbetwiste zaak, en een tydperk waar op
wy ons veilig mogen verlaaten .
Tegen het flelzel van den grooten NEWT 0 N, toont onze
Schryver, duidlyk, dat de Splieer, die, naar be, denkbeeld
diens beroemden Mans , door CHIItON gemaakt is, de uitvinding van CHIRON Of nIUSEUS niet kan geweest zyn, al hadden deeze Peribonen beflaan ; dat het, in geenen deele, een
Griekscb Werk, en de Tocht zelve geen bedryf der Griekers
was . De Spheer, gelyk dezelve ons wordt voorgefteld, was
een werk der E~yptenaaren : want de Grieken hadden onbetwistbaar hunne Sterrekunde uit Egypten ; gevolglyk moet de
Gefchiedenis, op welke dezelve ilaat, ook uit dat Land herkoniffig weezen . De Zodiak, welke de Eleer NEWTON veronderllelde betrekking to hebben, op den Tocllt der Argonauten, was eene Verzameling van Eg~pti%cl>e beelderrfil>raakeit .
Aries, die by tot bet Gulden plies brengt,
was cone verbeelding van Arnon ; Taurus van Apis : Leo van lArez, dezelffe
als lllitbras, en 0/iris. Virgo met de koorn-air, was Isis .
Zy noemden den Zodiak de groote Vergadering, of den raad
der twaaif Goden . D-- Dwaalltarren waren de Lyftrauwanten,
die de Oppergodheid, de Zon, vergezelden .
Strabo,'t is waar,een van wysiten der Grieken , hieldt zich
verzekerd , dat de Tocht der Argonauten eene wvaare gebeurtenis was, en by befluit, dat de gefehiedenis van fafon noodwendig egt moest weezen : „ Nogthans, ben ik", verklaart
de Heer Bryant : „ genoodzaakt van hem to verfchillen, op
zy.
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zyne eigene beginzels : want, myns oordeels, dient alles wat
by bybrengt als bewyzen, tot bewyzen tegen zyn gevoelen .
Ik moet herhaalen wat ik reeds meer dan dens, by dergelyk
eene gelegenheid , gezegd heb, dat, indien zulk een Perfoon
als 7afon beflaan hadt, by noit, bet geen aan hem wordt toegeli:hreeven, zou hebben kttnnett uitvoeren . De Grieken hebben eene oude gefchiedenis, tot welke zy geene betrekking
badden, zich zelven toe eeigend : en dewyl de waare zin daar
van hun geheel verborgen was, zyn zy, door het opcieren en
hervormen van 't geen zy niet kenden, tot ontelbaare ongerytndheden vervallen . Deeze ongerymdheden wyst onze
Schryver aan : waar op by in 't midden brengt, dat , byaldien
zy eenige geichiedkundige waarheid in zich behelsden, zo als
zy op de Grieken toegepast worden, 'er eenige beftaanbaare
gelykheid in hunne Schryvers zich zou opdoen . Doch nauwIyks is 'er eene em[landigheid, waar in zy zamen ftemmen .
De lrydigfte berigten hebben zy ons van HERCULES gegeeven . - De tyd des Tochts kan niet bepaald warden, zonder in veelvuldige zwaarigheden to vervallen, ten opzigte van
de geflachtrekening, en den ouderdom der Perfoonen, waar
van gefprooken wordt. Hoe kunnen wy afgaan op de Schry
vets over ditonderwerp,.die roemen van eeuen grooten gedaa •
nen krygstocht ; doch niet weeten of dezelve to Cokbis, of
aan den Ganges is voorgevallen.
Onze Schryver gaat deezen Top breeder na,. en 't befluit,
door hem daar uit afgeleid, is, dat wy, in het berigt van ,Yrgo.,
de gefchiedenis aantreffen van een Heilig Schip, bet eerfte
dat oit gebouwd wierd . Deeze waarheid erkennen de besren
order de Griekfcbe Schryvers, fchoon zy de verdieniten dier
verrigting, to vergeefsch,zich zelven zoeken toe to eigenen . Dan,
in weerwil van hunne vooroordeelen, laaten zy de ftraalen van
waarheid zomwylen doorfchitteren , en geeven biyk dat de Cefchiedenis nit Egypte tot hun overkwam . 'Er was zeker eene
tlandhoudende overlevering, dat Argo bet eerfte Schip was,
en oorfpronglyk door de Godlyke Wysheid gebouwd . De
Beer BRYANT brengt hier getuigenisfen van by , en befluit
daar nit, dat de gefchiedenis van Argo betrekking hadt tot
eene oude gebeurtenis , door de Eg ptcnaaren met grooten
eerbied in gedagtenisfe gehouden .
k De oorzaaken der misvattingen , in dit keurlyk link van
Verdichtzelkunde,worden,door onzen Schryver, aangeweezen , en by voegt 'er eene menigte van bewyzen nevens , om
zan to toonen , dat de Tocht der Argonauten tot de GeIchiedenis der Ark bchoort .
De Grieken hebben iii hunne
be-
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berigten der nude Helden, eene Lyst opgemaakt van Perfoo .
nen, die noit beftonden . JASON fpeelt eene hoofdrol in alle
hunne heldendaadeu . Doch deeze is een vercierde Perfoon ,
van ten' heiligen naam ontleend . --- JASON was zeker de
benaaming van den God der Arke, en dezelfde ais ARCAS,
ARCAS , INACHUS en PROMETHEUS ; en de Tempels , waar
van de Ouden fpreeken, waren niet door hem ; doch to zyndr
sere gefl :igt .
WAARNEEMING AANGAANDE BEN VREEMD LIGHAAM, 'T
WELK DE LUCHTPYP (4Spera Arteria) D00RBOORDE .

Door

'

M . DE LA MARTINIERE .
(Mem. de l'llcad. Royale de Chirurg. Tour.

s.)

Eezen van verfcheide gevallen op een Leerftellige wyy
ze, in 't Vierde Deel van de Gedenkfchriften der A .
cademie, by een verzameld, over vreemde Lighar men in de
luchtpyp , heeft my een zonderling geval doen to binnen
brengen, 't welk met nut aan de Academie kan Ir :degedeeld
worden .
De Zoon van den Koopman in Kaarten,'t Hof volgende to
Fontainebleau, oud tusfchen de negen a tien jaaren, zich met
een kleine Zweep vermaakende, die by deedt klappen, wierd
zeer fchielyk aangetast van eene zeer ongemakkelyke adem .
haaling, en viel fchielyk in de toevallen van eene aanftaande
flikking . Hy gaf door gebaarden to kennen, dat 'er eene verflopping plaats had in de luchtpyp ; de Heelmeesters , die kwamen om 't Kind to helpen , vooringenomen zynde, dat 't Kind
niet uit 't gezicht geweest was, en niets in den mood geftoo .
ken had, konden zich niet verbeelden, dat 'er een vreemd
Lighaam in de holte van de luchtpyp was . Eene ruime Aderlaating fcheen 't gefchiktfte middel to zyn, om in dit geval
cen fchielyke verlichting to weeg to brengen ; dewyl de f'aat
van den Lyder, van oogenblik tot oogenblik, gevaarlyker en
erger werdt. Daar was niet boven een uur tyds, na't aankomen van 't Toeval verloopen, wanneer men my riep om 't
Kind to komen bezoeken . 'tZelve had ftuiptrekkingen gehad,
en haalde zeer moeijelyk adem ; 't gezicht was gezwollen en
blaauw met uitpuilende oogen , en koude Ledemaaten : 't
Kind
t

L
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Kind was buiten kennisfe, en men verwagtte viets anders dan
de dood .
De Lieden van de Kunst, die voor my 't Kind gezien had .
den, hadden 't onderzoek van 't binnenfle van den Mond Diet
verwaarloosd ; men had door de gewoone middelen den flokdarm gefondeerd, en zeker bevonden, dat dit deel vry was .
Uitwendig de pals befchouwende en betastende, vond ik van
vooren een klein rood vlakje, gelykende naar de beet van een
Vloo, onmiddelyk onder 't ringwys kraakbeen ; diep onder
deeze plaats kon men voelen een zoort van kleine knoop, ter
grootte van eene Linze , komende over een met 't kleine
vlakje, en biedende een meer dan natuurlyke weerftand : 't ge.
voel 'er van kon Diet duidelyker zyn, wegens de dikte der
boven leggende deelen . 1k nam aanflonds 't befluit, om de
huid en de vetrok op deeze plaats door to fnyden . Door 't
inbrengen van den vin ; er in de infnyding ., nader gekomen
zynde can't knobbeltje,'t welk ik op dezelfde plaats bleef voelen digt by de luchtpyp, maakte ik de infnyding Dog dieper,
door een tweede fneede met de bistoury to doen : waardoor ik
de Kraakbeenige ringen van de luchtpyp ontblootte . Ik ge .
voelde met de nagel, een to rug fpringende onefFenheid, welk
ik to vergeefs tragtte to vatten,met de gewoone Tangetjes in
't verbinden gebruikelyk . Ik had gelukkig by my Tangetjes,
om de hairen uit to rukken, deeze dienden my om dit Lig .
haam to vatten : ik haalde bier mede , tot myne en die der
Omftanders groote verwondering, voor den dag, een groote
kopere fpelde zonder hoofd, meer dan vyftien lynen lang,
welke de luchtpyp doorboorde, van de (linker naar de rechter
zyde. Ik zal Diet trachten to verklaaren, hoe dit vreemd lib
haam zo diep heeft kunnen doordringen . De Spelde, zo als
men naderhand to weeten gekomen is, was aan 't einde van
de fnoer van de Zweep vast, waar mede 't Kind fpeelde . Te
willen onderzoeken, hoe de Spelde van de Zweep is los gemaakt, en de Kop 'er afgeraakt, die dezelve vast hield, en
vervolgens zich aan den hals zo diep ingedrongen heeft, dat
op een lime na geheel in de luchtpyp ingegaan was, behoort
rriet tot de Kunst ; 't is voor my genoeg 't gebeurde to verhaa .
len, met byvoeging van de zwaare toevallen, bier door veroorzaakt, en de middelen die dezelve hebben doen ophouden .
De roode flip, die maar even de doorgang van de Spelde aanduidde, is 't eerfte voorwerp van myue aandacht geweest, en
ik befloot tot eerie infhyding, om dat ik diep onder dit vaste
punt ltandvastig iets gevoelde . Daarby, de droevige flaat van
't Kind, waar van 't verlies zeer naby was, vereischte eerie
aller-
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allerfpoedigfte hulp ; 't was voornaamentlyk uit hoofde van
deeze laatfle aanmerking, dat ik myn befluit nam op beweeg .
redenen, welke , na de gelukkige uitkomst 'er van, zeer beflisfende voorkwamen , zelfs naar 't oordeel der zulken, die alleen
als bloote Aanfchouwers niets 'er aan gedaan hadden . De uitkomst kon niet gelukkiger zyn ; want 't Kind wierd op 't oogenblik van den dood tot 't leeven gebragt . De wond, zeer
eenvoudig, door een behoorlyk verband weder vereenigd zyn .
de , was volkomen binnen weinig dagen geneezen . Deeze
Wearneeming is leerzaam, zelf na de Verhandelingen, die de
Academic over de Bronchotomie gemeen gemaakt heeft . In de
lyst der onheilen, waar tegen deeze bewerking, to veel verwaarloosd, een krachtig Geneesmiddel zyn kan, is alleen maar
gewag gemaakt van vreemde Lighaamen, die door een plaatsdwaaling, in de Luchtpyp gekomen waren , in plaats van door
de werking der Spieren, die ter flikking dienen, in den flokdarm gevoerd to zyn . 't Onderzoek was hier uaar een vreemd
Lighaam van buiten gekoomen ; 't welk op 't oogenbilk de
zwaarile en gevaarlykfle toevallen veroorzaakt heeft .Dezwad
righeid was 't vreemde Lighaam to ontdekken ; men heeft gezien myn geleiddraad in dit zonderling geval,'t welk verward
genoeg was . Dit kan tot meer uitgetlrekte Aanmerkingen aanleiding geeven> De Infnyding, die ik gedaan heb, zoude niet
zonder vrucht geweest zyn, indien ik 't vreemde Lichaam niet
ontdekt had : ik had dan , indien ik my niet bedrieg de lucht .
pyp, tusfchen twee ringen moeten openen, om by voorraad
vryheid van ademhaalen aan 't Kind weder to bezorgen . Wanneer een vreemd Lighaam deeze verfchrikkelyke uitwerkzels
veroorzaakt, en dus geleegen is, dat men 't zelve niet kan op .
fpooren , om de uithaaling 'er van to do en, moet men nood .
za kely to red ing v a n ' t l e v n , g e r d o m i n d e z g e v a r e
lyke omftaudigheid to bezwyken , zyn toevlucht tot de Heel.
kunde neemen . De Heelkundige Bewerking zal aanftonds in
dit geval 't gevolg,'t welk een onmiddelyke ilikking is, voorkomen . De behoudenis van den Lyder, door dit middel verzekerd zynde, zal men den tyd hebben, behoorlyk onderzoek
to doen,om de oorzaak weg to neemen, volgens de regels die
de Kunst hier toe aan de hand geeft : of, om 't zonder vrees
alleen aan de Natuur over to laaten, die hier toe zeer gelukkig
kan medewerken,door vroeger of iaater een absces to weeg to
brengen, gelyk men hiervan voorbeelden heeft, in andere ge .
vallen van 't zelfde foort .
BRIEF
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BRIEF VAN MATTHEUS DOBSON, M . D . AAN JOHN FOTHERGILL M. D . F . R . S . BEHELZENDE EENIGE PROEVEN EN
WAARNEEMINGEN, IN EEN HEAT GEMAAKTE KAMER,

(Uit the Philofopbical Tr nsaaions.)
MYN HEER1

Leverpool. April25 . 1775.

een zonderling genoegen heb ik uw kort berigt ge .
leezen,
van de keurige Proeven door Mr. BANKS en
V1Et
M
SOLANDER genomen (*). Dezelfde, met eenige byvoegzelen, zyn hier gedaan : derzelver uitflag zou ik u eerder ge.
meld hebben, hadden de drukke bezigheden myns Beroeps
my niet verhinderd .
PK0EVEN .

I . De Kamer in ons Hospitaal to Leverpool, waar wy de
Zieken doen zweeten, bykans negen voet in 't vierkant, die
't licht van boven fchept, was zo beet gemaakt, datdeThermometer op de fchael van FAHRENHEIT 224 Graaden tekende ;
de buis des Thermometers liet geen hooger opf ooken toe .
Dezelve hing aan een koord, vastgemaakt aan 't raam des
dakveniaers, omtrent middett in de kamer. Ik zelf begaf my,
met eenige anderen, op deezen tyd daar in ; zonder eenige
drukkende of moeilyke aandobning van hette to gevoelen,
geevenredigd aan den graad van hette op deft Thermometer
aangeweezen . Alles van Metaal, 't welk wy by ons hadden,
werd zeer beer.
II. Myn Wend Mr . PARK, een kundig Chirurgyn to dee .
zer plaatze, ging in het Vertrek als de Thermometer op 202
Graaden ftondt. Naa 'er tien minuuten in geweest to heb :
ben, vond ik dat zyn pols 120 flagen deedt . Oin de vernieerdering der dierlyke warmte to bepaalen, werd hem een
andere Thermometer gegeeven, waar in de Kwik reeds opgg
Graaden ftondt, loch dezelve rees alleen tot 991, 't zy by
de bol van den Thermometer in de hand bcflooten hieldt,
of in den mond nam (t). Natuurlyk is de pols van deezen
Heer omtrent 65.
III.
(*) Zie deeze Proeven en Waarneemingen in onze Hedendaagfche taderlandfcbe Letteroefeningen . IV Deel. Ilde Stuk . bladz.
448 . enz.
De Schael van den Thermometer, die in 't midden des ver-

(f)
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III . Fen ander Heer deedt dezelfde Proeve , in dezelfde
omflandigheden, met dezelfde uitwerkzclen .
IV. Een der Oppasferen van het Huspitaal , een gezond
jong Karel, met een poll van 75, werd in de kamer opgeflooten, als de Kwik 21o Graaden tekende, en bleef 'er,
met weinig hinders, twintig minuuten . De poll was DU 164
en de dierlyke warmte , door cen anderen Thermometer,
even als in de voorgaande Proefiieemingen, aangeweezen,
.
was lot'
V. Een jong Heer, van een teller en aandoenlyk gef}el,
wiens natuurlyke pols omtrent 8o is, bleef Lien minuuten in
de Kamer, als dezelve tot 224 Graaden geflookt was . De
pols Mom tot 145, en de dierlyke warmte tot 102 Graaden .
Deeze Heer, then dag verfclieide keeren in de heete Kamet
geweest zynde, gevoelde zich zwak,en het zweet brak heat
24 Uuren naa de Proeve zeer ligt uit .
VI. 'Pwee kleine tinnen vaten, elk gevuld met het wit vats
cen ey, werden in de heetgemaakte kamer gebragt, tot 224
Graaden gettookt : een derzelve plaatfle men op een houtett
bank aan de muur, het ander werd aan een koord, in 't midden des vertreks, opgehangen . Tien minuuten verloopen zynde, begon het eywit to flremmen ; doch dit flremmen was
fchielyker en vaster in het opgehangene dan in het nederge .
zette . De firemming ging op de volgende wyze toe, men
zag ze eerst aan de kanten, en van daar flrekte zy zich uit :
aan den bodem was bet daar op eerst geheel geflremd, en 't
laatst het middelfie gedeelte van boven .
VII . Een gedeelte van een eijerfchaal was weggenomen, en
't vlies, 't welk bet Wit omringt , alleen overgelaaten ; eena
gedeelte van het wit uitgeflort zynde, zonk het vlies in dier
voege, dat bet een kleine kop vormde, deeze holligheid was
gevuld met eenig eywit, en werd, zo veel mogelyk, belet
jets aan to raaken dan de lugt en Let vlies, 't welk de hollig .
heid vormde. Het beneden gedeelte van het ey rustte, op war
hennip, in een gemeen aardcn fchooteltje, en was op dent
houten bank geplaatst. De Kwik flondt nog op 224 Graaden . Naa 66n uur in de kamer gewecst to zyn , was her
benedenfle van het cy, nog met de fchaal bedekt, volkomen
ge-

treks aan een koord hing, was van Metaal ; dim was de eenige weiken ik toen kon krygen, waar op de Graaden zo hoog liepen, als
tot deeze Proeven woodig was. De Schaal van den anderen Ther.
mometer, om de veranderingen der dierlyke warmte to bepaalen,
was van Yvoor.
V
V. DEEL.1ti1ENGELIV. N O . 7.
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ge(trernd ; doch [let wit in de gernelde holligheid, vloeibaar
en doorlchynend . Nog hen uur verloopen zynde, vouden
wy 't zelve nog vloeibaar, uirgenomen aan de kanten, waar
het durst was : hier vertoonde bet zich nog doorfchynend ;
eene genoegzaame Proeve dat hat droog en niet geftreind was.
VIII. Fen ftuk Wasch uit ten Byenkorf genomen, in den
zelfien ftand als bet eywit in de voorgaande Proefiieeming
geplaatst, en aan dezelfde maate van hette hluotgefteld, begon in vyf minuuten to fnieiten : een ander ftuk aan een koord
opgehangen, en een derde in een tinnen vat gedaan, en opgehangen, begon desgelyks in vyf minuuten to linelten .
WA AR NEEMINGEN.

Dat de heetgemaakte lugt zulk een fpoedigwerkend en krag .
tin vermogen heeft, om de pols fterker to doen flaan, terwyl
de diet lyke warmte zo weinig veranderd words ; dat het menschlyk lichaam zo gemaklyk eene lugt, tot 224 Graadeil verhit,
rondfom zich kan verdraagen ; dat het eywit, 't welk in 't
water OP I5o Graaden begint to flremmett, in de lugtop224
Graaden vloeibaar blyve ; en dat dit zelfde eywit desgelyks
geplaatst in eene lugt tot 224 Graaden gettookt, Itremt, wanneer her tin of den eijerfchaal aanraakt, zyn ver(chynzels zo
zonderliug als bezwaarlyk to verkl ::arcn .
Toonen de verlchillende uitwerkzelen van heetgemaakte lugt,
op de pals en de hette des lichaams ors de valschheid niet
der betpiegelende fielling , wegens de dierlyke hette door
BOERHAAVE en andere uitmuntende Mannen aangenomen ?
Zy veroudertteilen, dat de dierlyke hette voortgebragt wordt
door de fchuuring der bolletjes van omloopende vogten, tegen de zyden van de vaten, waar in zy beflooten zyn ; dock
in verfcheide der voorverhaalde Proefneemingen, was de omloop verbaazend verfnetd met weinig vermeerdering der dierlyke hette . Doch van waar komt het, dat het meuschlyk
lictiaam, zonder onmiddelyk letzel to gevoelen, het konne
verdraa , en omringd to weezen, met een lugt tot 224 Graaden verhit? - Van waar Lomt het dat heteywitnietftremme in deeze rnaate van hette? Is net, om dat het vuur, wanneer het in zommige lichaamen komt, verborgeu worde, overecukom ig met eene fteiliug eenigen tyd to Edenburg geleeraard, door den Hoog eeraa~ ::ALCK? OF word het vuur vast
en rusteud, volgens cen dergeiyk [telzel door Dr . FRANKLIN
air. . , eu :inen . D-, lu t, weezen wy, is in een vas .en ofineen
v.eerkra ; ;tigen iiaat ; het vuur kan, op gelyke wyze, in de
lichaamen, verborgeu, past, en tustend weezen ; of in een
uierkr
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merkbaaren, vlocienden, en werkenden ftaat . Overeenkom .
itig met dit denkheeld, ontvangt bet wasch het vuur in ten'
werkenden iaat, en fiuelt ; terwyl het menschlyk lichaam enhet eywit, het vuur in een verborgen ffaat ontvangende, weinig verandering ondervindt. Laat elk van deeze, nogthans,
geplaatst worden , zo dat het andere lichaamen aanraake , tin
by voorbeeld ; dan zal het vuur, f ""low do hette dezelfde
blyve, niet langer op eene verhoolene, wyze ingaan, dock
zigtbaar zyn werkend vermogen toonen : want het eywit in
een tinnen vat opgehangen, ftremr fchielyk, en het menschlyk lichaam zou , met hetzelfde Metaal bedekt zynde, zeer
ras een ondraaglyke en vernielende maate van hette gevoelen.
Zou men ook de bovengemelde vcrfchynzels, op een voldoender wyze kunnen verklaaren, door de onderfcheide lichaamen aan to merken, als bezittende onderfcheide vuurleidende
vermogens ; deeze zwak, geene fterk? Dan zullenallelichaa-,
men, die het vuur zwak nit de lu ggt trekken, in de lugt kunnen geplaatst worden, zonder de hette van deeze middelftoffe
aan to trekken . Te deezet; oorzaake blyft het eywit vloeibaar
in een lugt tot 2a4 Graaden verhit . Van hier blyven de Kikvorsch, de Haagedis, de Katneleon, hunne natuurlyke gemaatigdheid behouden, en koud op 't aanraaken, fchoon .
heeds omringd met een lugt hooter dan hunne lichaamen . Dit
do-,t ook het menschlyk lichaam, in een kachelkamer tot 224
Graaden heet gemaakt : en 't zou, zonder hinder, een veel
grooter maate kunnen veelen , volgens de Waarneemingen van
de Heeren DU HAnrELenTILLET .- Van den anderen kant,
zullen alle lichaamen, die hot vuur fterk uit de lugrtrekken,
naar evenredigiheid,de aandoening gevoelen, wanneer zy met
deeze middelitofhe omringd zyn . Wasch finolt door 't enkel
aanraaken der lugt in de VIII Proeve ; en in de VI Proeve,
ftremde het eywit , door de tusfchenkomst van een ander
lichaam, 't welk zeer fterk het vuur, nit de lugt haalt .
Doch 't zy deeze redenkavcling, over de natuurlyke oor .
zaak deezer uitwerkzelen, ftreek houJe, dan niet, het eindoogmerk vertoont zich duidlyk, en ftraalt daar in do wyze en
goedertierene fchikking des ALaMAGTIGEN duor. Gelukkig is
de Mensch derwyze gevormd, dat by een vermogen bezit olu
bykans dezelfde maate van warmte to behouden, in alle de
veranderingen der lugtsgefteltenisfe, des Zomers en des Win .
ters, onder heete en koude Lugtfaeeken : en overzulks zyii
ftandplaats op deezen aardldoot, met veel minder hinders kan
veranderen, dan hem anderzins zou mogelyk weezen . Dit
zelfde vermogen maakt gelukkig onderfcheideDieren, gefchikt
V z
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naar de plants hunner beftemminge . De Hagedis en de Ka.
meleon blyven koel onder de evennagtslyn, terwyl de Walvisch en de Bruinvisch eene veel grooter hette , dan bet
menschiyk lichaam,blyven behouden , fchoon omringd met de
wateren van de koude Noorder Zeen, en to midden der Ys.
bergen van de Noordpoods Landen .
U Dw.
M. DOBSON,
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(Volgens den Heer

DE MONTaEILLARr! ,
Heer DB BUFFON .

Medefchryver van den

C Choon de naam van Raaf, in 't Grieksch

ICoga j, in 't' Latyn Corvus, in 't Spaansch Cuervo, in 't Italiaansch Cor .
vo , in 't Hoogduitsch Rabe , in 't Engelsch Raven , in 't
Zweedsch Korp, geheeten , door de Naamlystmaakers, aan
verfcheide Vogelen gegeeven is, bedoelen wy daar onder bepaaldiyk, en met uitfluiting van a1le andere, den Corvus der
Ouden, door zyne grootte, en eigenfchappen, genoeg onder .
fcheiden van de andere Vogels , met then algemeenen naam
beftempeld .
Deeze Vogel is door alle tyden been berugt ; doch hem gaat
een zo flegte`als uitgeftrekte naam naa ;misfchien om dat men
hem met andere Vogelen vermengt, en alles kwaads, wat by
.die andere gevonden wordt, toegefchreeven heeft . De Raaf
is altoos aangemerkt als de flegtfte der Roofvogelen, ais een
der bloohartigfle en walchlykfte. De ftinkende vilplaatzen,
de rottende krengen, zyn, zo men wil, de voorraadplaatzen
deezer Vogelen, of zo zy op eenig leevend aas vallen, doen
zy bet op zWakke of nutte Dieren, als Lamnieren en Bokjes .
Zommigen verhaalen dat de Raavens, by wylen , op groote
Dieren met voordeel aanvallen , en bet mangel aan kragten ,
door vaardigheid en list, vergoeden : en 't geen in hun die
wreedheid nog haatlyker zou maaken is, dat deeze bet uit .
werkzel niet is van noodzaaklykheid , maar van eerie voorkeuze
aan vleesch en bloed gegeeven , daar zy anderzins van allerlei
vrugten, graanen, infecten, en zelfs doode Visfchen kunnen
leeven ; geen Dier verdient, op deezen voct, meer den naam
van allesvreetend .
Die gewelddaadiglleid, en deeze algemeene verflindzugt,
heeft to wege gebragt ) dat de Raavens uu eens verbaunen zyn
als
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als fchadelyke en verwoestende Vogels, dan eens de befcher .
ming der Wetten genooten, als eeu nuttig en heilzaam ge .
flacht : in de daad een Bast, die zo vraatagtig is, kan niet
anders dan een last zyn, voor een arm en ontalryk Volk ; daar
dezelve , in tegendeel, in een ryk en welbevolkt Land, dier .
baar moet geagt worden, van wegen bet weghaalen der veelvuldige onreinheden , waar van zulk een Land overvloeit . Te
deezer oorzaa'ae is bet in Engeland verbooden geweest, den
Raaf eenig geweld aan to doen ; en men heeft den Kop dee.
zer Vogelen op de Eilanden Fero en Maltha op prys gefleld .
Indien wy by alles wat wy dus verre van den Raaf gezegd
hebben, nog voegen zyne droeve pluimadie, zyn nog droever
Item,fchoon zwak naar gelange van zyne grootte ; zyn onaanzienlyk voorkomen, wreed uitzigt, en flank , zullen wy ons,
in geenen deele, verwonderen, dat hy, bykans door alle ryden
been , aangezien is , ais een voorwerp van walg en fchrik ; her
eeten van her Raavensvleesch was den .7ooden verbooden ,
en de Wilden eeten ze nimmer ; en onder ons eeten de armlle
Lieden dezelve 'met wederzin, en niet dan naa 'er den leder .
agtigen huid to hebben afgehaald . -- Overal werden ze onder de onheilfpellende Vogelen r eteld , die geen voorgevoel
van bet toekomende hebben, dan om rampen aan to kundigen .
Defdge Gefchiedfchryvers zyn zo verre gegaan , om ons een
verhaal to geeven van de gevegten, getlreeden tusfchen de
Raavens en andere Roofvogeleii, eu die to duiden als voorfpellingeu van de wreede Oorlogen, vervolgens onder de Vol.
ken gereezen . Hoe veelen fchrikken en beeves heden ten
dage nog niet op bet gekras der Raavens ! Al de voorweetenfchap der Raavens ondertusffhen bepaalt zich, gelyk die van
andere Lugtbewoorideren , bier toe dat zy beter de hoofdItoffe,waar in zy zweeven,kennen,dan wy ; vatbaarder zyn
voor de minile indrukken, en de minile veranderingen voelen,
welke zy ons aankondigen , door zeker gefchreeuw en zekere
bedryven, by bun bet natuurlyk uitwerkzel dier veranderingen . In de Zuidivkfte deelen van Zwecden, zegt de Heer LINrvxus, viiegen de Raavens, als do lugt helder is, zeer hoog, en
flaan een geluid , 't welk op een verren affland kan gehoord
worden . De Schryvers van de The Britisch Zoology, voegen.
'er nevens, dat zy , te dier gelegenheid, meer dan anders by
paaren vliegen . Andere Schryvers als PLINIUS, BELLUNIUS,
GESNERUS , ALDROVANDU , enz- maakeu eene menigte van
andere aanmerkingen vol unzekerheden, en met bygeloovig .
heden vermengd .
In then tyd , toen de Vogelwichelaaryen een gedeelte van
den
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den Godsdienst uitmaakten , moesten de Raavens , fchoon
flegte Propheeten , een aanmerklyke rol fpeelen : want de zugt
om toekoniflige dingen to weeten, zelfs de allerdroevigfle , is
een oud zwak des Menschdoms : diensvolgens heeft men zich
zeer uitgelegd, op bet nafpeuren van de beweegingen, en net
gefchreeuw deezer Vogelen ; elk dcezer hadt zyne byzondere
en bepaalde beduidenis . Het ontbrak aan geen Bedriegers ,
die zich op die gewaandc kennis bevlytigden, noch ook aan
ligrgeloovigen , die 'er zich door lieten opligten . Eenigen
kwamen tot bet dolzinnig uiterfle, om bet hart en de inge .
wanden der Raavens op to eeten, ten einde zy daar door de
gaave der voorzegginge mogten verkrygen .
De Raaf heeft niet alleen eene groote menigte van flemveranderingen , beantwoordende aan de onderfcheidene aandoeningen die in hem omgaan ;maar ook bet vermogen,om't
geluid van andere Dieren naa to bootzen , en zelfs om den
Mensch naa to praaten : en men heeft bet uitgevonden, hen
van den Tongriem to ffydcn,om deeze t:atuurlyke bekwaamheid to volmaa :; .-u . Cola is bet woord, 't welk de Rcraf, 't
gemaklykst uitfpreekt. ScAr 1oEr, heeft 'ef een gehoord , die,
als by hunger hadt , zcer onderfcheiden den Huisbezorger
CONRAD riep. Dit woord ilrookte zeer wel met het natuurlyk
geroep der Ravens
.
Te Rome m.aakte men veel werl,s van deeze praatende Voge1s . Dan zy lceren flier allcen fprUken, of liever de menschlyke fleet naabootzan ; maar worden ook gemeenzaam in
huis ; zy laaten zich, ichoon oud, temmen, en fchynen zelfs
vatbaar voor de duurz fame verbintenis aan een byzonder
perfoon .
Ingevolge van deeze natuurlyke tembaarheid, leeren zy ook
;'--n , tnaar die regelen,en ten dienlle
:
.
niet hunne vraatzugt ail
van den Mensch gebruf'neff . PLINJUS gewaagt van zekeren
CRATERUS Van 4ie, die zich beroemd gemaakt hadt, door
Raavens op de Jagt of to rigten, en zich wist to doen volgen
door wilde Ranveas. ScALrocat verhaalt, dat Koning Lodeavyyh : (waarlchynlyk Lod~zv k de XIIJ eeuu' dus afgerigteu
Raaf hadt, met Wch;el l. j I;atryzen Vines . ALBS :TUS hadt 'Cr
een to Napels g :zien , die op Patryzen, Pnaifanten en zelfs
op andere Raavetas p '-t maakte ; doch om Vogels van zyne
cigene foot to van-en , moest by danr toe aangezet en als gedwongen worden door drn Jaager . Eiifde ;,,k fehynt her, dat
nien de Raave ;,s ook geieerd beeli, bnnn .a Meester te verdeedigen, en t.gen de Vyandcn by to flar~n, met eene foot
van kundigheid ; aithans indien wy velooven mogen ann 't
been
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Been AULUS CELLIUS verhaalt Can dell Rnnve van VALFRIUS .
By dit alles mogen wy nog voegen, dat de Raavens bedeeld
fchyncn met een zeer icherpen rcuk, onm de doode Krengen
-van verre op to fpooren . T U C Y D 1 D FS fcbryft bull zelf
een ingefchaapen vermogen toe, om zich to onthouden van
Dieren aan de Pest geltorven ; doch men moot bekennen, dat
dit gewaande vermogen van onderfcheiding zomtyds mist ,
en hun niet altoos van fcbadelyke fpyzen to rugge houdt . 't Is
eindelyk aan een deezer Vogelen, aan welke men de zonderlinge fchran'erheid toeeigent, om bet water, 't geen by op
den bodem van een eng vat zag , zo hoog to doen ryzen , dat
by bet bereiken kon, door 'er dtsn voor den kleine fleentjes iaY
to laaten vallen, die op cikander hoopende, bet water a11Lng .s .
kens zo hoog deeden klimmen, dat by 'er zyn dorst mode
kon lesfen .
Deeze dorst, in,iien wy anderzins op de
waarheid van dit verhaal,ons door PLINIUS ge ceven,af wogen, is een trek van onderfcheiduig, die de Raaf van an . ere
Roofvogelen onderfcheidt ; bovenal van de zodatnigen, die op
leevenden prooi aazen , en alleen bloed wenfchen to drinken ,
en veeleer door eetlust, dan door dorst,aangezet worden .
Een ander onderfcheid is, dat de Raavens, meer dan eenige
andere Roofvogels, voor de zamenieeving gei'chikt zyn : dan
bier van valt bet iigt rede to geeven ; dewyl zy all .- fw ten van
fpyzen eeten, hebben zy veci meer middden, om van to beitaan,dan de enkel vleesch-eetende Vogcls,en kunnen,ov .rzuii ,
in veel grooter getale zich op een zeifde plants onthouden ;
zy hebben minder oorzaak om eli.ander to vlieden, 't, bier
de plants om aan to merken, dat d- Raavens, fchoon zy in
den geteniden flaat gekookt en gebraaden vleesch eaten , in
vryheid zynde, op Veldmuizen en dergelyk gedierte aazen . De
Heer HE RT , die deeze Vogels langen tyd , en van naby,
heelt waargenomen , heeft noit gezien, dat zeKrengen nantastten, of zelfs 'er zich op nederzetten ; by belt zeer over om to
gelooven,dat zy InfeEten,en boven al Aardwormen,voor hun
geliefdf1e voedzel houden ; by voegt 'er by, dat men aarde in
hun drek vindt.
De Raavens, de rechte Berg-Rcavens, zyn geen Trekvogeis,
en verlchillen daar in meer of min van de hraaijen , met walken men ze heeft willen vereenigen . Zy ichynen byzonder
gehegt aan 't gebergte, waar zY gebooren of liever waar zy
gepaard zyn ; men zietze daar 's +aarlyks bykans in even grooten getale , en verlaaten bet noit geheel en al . , Wanneer zy
in de vlakte nederdaalen is het om voedzel to zoeken ; dock
zy komen 'er zeldzaatner in den Zomer dan i11 den Winter ,
®In
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om dat zy de warmte vermyden ; en dit is de eenige invloed,
welke de verfchillende gefteldheid der Saifoenen op hun fchynt
to hebben. Zy brengen den nagt niet over in de boslchen ,
gelyk de Kraaijen ; zy weeten, in 't gebergte, eene fchuilplaats
to vinden tegen het Noorden gedekt, onder de overhangende
en uitfteekende hoeken ; derwaards begeeven zy zich 's nagts
ten getale van vyftien of twintig . Zy flaapen rustende op de
takkeu van het kreupclhout tusfchen de bergen ; zy vervaardigen hunne uesten in 'de fpleeten der rotzen , of in muurga.
ten van oude verlaate Toorens, en zomwylen in de boven .
takken van groote enkel ftaande boomer .
Elk Mannetje heeft zyn Wyfje , aan 't welke by jaaren agter
een verknogt blyft : want deeze Vogeis, voor ors zo haatlyk
en walchlyk, weeten niet to min eene wederkeerige en beften .
dige liefde elkander in to boezemen ; zy-weeten, even als de
Tortelduiven , die aandoening uit to dtukken, door gepaste
builingen, en fchynen bet genoegen der minnedrift met alle
de noodige voorbereiding to imaaken . Het Mannetje, zo wy
de Ouden mogen gelooven, be int altoos met eene foort van
minnedeun, waar op zy trekkebekken, en men liceft niet gefchroomd van de Raavens,even als van veele andere Vogelen
tezeggen,dar zy door middel van den bek ver6enigen ;indien
deeze ongerymde misvatting eenigzins kan verfchoond worden , bet is om dat men deeze Vogels zo zeldzaam weezenlyk
ziet paareo , daar zy zo mild zyu in het trelacebekkpn : zy
paaren noit by dag, of in cene open plaats ; maar in de afgelegenfte en onbezogtiIe hoeken .
Het Wyfje legt omtrent de maand Maart, vyf of zes eijeren,
bleek groen en blauwagtig van kicur, met veele donkere ftippels en ftreepen . Deeze broedt zy omtrent twintig dagen ,
en ftaande dien tyd, draagt bet Mannetje zorg om haar voedzel to verfchaffen, lchoon zy zelve ook voorraad heeft opgeJegd : wait de Landlieden vinden zomtyds in de nesten der
Raavens, en daar omftreeks, veel graanen , nooten en andere
vrugten . 't Is waar, men veronderitelt dat deeze niet alleen
gefchikt zyn voor ],let broedeud Wyfje ; rnaar voor beiden , geduurende den Wintertyd . \Vat'er ook van hun oogmerk zyn
ntoge, het is zeker, dat deeze gewoonte om voorraad by een
to brengen, en to veibergen wat zy ook magtig worden, zich
niet bepaalt to, cetbaare zaaken, of zelfs tot de zodanigen ,
die hun van eenigen dienst kunnen wee`zeu ; maar zich uitttrekt
tot alles wat hun aanftaat, en zy fchynen aan ftukjes nictaal,
en alles wat in de oogen flikkert , den voorrang to geeveu .
Een heeft men 'er to Erfurt gezien, die gedalds genoeg hadt
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Gene menigte van kleine ttukjes gelds, Un voor ~6n,
op to neemen , en * onder een teen in een turn to verbergen,
dat bet tusfchen de vyf en zes gulden beliep ; 'er is bykans
Been Land , of bet heeft zyne gefchiedenis van dergelyke huis.
lyke dieveryen .
Wanneerdejongen uit den dop kotnen,verfchilt bet veel,
dat zy naar den Vader en de Moeder in kleur gelyken : zy zyn
veel eer wit dan zwart, en dus het tegenovergeteide van de
jonge Zwaanen, die, ten eenigen dage wit zullende word:n,
in 't ecrst graauw zyn . In de eerie dagen ichynt de Moeder
de Jongen to verwaarloozen , zy geeft denzelven niet to eetta
eer zy vederen beginnen to krygen , en men heeft niet nagelaaten to zeggen, dat zy dan eerst , aan de vederen , haar
eigene Jongen kende, en als zodanig behandelde .--- Wat
my betreft, ik zie, in deeze ipysonthouding der eerie dagen,
nets dan 't geen men nicer of min, in bykans alle andere Dieren waarneemt, en in den Mensch zelfs : alien hebben zy eenigen tyd noodig, om aan de nieuwe hoofdtoffe, waar in zy
leeven, en hun nieuw betaan to gewennen . Geduurende lien
tyd van vasten, is de kleine Vogel niet van alien vocdzel verilooken ; by vindt in zich zelven een allerbest voedzel ; het
overblyfzel van het dooir in den onderbuik opgeflooten, en 't
welke ongemerkt in de ingewarden overgaat . Naa deezen eer .
ties tyd voedt de Moeder haare Jongen met gepast voedzel,
reed's in-den krop bereid, en 't welk zy in den bek t :ittort ,
ointrent op dezelfde wyze als de Ouiven .
Het Mannetje vergenoegt zich niet alleen met voorraad voor 't
Gezin op to doen, by waakt ook voor deszelfs befcherming ;
bemerkt by eenigen Roofvogel her nest naderende,het gevaar
zyner gel ; efde panden maakt hem moedig, en by [Felt zich to
weer om 't zelve of to keeren .
ARrsTOTI LES, en veele anderen naa hem, willen , dat wanneer de Jongen in taat zyn om to viiegen , de Ouden him
noodzaaken het nest re verlaaten, en gebruik van hunne vleugels to maaken ; en ze zelfs welhaast geheel en al verdryven nit
de treck dien zy bewoonen, indien dezelve dor of klein van
onitrek is, en geen voorraad voor verlcheide jaaren ken opleveren : in dit -eval, zoudeu zy zich rechtfchaapen Roofvogels
hetoonen ; doch dir beantwoordt niet aan de waarneemingen,
door den Hecr HEBERT gedaan op de Ranvens ,in 't gebergte
Bragey , die de opvoedueg hunner Jongen veel langen tyd op
zich namen ; en volhardden met hun voorraad to bezorgetr ,
ii,-,a dat zy reeds in that wares , om die zelf to zoeken . Dewyl
de gelegenheid om zodanige Waarneemin en to doen, en de
V 5
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bekwaamheid om ze zo wel to doen , niet dikwyls voorkomen,
oordeel ik my verpligt, deeze byzonderheid, met de eigene
wvoorden des Waarneemers , hier plaats to geeven .
„ De kleine Raave ;is komen vroegtydig voor den dag ; met
„ de maand Mey zyn ze in faat bet nest to verlaaten ; 's jaar.
„ lyks neem ik een nest waar, op de rotten voor myne ven„ fters . De Jongen, ten getale van vier of vyf, plaatzen zich
„ op groote flukken then van eene middelbaare hoogte, zo
„ dat ze gemaklyk kunnett gezien worden , en zy zonden
„ zich anderzins dobr een bykans onophoudelvk gepiep wel
„ bekend maaken . Telkens als de Vader of Moeder voedzel
„ aanbrengt, 't welk verfcheide keeren op den dag gebeurt,
„ roepen zy crau,crau,craus,een geluid geheel verfchillende
„ vats hull gewoon gepiep . Dikwyls is 'er maar ddne enkel„ de die to voorfchyn komt, en naa eene kleine beproeving
„ der kragten, daalt by weder op den rots neder : bykans al„ tool blyft'er cen agter, en diens gepiep is onophoudelyk .
„ Wanneer de Jongen vleugels gekreegen hebben, fterk ge„ noeg otn to vliegen, dat is ten mintlen vyftien dagen , naa
„ dat zy bet tvaagden nit het nest to komen, neetnen de Va .
„ ders en Moeders ze 's morgens mede, en brengen ze 's a„ vonds weder to rug ; bet is omtrent vyf of zes nuren 's na .
• middags, dat bet ganfche Gezin t'huis komt, en den geheei, len avond wordt in lastig getier doorgebragt . Deeze buffs .
• bonding duurt den ga_r.lchen Zomer, weik redo geeft urn
• to denken,dat de Raave's maar ,- ns in 't Jaar broeden" .
Geen een Waarneemer, nay bekend, heeft, dat ik weet, bepaald, op welken tyd de jon : e Raaveas den vollen groci "-,e .
komen hebben, en in flaat zvn voort to teelen : en , indien ciktydperk des leevens in de Vogelen gci`.vcnrredigd was, as d t
in de Viervoetige Dicren , tot den dour ues ganfchen leevens,
zou men kunnen veronderflelien, dat de Raavens, nict Own 11 :1a
't verloop van verfcheide jearen, tot volwasfenheid kwamen
want, icboon 'er veel valt of to trekkett van 't large leaven ,
't welk 11 E s 10 v U s den Raaf toeichryft, als by wil dat ze
negenmaal ouder dan de i0ensch warden, fchtint bet egtcr
genoegzaam beves,igd,dat de Ra, j eerie eeucv en meer leelt :
men heeft 'er in Frarzkryk veri6eide gezen, die deezen onderdom bereikt had d en, en de Raaf= is overal en altous voor
een zeer langleevenden Vogel gehouden : dan bet is 'er verre
af, dat de volwastenheid , in deeze foort van Schepzeleu , vertraagd is , naar evenredigheid van den ganfchen duur des leevens ; want op het erode van den eerflen Zomen, wanneer bet
geheele Gezin to zamen vliegt, valt bet reds bezwaarlyk , aan
't
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de grootte, de Ouden van de Jonlen te onderkennen, en het
is d;lllrom zeer Wllarfchynlyk, dat ze op h,:t tweede Jaar ter
voortteelinge in aaat zyn.
.
Wy hebben hier boven aangemerkt, dat de Rl1af niet zwart
ter w,reldkomt, hy is ook niet zwart, wanneer hy van onderdom Herft: want dan verandert zyne plilimadie in 't einde,
en wordt geel do"or gebrek aan voedzel; ook is d,eeze Vogel in
geen tyd y.yns !eevens geheel zwart, en ZOndt!flnmengzel \ all
eenige andere Ideur. In de daad he~ zwart, de heerfchende
kleur in deezen Vogel, fchynt boven op 'r Jyf met violet gemengeid , aan de keel met aschkleur , en van onderen met
groen, a,ls mede op -de {taart en flagpennen, en de vederen
die 't verst van den rug af zyn. Niets dan de' bek ,de pooten
en de klailwen zyn voHtrekt zwart, en die kleur van den bek
fchY,Ilt tot de tong door te dringen, gelyk die der vederen tot
in 't 'vleesch, 't weIk veel van die kleur heefr.
Wanneer de Raavens op den grond komen, Ioopenzy, en
fPringen niet: zy hebben , geJyk de Roofvogels lange en Ilerke
vleugels, (omtrem drie en een hOllf voet vlugts). Vit de
lellgte der vleugelen kan men, bykans' alroos·, de hoo.gtevan
het vliegen opmaaken : dus vliegen ook de Raavens zeer hoog,
en 't is niet vreemd, dat men, by tyden van Onweer, ze ge.ziell hebbe met den bek vol Vllurs de luge klieven. Dit vuur
was, buiten rwyfel, niots andel'S dan dat des Blixems ~lve ;
ik wi! zeggen, niets Olnders dan een lichtje op den punt" des
beks gevormd door de Elektrieke fioffe, die, gelyk bekend is~
als het onweert, het bovenlle van den dampkring vervult; en
'c is, om dit, in 't voorbygaan, op te merken, misfchien ~~
waarneemillg van deezel1 aart, die.den Arend den Tytel van
Blixemdraager bezorgde: weinig verdichtzel.s tog zyn 'er, die
Diet ,op eenige waarheid fieunen.
Dewy! de R'1af een zo hooge vlugt heeft, gelyk wy gezien
hebben, en hy , gelyk elk weet, zich gcmaklyk aan allerIei
Lugdl:reeken gewent, voIgt dat de wyue Were/d voorhem
open fiaat, en hy uit geen Gewest is uitgellooten. In de daad,
deeze Vogel wordt gevonden van den. Pool- cirkel, tot de
Kaap de Goede Hoop, op het Eiland JJladagascar: by is meer
of'min calryli:, naal" dat de plaatzen hem ruimer of H:hraalel'
yoorraad van voedzel opleveren, en de rotzen hem Hallr zyn
fmaak zyn. Hy gaat zomwylen van de kusten vall Barbnrye
na 't Eiland Teneriffe; men vindt hem weder op Mexico; op
St. DJmingo, in C'1ndia, en ongetwyfeld in de andere d~elel1
der Nieuwe Werdd,en op de omliggende Eilanden. \t\Tan.
lleer de Raaf zich eens in een Land lledergezet., en de eigen.
fchap.
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fchappen daar van aangenomen heeft, verlaat by 't zelve niet
ligt, om na een ander to trekken . Hy blyft zelfs by het nest
door hem vervaardigd, en bedient 'er zich verfcheide jaaren
agtereen van .
De Pluimadie van den Raaf is geenzins dezelfde in alle
Landen . Onafhanglyk van de byzondere oorzaaken, die de
kleur kunnen veranderen , het zwart in bruin, en zelf in gee[
doen verwisfelen,gelyk boven is aangemerkt,is de Pluimadie
ook aan den invloed der Lugtgefteltenisfe onderhevig . Men
vindt zomwylen in Noorwegen, en op T"sland, witte Raavens,
fchoon 'er de Zwarte ook veelvuldig zyn . Ook worden 'er
Witte in 't midden van Frankryk en Duitschland gevonden,
in de nesten, waar nit ook zwarte voortkomen .
De Raaf van Mexico, door FERNANDEZ Cacatotl geheeten,
heeft beide de kleuren ; die aan den baay van Saldagne, een
witte halskraag ;dievanMadagascar,Coach genaamd,volgens
FLACCOURT, wit onder aan den buik,en men vindt het zelfde
mengzel van mart en wit, in eenige van het Gefacht,'t welk
in Europa huisvest.
Voor het overige ftrekken de veranderingen in de Pluimadie
van een Vogel, zo algemeen en zo donker zlvart als de Raaf,
veranderingen alleen veroorzaakt door het verfchil van jaaren, van Lugtftreek,of andere lower toevallige redenen, tot
eeu nieuw bewys, by zo ve .-le andere, dat de kleur nuit eeu
beftendig kenmerk oplevert, en als geene weezenlyke eigenfchap moet worden aangemerkt .
Behalven deeze kleurvericheidenheid is 'er ook onder de
Raavens verfchil van grootte ; die van het gebergte ,7ura, by
voorbeeld, oordeelde de Heer HEBEUT veel grooter en fterker dan die van't gebergte Bugey, en AKIS fOTELES leert ons,
dat de Raavens in Egypte v,,el kleiuder zyn , dan in Grie .
kenla nd.
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(Overgenomen

D

Ult RICHARD CHANDLER'S Travels in Afra

Minor.)

D E verwoestingen in Klein flfte aangerigt, en de veran .
deriugen, door de Rivieren, aan de Kust veroorzaakt,
hebben Smyrna , tot de d nige aanmerkenswaardige Koopplaats aan den Zeekant doer worden, en, by gevolge, het
middelpunt van alles, wat 'er in 't Land bewerkt wordt en
voortkomt . E en allerrykfte winstgeevende tak haars Koophan-
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handels droeg geene vrugt , ftaande de onlusten in Perfie ,
wanneer NADIR SCHAI-I den Throon overweldigd badt . De
gewoone gemeenfchap door de Caravaanen was toen afgebrooken : en de Handel, in den ouden loop ftremming ontmoetende, zogt nieu •.ve doortogten . Dan met dit verlies bleef
Smyrna een groote en bloeiende Stad. De baai , behalven
zeer veele kleindere kreeken , wordt dagelyks bezogt, door
Scheepen uit de voornaamfte Havens van Europa ; en de Factoors, die 'er een aanzienlyk lichaam uitmaaken, leeven in
ruimen overvloed, en winnen fchatten .
De zamenvloeijing van Lieden nit verfchillende Volken ,
onderfcheiden in kleeding, in zeden, in taal, in Godsdienst,
is verbaazend . De Turken bewoonen verre weg het grootfte
gedeelte der Stad . De andere Volken onthouden zich in onderfcheide Wyken. De Protefanten en de Roomscb Catholyken hebben 'er hunne Kapellen ; de 7oorlen een Synagoge ;
de 4rmeniers een groote fraaije Kerk , met een Kerkhof daar
nevens. De Grieken bezaten, vbbr den brand, twee Kerken .
Zy vervoegden zich by hunnen Bisfchop to Confantinopole ,
met verzoek om eene andere voor de verbrandde to mogen
bouwen ; doch de fomme gelds, door de Turken gevorderd,
was to groot , om opgefchooten to worden . Door deeze
ftaatkunde zullen de Turken, met den tyd, de Christenen, in
de Landen van hun afhanglyk, uitrooijen .
Veeltyds trouwen de Faa°toors, en de andere Europeaanen,
to Smyrna woonagtig, met Griekinnen, of met Inboorelingen
van den zelfden Godsdienst . Hunne Vrouwen gaan volgens
de Oosterfcbe wyze gekleed, met lange broeken, die tot de
enkels raaken, lange tabbarden van zyde of fluweel, 's winters met kostlyk bont gevoerd ; rondsom den middel hebben
zy een geborduurden gordel, met gouden of zilveren haaken
vastgemaakt . Het hair zit plat tegen't hoofd, en daalt by den
rug neder, zomtyds is het zeer lang en dik . De jonge Dog .
ters hebben zomtyds meer dan twintig vlegten, behalven twee
of drie, die rondsom bet hoofd gaan, in de gedaante van eert
muts, vercierd met bloemen, vederen, paarlen of juweelen .
Zy verwen het doorgaans kastanje bruin, als de meestgeliefde
kleur. Haar voorkomen en kleeding is zonderling en oud .
Het is opmerklyk dat de lange broeken , in een overgebleeven
fluk van s . .PPIIO, gemeld worden . De Kleeding is Iigt, lugtig,
en koel, naar de lugtftreek gefchikt .-- Wanneer zy elkan.
der bezoeken, zetten zy over 't hoofd een dunne doorfchy_
nenee fluier , met een rand van goudlaaken . Fen Janitzaar
gaat voor haar , en twee of meet Meiden volgen haar Tangs
de
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de flraaten . Wanneer zy by een zyn, ziet men ze in verfchei.
dene gedaart°n gekromd, of met de beenen kraislings on een
fofa zitten . Jonge Dogters van een laager rang, nit de Eilandell , en byzonder van Tino, zyn 'er in menigte ; en veelen
deezer zo fchoon van gelaat, als fchilderagtig in haare Idee •
ding. Zy munten nit in helderheid en frishcid van 1 .Ieur ,
deeze fchynt een uitwerkzel van de warmte der Zonne, die 't
menschlyk Lichaam, als 't ware, tot eene ongemeene maate
van volkomenlieid doet rypen . De Vrouwen der Turken, en
van eenige andere Volken, worden zorgvuldig bedekt : wan.
neer zy uitgaan, zyn ze met linnen omwonden, hebben laarzen aan de voeten, en het gelaat als gemuilband .
De voornaamfle Gebouwen in Sinvrna zyn de Moskeen,
de openbaare Baden, en de Kbans of Herbergeu . Eenige dee .
zer zyn vry groote en heerlyke Gefligten . De Kbsns hebben
meestal een vierkante binnenplaats, en zomtyds een fontein
in 't midden . De bovenfte verdieping beflaat in cene open
gaandery, met een reeks van byzondere kamertjes, en dikwyls een kleine Moskd, ten dienfte der godvrugtige Illufalmannen . Beneden zyn de Kameelen met hunne lasten, de
Muilezels en de Paarden . Een Knegt veegt de vloer van een
ledige kamer als men daar komt, fpreidt 'er een mat, dit is ai
het huisraad, en bier op betrekt men dezelve . De deuren
worden by Zonne-oudergang geflooten, en de oppasfer van
de deur verwagt, als men vertrekr, een klein gefchenk . De
firaaten van Smyrna zyn , eenige weinige uitgezonderd, zeer
nauw en vol bogten . Men moet voorzigtig weezen, als men
buiten de wyk der Franken komt ; 't is goed dat men een
Janitzaar tot geleide medeneemt.
Her hooge gebergte, 't welk Smyrna dekt, en alleen aan
den zeekant open laat, verzamelt de zonneflraalen, als in een
brandpunt. De grootfle hette begint met de maand Juny, en
duurt zonder ophouden tot her einde van Augustus, of her
midden van September . Geduurende deezen tyd zyn de In .
woonders, als ze den Zeewind misfen, zeer verleegen, en hygen na hun adem . De grond is dan als verbrand, en krygt groote
fcheuren en fpleeten, die, gelyk zommigen zich verbeelden ,
een opening geeven aan zulpheragtige dampen . Deeze, beflooten blyvende, veroo :zaaken, zo men veronderilelt, door
derzelver uitbarfling, de Aardbeevingen . Zelden gnat 'er een
Jaarvoorby zonder een fchok of twee ;doch doorgaans zyn ze
ligt, en min befchadigend dan ontzettend . Dourg.oans vallen
ze voor in de Lente en in den Herfst, by Rill bedaard Veer
men heeft waargenomen, dat de Zee als don veeltyds van den
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oevcr afwykt , en het water dus buiten gemeen laag is.
Te Sinyrna woedt ook meest 's Jaarlyks de Pest (*) . lndien
deeze Plaag zich vertoont, vertrekken de Confuls en de Factoors na het Land, of fluiten zich, gelyk men 't noemt, op ;
niet toelaatende dat de Marktgangers zelf binnen hunne huizen komen . Veelen van het Volk verlaaten als dan hunne
wooningeu , en leeven buiten onder Tenten . De Eilanders
keeren na huis, en de flraaten in de wyk , der Franken, die
zeer volkryk is, wordt bykans niet betreeden .
De Turken begraaven nicest buiten de Stad, waar zy zeer
wyduitgeftrekte begraafplaatzenhebben ;dewylzynietgewoon
zyn den grond, waar Lyken liggen , to openen, dan naa 't verloop van veele jaaren . By de Graven than, aan 't hoofd en
voeten-einde fleenen of pylaaren , en ,zy zyn zomwylen over.
fcl:aduwd met Cypresfen . Op hunne begraafplaatzen, gelyk
ook op die der Christenen en Yooden ; vindt men veele martnerenflukken en brokken van nude gabotwven . Debgrafs
plaats der Engel/chen, die van de wyk der Franken af, en aan
bet tegen overgeflelde etude van de Stad, ligt-, is ommuurd en
bevat verfcheide gedenkllukken, wegens defraaiheid der beeldhouwkunlle beziens waardig . Deeze worden hier nit Italic
gehragt.
Sfnyrna is wel voorzien van leevensmiddelen . De Schaapen
hebben breede ftaarten , die neerwaards hangen , zommige
weegen acht, tien, of racer ponden . Zy worden als een lekkerny geeeten, en het vet wordt, evr ze volgroeid zyn, zo
fniaaklyk als merg gehouden . HetvlschanwideZy
nen is 'er gemeen , en geagt by de Eurepeaanen en de Grie .
ken , die deeze Dieren , door de Turk& gedood, koopen .
Keurlyke Visch wordt'er in de Baai gevatjgen . Haazen, en wild
Gevogelte is 'er goedkoop . De Patryzitt zyn grooter dart de
Engelfche, van eene andere kleur en foort, met roode poo .
ten. De Olyfdreeven verfchaffen Dnivvtt, Lysters , Kwak.
kels, Sueppen, en dergelyk gevogelte, in overvloed .
De Vrugten zyn to Smyrna uitfieekend van fmaak en gear.
De Water-meloenen, die zeer grout worden, fmaaken niet al .
leer zeer wel ; maar derzelver gebruik is zo onlehadelyk ,
dat ze zelfs den Zieken in de Koortzen worden toegeilaan .
De Vygen verdienen den verkreegen lof De ryke Druiventrosfen zyn zo heilzaam voor de gezondheid, als fehoon voor
't oog . Veele vindt men aan den Wynftok, door de Zon in
Ko(~) Hier van zullen wy, in een volgend Stukje, uit onzen csar
LEP, een byzonder tnerkwaardig Berigt mededeelen.
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Rozynen hervormd . Ons werd eene foort van Druiven, zo ;t.
der pitten, getoond . Groore en zwaare Trosfen worden op
koorden gehangen, en in de winkels bewaard , om 's Winters
to verkoopen . Overvloed is 'er van Limoenen, Oranje appelen, cn Citroenen . De Sorbet, van versch geplukte Limoenen
en Oranje-appelen gemaakt, met water en witten honig, is zo
verkoelend als verkwiklyk . De Kofly wordt uit Arabie gebragt . Ons werden dagelyks fpyzen opgedischt, die wy noit
gezien , en waar van wy nimmer gehoord hadden : binnen kort
waren wy gewoon aan 't gebruik, ow naa bet middagmaal
een flaapje to neemen :'t welk als bevorderlyk, ja noodig, voor
de gezondheid, in deeze heete Gewesren gehouden words .
Wy hadden egter onze moeilykheden : en werden zeer geplaagd door een kleine Vlieg, die fel iieekt, en,zich op den
witten muur zettende, de verftoorde Vervolger, door haare
vlugheid, to leur ftelt . Dan deeze Vlieg en de andere Info Ien,
die ons ontrustten, waren kleine rustverftoorders, in vergelyking met de Mosquetoes, of groote Muggen , die ons jammerlyk verveelden, door bun geraaa, en de hcrhaalde aanvalleu,
om ons to fteeken, op de bloote of flegts dun bedekte plaatzen des lichaams :zy boorden, met den fcherpen Snuit door 't
vel been, en zoogen ons bloed tot zatheid toe . Op dit fteeken en zuigen volgt een vuurige puist , die niet fchielyk verdwynt, of men moet, door eenigen tyd bier geweest te hebben , als genaturalifeerd zyn : de pyn words veel verzagt door
Limoenfap. Des nagts raasden zy als woedend rondsom onze
bedden, vliegende tegen bet gaazen dekzel, to onzer befcher .
minge genomen : 't welk, hoe dun bet oak ware, de geweldige kaette bykans tot een' ondraaglyken trap vermeerderde .
De greetigheid deezer Muggen na vreemd bloed is doorgaans
maar al to duidelyk zigtbaar, aan de gezwolle aangezigten ,
der eerst to Smyrna gelande Perfoonen .
Smyrna heeft ten Zuid-Oosten eerie fchoone vlakte, waar de
Lusthoven en Landhuizen der voornaamfte I+actoors gebouwd
zyn, en zy den Zomer doorbrengen . Norlecui en Iladjelar
liggen ten Oosten . Aan de Noordzyde is Bujazv, uitfteekend
door de hooge Cypresfeboomen, en omtrent eene myl van
Zee, Bonavre . Op den weg na dit Dorp is eene ryke bron vani
warm water, waaruit's Winters een damp opgaat . Eenige boogenen grondflagen van gebouwen worden daar omftreeks gevonden ;deGuropeaanen noemen deeze plaats bet Bad van Diana .In't
midden der vlakte zyn verfcheide kleine kanaalen, die gemeenfchap hebben met de waterleidingen agter den berg, waar op
bet Kasteel Jigs . Fiet bedde van een ftroom , die naa den refen
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gen in de M les valt, is aan 't Zuiden van deeze vlakte ; eli
umtrent den voet van 't gebergte, treft men een Dorp aan i
Sedicui geheeten.
Groot is bet aantal van wilde Dieren ; bovenal van ,7akhal.
zell, wier huilend geluid 's nagts nit de bergen en van de vlakte geho rd wordt, als e n de zer Dier n begint o fchre u,
well, beginnen ook de andere met luider keele aan to heffen .
Kameleons en Hagedisfen ziet men doorgaans by de overblyfzels van oude Gebouwen, zich in de Zon bakerende. Verfcheide ioorten van Slangen zyn 'er omftreeks Smyrna ;
cenige van zeer groote lengte, en zy worden dikwyls ontdekt door den Muskusgeur, dien zy van zich geeven.
VERHANDELING OVER DE TROUBADOURS .

Door den Heer Abt MILLOT (*).
(Overgenomen uit de Histoire Litteraire des Troubadours .)

D

E Troubadours zyn bykans alleen in naam bekend : de meeste

Geleerden zelfs vormen 'er zich een zeer onvolkomen denk .
beeld van . Men houdt bet genoeg to weeten , dat deeze oude Dichters van Provence, in de Twaalfde Eeuwe, bloeiden ;wanneer bard
baarschheid en onkunde Europa nog beheerschten ; dat zy de Hoven
der Vorflen en Grooten, de eenige Tooneelen op welke zy hunne
bekwaamheden konden vertoonen , bezogten ; dat zy gunitig ontvangen wierden , inzonderheid by de Jufferfchap, de voorwerpen hunner
eerbiedenisfe en van hunne gezangeu ; en, eindelyk, dat zy, hier to
Lande, de Vaders der Hedendaagfche Dichtkunde waren . Doch
verder merkt men ze aan als gelukzoehers zonder middelen , als
Schryvers dien 't aan kundigheid en fmaak mangelde ,wier laffe min.
nedeunen eene eeuwige vergetelnis verdienen, en wier Werken niets
aangelegens behelzen, dan voor Liefhebbers der Oudheid, die nutloos hunne dagen flyten, met de oude jammerhartige Gothifbe Oudheden den roest of to wryven .
Tot bet aankweeken van dit vooroordeel brengen , ongetwyfeld ,
de rykdommen onzer Letterkunde,te over in flaat om alle Geesten
to vergenoegen en onverfchiilig to maaken, omtrent minder aangenaame voorwerpen,veel toe ; ja het fchynt gefchaapen altoos to zul .
len voldtturen . Het Leeven derTroubadours,gefchreeven door JEAN
NosTRADAMUS, is een Werk zo dor als oppervlakkig, wear in bet
i eerendeel diet Diclltcren zelf niet words opgenoemd, en daar en
bo .
(*) Schryver van de voortreflyke Dude en Hedendaagfebe Algenseene TYereld
lyke Gefcbiedenis , die by de Drukkers deezes, lntetna en Tieboel , in X Deelert
in gr . Bvo, op de Pers zyn, en waarvan reeds IIl: Deeieu bet licht zien, to
ket IVdc Deel reeds verre gevorderd is .
V . DEEL .1llFl%LJ W . NO . `.
X
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boven to zeer opgevuld met verdichtzelen en grove dwaalingen,
-voor lang uitgekreeten, om veel leezens nit to lokken . Wat vrugt
zon men 'er ook van trekken ? Eenige kwaalyk gepiaat(te ftukken
der Gefchiedenisfe ; eenige gebrekkige denkbeelden ; geene kundigheid altoos, omtrent den fmaak van de voortbrengzelen der Zanggodinnen in Provence ; bykans niets voldoende in de Gefchied-of
Oordeelkunde .
De (iof was ,ondertusfchen , ryk . Vorfien, Ryksgrooten, Ridders,
Adelyke Vrouwen, Kerklyken en Monniken, Menfchen van allerlelen rang, weelderige Vernuften en Godsdienftige Harten, Geest .
dryvers in de Liefde of in 't Bygeloof,Vleiers en Hekelaars, Zede .
kundigen en losfe Knaapen, maaken de betide der Troubadours nit .
Veelen hebben gedenkwaardige gevallen gehad, veelen hebben deel
genomen in de grootfie gebeurtenisfen huns tyds, en die, als'er belang
in (tellende, opgezongen . Deezen drukken alle de vervoeringen van
Liefde ult ; geenen geeven zich over om den Kryg ter eere to zingen ;
zommigen heffen can Geestdryvenden coon op ; anderen fchilderen de
Zeden,en vaaren nit tegen de heerfchende Gebreken ; eenigeu zelfs
behandelen de Wysbegeerte. Indien NOSTRADAMUS flegts een gedeelte
der Handfchriften, door den Heer de SAINTE PLACE (*) geraadpleegd,
gekend hadt , zou by , hoe middelbaar anderzins zyne bekwaamheid,
om to denken of to fchryven , ook moge geweest zyn, ons ten minfien
een leerzaam en leezenswaardig Werk hebben naagelaaten .
1k heb lny, in dit Vertoog, niet voorgeueld bet aanbelang deezer
Stoffe to verheffen ; doch onder een algemeen gezigtpunt to plaatzen,
wat bet meest kan dienen, om't belang daar van to doen bevatten .
Hoedanig was de Dichtkunst , eer de Voiken nit hun eerf'en ftaat van
eenvoudigheid to voorfchyn kwamen ? - Welke vorderingen maakte
Welk denkbeeld moeten
dezelve ten tyde der Troubadours ?
wy vormen van de Zeden hunner Eeuwe, en inzonderheid van die
beroemde Galanterie, die hun onophoudelyk bezieit ; dewyl zy As
de Ziel der zamenleeving ware?
Welke groote gebeurtenisfen
wektenhun vernuft op ,en verfchaften de foffeaanhunneOpilellen?
Welke zyn de voornaamue charUlters hunner onderfcheidene Wer .
Welk eeHen invloed hebben zy,en hunne Taal, op de
ken?
hedendaagfche Letterkunde gehad ? - War is 'er van hun bekend,
en wat is 'er van geworden? Dit zyn alle Vraagen, die eenige over .
weeging verdienen ; wy zullen ze, van auk tot auk nagaan (t),
1.
Wanneer wy hooren dat de Barbaaren, de Wilden zelfs, hunne
Go.
(*) Tot de Histoire Litteraire des Troubadours , een Werk aan welks hoofd do
Abt MILLOT dit Vertoog plaatst , heeft die geteerde Heer de bouwltoffe ver.
zameld, en n1tLLOT heeft het opgemaakt.
(f) Wy hebben zodanige aanmerkingen agterwege gelaaten , als eigenlyk
deeze Verhaudeling tot een Voorreden maakte .
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Goden ter eere zingen , Liederen van hnnne Liefde en Krygstochten
aanheffen, zal men ras overtuigd worden, dat de Dichtkunst deft
Mensch bykans zo natuurlyk eigen is als de Spraak, de Zang en de
Driften . De mast behaagt aan zyn oor : by vindt dat zyne denkbeelden en gevoelens eene kragt van uitdrtfkking krygen, die bet hart
meet raakt, en dieper in 't geheugen drukr. Een voorbeeld is genoeg, en dit voorbeeld loat niet naa andere to verwekken, zo dat
Verzen , onder een Volk zelfs zonder Wetten leevende, de Taal der
door drift aangezette natuur worden : deeze vormt'er altoos Dichters, en de menigte is hun Echo .
Eene boerfche eenvoudigheid , gevoegd by leevendige , en zomtyds verhevene denkbeelden, is bet kenmerk van de meeste dier on .
befchaafde voortbrengzelen . De wouden van America, de woeste
Bergen van Scbotland, de bevroozene klippen van Tsland, hebben
vrugten van vernuft voortgebragt, die ons aog heden verwonderen .
Geesten, al to zeer beperkt binnen de grenspaalen der Kunst, geen
agt geevende op de vrugtbaare kragt der Natuure, kunnen nauwlyks
begrypen, hoe zodanige voortbrengzels nit den fchoot der woestheid en onkunde konden voortkomen . 't Is Met to min bet werk der
Natuure . Zo ras de Ziel leevendig getrofen is door eenig voorwerp,
fpreidt zich de Dichterlyke bekwaamheid, met zo veel meer flout .
heids en leevendigheids, ten toone, als men minder denkbeeldenheeft,
die dezelve kunnen aftrekken , en deeze de beoefening van andere
bekwaamheden voorgaat .
De noodzaaklykheid, de moeder der werkzaamhteid,brengt buiten
twyfel bet haare toe, om aan den Dichtgeest overal hooger vlugt to
geeven . Geen plaats ter wereld, of men zoekt'er de gedagtenis van
zekere zaaken leevendig to houden , zommige grondbeginzels in to
fcherpen , eenige gevoelens in to boezeuten . Hoe dit to doen, wanneer de Scbryfkunst onbekend, of zeer zeldzaam is? De gewoone
Taal maakt flegts flauwe indrukken ; de maetklank, de rolling, bet
rym , komt bet geheugen to hulpe ; 'er is eene meer gebonde en nadruklyker Taal noodig, die den geest en bet oor met grooter kragc
of aangenaamheid treft,dieper ingedrukt blyft, en dikwyls de Menfchen herinnert, 't geen zy wilden dat hun altoos onder'r oog was.
Deeze nutte ontdekking was ras gedaan . De Zang ver6dnigde zich
vervolgens,door eene natuurlylte Naaverwantfchap, aatt de woor .
den ; bepaalde dezelve eenigermaate, en gaf meet vastigheids aan
de denkbeelden .
Dit is, buiten tegenfpraak, de voortgang van '.s Menfchen geest ;
dewyl, onder alle Volken , de Rymfchryvets de zodanigen ,die in On .
rym fchreeven , zyn voorgegaan ; dewyl in Griekenland en Rome de
eerfle Gefchiedfchryvers , en de eerfle Wysgeeren , in Verzen fchreeven ; dewyl de Dichtkunst dikmaals de item der Wetgeevinge ge .
weest is ; en , eindelyk , om de voorbeelden Diet in 't oneindige to
vermenigvuldigen, dewyl by de Gaulen, onze Voorvaders, coen zy
X 2
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nog halve Wild en waxen, en bet Ro;uetnfcbe juk verfmaadden, dt
Oorlogszangen der Barden bet krygsvuur deeden ortbranden , en
nayverige volgers opwekken van die Helden, wier dapperheid zy
prevzen .
Hoe eenvoudiger en onbefchaafder een Volk is, hoe bet minder
denkbeelden,en gevoiglyk ook een bepaalderDichtkring, heeft . De
Taal is zo arm als ongepolyst ; bet verfland gaat weinig verder dan
de zinnen . Doch de Dichters kunnen dan reeds, in eeti zeer verbloemden flyl, de weezenlyke voorwerpen der driften affchilderen,
ja zelfs de harsfenfchimmen door de verbeelding voortgebragt, en
die dus beflaan fchynen to verkrygen . Hunne woorden zullen by
kans zo veele voorbeelden weezen, juist om dat hunne Taal geene
woorden tot afgetrokkene denkbeelden oplevert. Dan hoe zullen zy
den nauwen kring, in welken de kindschheid der Maatfchappye altoos bet vernuft gevangen boudt, ontkomen ? Hoe zullen zy 't gebrek aan kunst en kundigheden vergoeden? De Mensch words geen
Schepper, dan door naavolging .
Onder een helderen hemel, in een land door de Natuur ryk be .
gunfligd, waar de warmte der lugtflreeke den geest verheft, zonder bet lichaam to verdtukken, moet de fmaak voor de Dichtkunst
leevendiger dan ergens elders weezen , en vrugtbaarder in voort.
brengzelen . Dusdanig is bet gefteld met de Zuidlyk(le Landfchappen
van Fra::kryk ; alle onder den algemeenen naatn van Provence be.
grtepen ; waar zy ddne Taal hadden, de Provenfale geheeten . Schoon
de eerst bekende Troubadour GUILLAu1ig de IX , Graaf van Poitou
en Hertog van Aquitanie. , in de Twaalfde Eeuwe bloeide,kunnen
wy niet iwyfelen, of by heeft zyne Voorgangers gehadt ; de bevatligheden van zyn flyl verondetilellen ee : ;e reeds aangekweekte
Kunst . 't Is, egter, van zyn tydperk of to rekenen, dat de Dicht •
kunst in Provence opgang •gemaakt heeft. Toen drong dezelve, een
hooger vlugt neemende, door in de Iloven, en werd bet vermaak,
en de verwondering, van een gtoot gedeelte van Europa .
11 .
De overgang nit een' afzigtigen flaat van domheid en woestheid,
tot then waar in :+e Zeden gekweekt, en de Redelyke vermogens to
weak gefleld worden, is eel der fchoonfle veaooninj :en, welke de
gefehiedenis des iVlenschdotns opleverr . Alles gist in e.-n= verwarden
tnengelklomp, om eene foort van nieuwe fchepping uit to werken ;
de voorwerpen, door uit ontfpringende, fchotin verre van da vul .
maaktheid, hebben eene oorfpronglyke lchoonheid, hykans zo opmerkens-en bezienswaardig, ais de volnla ..ktheid zelve .
has eene lange aanddnfchakeling van jamnierdn, waar in de dwaalin r aan "en eenen , en de P egeeringloosi,eid aan den andereu kant,
d(• i_urnni%cbe T•o liren ge(lc; :•t ha6t , vo'ic ; ;ride c'e c°i ;:ands van de
1 ienuc Eeuwwe, gcpaard met dtn inbreehen,`ern vioek van Rjovers,
hunnen Iawpfpued, en ontaartiug . De volgende t:euw zag de Letter-

OVER DE TROUBADOURS .

3c1

teroefeningen herbooren worden ; zy waren, men moet bet beken .
nen, elendig en misfchien vrugtbaarder in dwaaling dan de onkunde
zelve ; dock egter gefchikt om de geesten uit den droeven doodflaap
op to wekken . Het Pausfehap van GEEGOrzrUS DEN VII, de fchokken
welke 't zelve aan de Volken gaf, de geweldige ftryd van de Priesterlyken met den Keizerlyken Aanhang,door zyne Opvolgers voort .
gezec , veroorzaakten eene algemeene beweeging , en veel vermo .
gende belangen, die de Geesten deeden ontwaaken : terwyl de Rid .
derfchap eene loopbaane voor den heldenmoed opende , waar in
eenige zamenleevingsadeugden onder de Krygsverrigtingen uitfchit.
terden .
Men voege,by deeze verfcheide oorzaaken,de Kruisvaarten , in't
erode dier zelfde Eeuwe ter baane gekomen . Een ongehoorde Geestdryvery verbrak de fcheidsmuuren der Volken, en verddnigde dezel .
ven , tot her maaken van Godsdienftige vermeesteringen , dat is to
zeggen, vermeesteringen door bet voorwendzel van Godsdienst ge .
heiligd ; deeze bragten hun over in bet Vaderland der Pbidi<asfen en
der Homerusfen, en deeds hun de lugt van 't wellustig Afie inademen. Hoe veele nieuwe aandoeningen, hoe veele nieuwe denkbeelden , hoe veele nieuwe ziniykheden , van bier herkomftig ! Wonderlyke zaak! de moordzugtige en vertlandiooze yver der Kruisvaarde.
ren diende tot bet ontwikkelen der fchoone Kunften en der Rede ;
dezelve wrogt mede tot de zegepraal der .Zanggodinnen,en tot bet
verfchaffen der verftandige vermaaken, ten eenigen tyde uir haare
Werken to fcheppen.
't Was in dit tydsgewrichte, dat de Dichters , onder den naam van
Troubadours bekend , vermerigvuldigden ; een naam zeer vernuftig
uitgedagt ; dewyl dezelve de bekwaamheid om aril to vinden ("),
en met ddn woord her Vernuft zelve, to keneen gdric . Her enkel
voorbeeld van ddn Prins,als dat des Graaven van Poitou, rroest hun
dichtvuur en nayver doen ontbranden . Verfcheide andere Prinfen,of
Ryksbaronnen, werden hunne baaken en befcherm~rs . De How-n,
by!tpns zo tairyk als de Kasteelen, zogten hun, orn ltryd, aata . Zy
vonden daar middelen om van to l even , vertnaak , en ftreelende
eerbetooning . De Schoonen, 'wier bekoorlykheden en verdienflen
zy opzongen, die aardfche Godheden der Ridderfchappen, ontvingen hun met eene inneemende edelmoedigheid , en zomtyds zelfs
met de tederheden der Liefde . Floe veele, hoe flerke aanmoedigiugen voor Vernuften , die door bekooring der nieuwigheid , of eene
natuurlyke trek, gedreeven werden , waar toe zal ik zeggen ? tot
bet Vermaak, of tot de Letteroefeuing!
De Dichters begonnen om roem to dingen . Deezen drukten zich
met meet zwiers en hevalligheids, auderen met meet kragts en netheids ult. Eenigen bragten de Kunst van verzen zamen to ftellen,
tot
(*) Dit flaat op 't Praufc1 a woord Treuver .
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tot hooger volmaaktheid ; terwyl zommigen nieuwe foorten van
Dichtflukken opleverden . Nu eens gaven de bevalligheden den toon
*an bet Hartroerende ; dan eens wist de Verciering, en Tweefpraak,
de Zedekunde to toeven . De finaak hieldt, om zo to fpreeken, op,
]anger als een flaaf to kruipen ; deeze volgde den voortgang der denk.
beelden ; en eene menigte van voorheen onbekende voorwerpen to
bawe neemende , veranderde dezelve ook den aart der opflellen, eertyds,door eene dorre eenzelvigheid, laf en finaakloos geworden .
Maar, gelyk de denkbeelden verdonkerd waren door onkunde, zo
bleef de fmaak ook nog verre van de weezenlyke volmaaktheid, wel.
k e dezelve niet bereikt dan met langzaame fchreeden,naarmaate de
1Vlaatfchappy verlichter en befchaafder wordt . Deeze vondt zelfs een
groote hinderpaal in de dwaaze aaudrift, welke de Dichters, of de
zodanigen die na dichterlyke belooniegen dongen, flerk vertnenigvuldigde. Eene ganfche menigte, bykans zonder eenige bekwaamhedeu, door den atuur,len den laagen rang, tot onbekendheid verweezen, begaf zich in eene loopbaane, die bun de aantrekkendfle
vooruitzigten opleverde. De zodanigen, wier zaak bet alleen was de
Verzen der Troubadours to zingen, dongen na de eer van Troubadours to worden : de meeste Troubadours zelve hadden nauwlyks
eenigen voorraad van Letterkunde : eenigen, zeer uitfleekend door
llunnen aauzienlyken rang ,werden gevaarlyke voorbeelden , wanneer
belang of vleiery den prys op hunne Werken zecte . Veelen, om
zich van 't gros der Troubadours to onderfcheiden, maakten moeilyke Verzen, die de verwonderde onkunde trokken : zy voegden
Verzen en Rymen zamen, recht gefchikt, om al her vuur van Verouft
uit to dooven ; zy hadden eene gezogte moeilykheid in Isun flyl, die
alles raadzelagtig maakte, en waar in niets des ontknoopens waardig
was . Dus werden de vorderingen in Smaak , fchoon in verfcheide
opzigten zeer merkbaar, niet alleen vertraagd door de onkunde en
onbefchaafiheid, coen nog keerfchende ; maar ook, door eene foort
van bederf, fpruitende uit het beoefenen eener Kunst zonder beginzels.
III .
De Werken der Troubadours zyn , des niet to min, to waardeeren :
naardemaal wy, in dezelve , de Zeden natuurlyk afgemaald vinden,
en beter dan in eenig ander overblyfzel van die weinig bekende
Eeuwen . Onze oude Kronykfi:hryvers, in den feboot der duisternisfe, met de Klnosters-vooroordeelen opgekweekt, weeten, in 't
aigerneen , flegrs op een langdraadigen tram de gebeurtenisfen to
verhanlen , vermengd met loopende gerugten, en dikwyls geeven zy
ons fliers danp belachlyke Legenden ; zy fchandvlekten de Gefchied .
kunde ; zy hadden 'er geen kennis ann . Maar de Dichters waren de
natuurlyke Schilders van wat'er in de Maatfcbappy omging . 't Geen
zy zagen, 't geen zy hoorden, de gebruiken, de modes, de beer .
fchende begrippen , de driften op ontelbaare wyzen gemaskerd , dit
alles werd , zonder dat zy eenigeu toeleg hadden op bet oederwys
der
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der Naakomelingfchap , bet grondwerk en 't cieraad hunner flukjes .
Onder de Ouden volt HOMEaUS, in dic Deel,'t gebrek van Gefchiedkundige gedetikl1ukken aan , en zyne vercieringen zelve zyn een bron
van waarheden , die men elders vergeefsch zuu zoeken . De T'rou .
badours hebben boven hem een voorregt ; want hunne dichthtkken,
meer aan 't burgerlyk leeven,en tot voorwerpen van hunnen tyd`bepaald, leveren treffender fchilderyen op, waar nit men vaster gaande
gevolgen kan trekken .
Men ziet 'er die brandende en vervoerende Krygsdrift, die toen
den Franfcben ten onderfcheidenden kenmerk flrekte, die na firyd , als
na een plaifierparty, haakte, en, van het barbaarfche regt des langflen
Degens, bet eerfie regt der natuure maakte . Men ziet'er die kwistige fpilzugt der Ryksgrooten , aangemerkt als een weezenlyke eigenfcliap tot hunnen rang behoorende , zo min kiesch in de middelen
om fchatten to verkrygen als in dezelve door to brengen ; het zich
niet fchaamende to rooven, om een verdervende pragt to vertoonen .
Men ziet 'er then geest van onafhanglykheid, welke de wanorders
der regeeringloosheid leevendig hieldt, zomtyds zich bukkende uie
belang, naar de zinlykheid eens Hovelings ; maar altoos gereed om
met ftoutmoedigheid to wederfireeven , als de tydsomfiandigheden
zulks vorderden . Men ziet 'er die manlyke en boerfche opregtheid,
welke alles rond uitdrukt van perfoonen en van zaaken fpreekende,
de Prinfen zo wel als gemeene Burgers befiraft, zonder op betaame
lykheid,, veel min op de hedendaagfche beieefdheid, agt to geeven .
Men ziet'erhetblindeBygeloof zich voeden met ongerymdheden ett
dwaasheden, en aan die harsfenfchimmen Rede, Menschlykheid en
Godsdienst opofferen ; fmaadende het Opperweezen , door eerbetooningen 't zelve toegebragt, firydig met de Wetten door s o L voorgefchreeven ; een buitenfpoorig misdryf, 't weak wapens verfchafte
aan de Ongodsdienfiigheid, daar ult herkomflig. Men ziet 'er de onkunde ; de geestdryvery eener ondeugende Geesdykheid ; de vermetelheid eens onrustigen en onbeteugelbaaren Adels ; de werkzaamheid
en koenheid eens Burgers, nauw van nlaaverny ontheven ; veel meer
gebreken dan deugden van 1\Ienfchen in ailerlei rangen , nog nail barbaarfche heblykheden verflaafd, en in de eetfte beginzelen om zich
to befchaaven, door valfche kundigheden . Men zi,,°t'er eindelyk,
bet Stelzel der Ridderfchap ontvouwd, de oefeningen, de vermaaken, de voorfchriften, de zeden van dezelve , doorgaans firydig met
haare Zedeltunde,en bovenal die wereldwyd vermaarde Galanterie,
welke een der eerfie beweegraderen in de Maatfchappy werd, en
verdient nader gekend to worden .
Alle Gefchiederisfen firekken tot getuigen van den eerbied, door
de Noordfcbe Volken aan de Vrouwen toegedraagen ; dit was een
gevoelen meer of min leeveudig en diep doorgedrongen, doch gemeen aan alle Celtifcbe Volken, onder welken een hedendaagsch Geeerde de Duitfcbers, de Scandinaviers, en zelfs de Scytben telt,
X q.
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fchoon de gelykvormigheid van Zeden, niet altoos, ten bewyze flrekt
van dezelfde herkomst (*) . Deeze krygshaftige Volken, wier aandoenlykheid in de liefde geenzins de aandoeniykheid evenaart,
welke in heeteGewesten heerscht,bragten ondertusichen eene foort
van eerhewys toe aan de fchoone Sexe, elders in flaaverny gehou .
den Zy zagen 'er iets Godlyks in ; zy gaven 'er bet gezag van Godfpraaken aan , en de heerfchappy der fchoonheid word onderfchraagd
door een Godsdienflig vertrouwen .
't 7.y dit een uitwerkzel geweest hebbe van die fterkte dot Ver.
beeldmgskragt, welke de Vrouwen vatbaar maakt voor b uitengewoo.
n e aan lbeningen, en haar zomtyds in den waan brengt, dot zy Godlyke inblaazingen gevoelen , als zy zich in haare mymeringen toegee .
yen ; of van die doorzigtige fchranderheid,welke,eenigzins gefleepen, haar in flaat h elt om de hartsgeheimen to doorgronden, den
knoop van kunflenaaryen en netelige zaaken ipoedig to ontwarren , en den Mannen vaardigen read to fchaffn, beter dan onze
langzaame overweegingen,zouden hebben kunnen opleveren ; of van
dat inneemende voorkomen, want mede de bevalligheden de kragt
overwinnen . en de zagtheid over de woestheid doet zegepraalen ;
'r zy dat alle deeze oorzaaken verddnigd, en andere nog, door by
tnede werkenne, tot bet zelfde erode zamenliepen, men kan niet
awyfelen, of her badt zeer veel invloeds op de Volkszeden, en de
vu- .rnaamfle onderneemingen .
Urn de aangebede Schoonheidte verdienen,braveerde de Oorlogs .
heid alle moeilykheden, gevaaren, wonden,en den dood zelfs . De
buit eens Vyands , door zyn vuist vecflaagen, moest zyne vryery vergez:Uen . De denkbeelden van Liefde en Dapperheid icheenen onaf cheidelyk , en de Dichter mengelde ze onder ddn, als by Heiden
preys of iemard tot Heiden dapperheid poogde aan to zetten . floe
nienigmaal gaven de Vrouwen een voorbeeld van den moed,then zy
opweltten? Hoe menigmaai deelden zy niet in de moeilykheden en
gevearen der Krygstochten? Men zag ze, in verfcheide gevallen ,
zich zelven her leeven beneemen , om den overwirnenden Vyaud
niet ten prooije to worden .
Wenneer de Volkszeden, in den oorfprong, zekere rigting genoinen hebben, hiyven 'er altoos voethappeu van over, ondanks de
verauderingen door tydsverloop veroorzaakt . Ongetwyfeld hebben
de bewoonders onzer Landfchappen , een mengzel van Gaulen en
Germaanen, voor de Vrouwen eene fbortgelyke eerhiedeuis behouden ; de Ridderfchap veroorzaaltre geen nieuw Srelzel , zy deedt
niets anders dan bet oude uitbreiden en opcieren .
De Oorlog, de Liefde, de Godsdienst maakten, gelyk beltend
is, de grondflag nit van die zonderlinge Inflelling . Dan hoe Godsdienhig do Grooten, en bet Volk toen waren,en,fchoou de Gods.
Ct`3 Zie

PLLLOUTtZA, l st.
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dienflige begrippen, gegrond of ongegrond, zich mengden in alle
menschlyke zaaken ; de Oorlog en de Liefde, .die getroetelde neigingen, zo gefchikt om de Ziel door de zinnen to vervoeren, had .
den doorgaans den voorrang boven de onzigtbaare voorwerpen , die
aan de overweeging bet geluk eens toekomenden leevens aanboo .
den . Alle de Godsdienfligheden wederhielden onze Helden niet
van onophoudelyk bloed to vergieten, en zy dienden veelal hunne
Schoonen, met zo veel ja meet yver, dan hun God .
Zyn hart en dienstaanbiedenisfe eener Zielsvoogdesfe toe to heili.
gen ; voor haar alleen to leeven , voor haar na krygsroem en verdienflen to dingen ; haare volmaaktheden to bewonderen, en van da
a1gemeene bewondering to verzekeren ;naar den Tycel van haar Dienaar en Slaaf to flaan ; en tot lobo van zo veel liefdeblyken , en
poogingen om haar to winnen, zich gelukkig to agten als zy zich
verwaardigt dezelve to erkennen ; met den woord, eene Jongvrouw
to dienen als eene foort van Godinne , wier gunflen niets anders kunnen weezen, dan de prys der edelfle gevoelens ; eene Godinne, die
men niet bemint dan met eerbied, gelyk men haar Met moec eerbieden dan met liefde ; dit was cen dzr voornnamfte pligten van een'
Ridder, of van iemand die verlangde een Ridder to worden . De
:nbeelding werd verhit, door dusdanig een flelzel van Liefde . En
gelyk bet Helden vormde, zo kwanten'er ook alle de zotternyea
der doolende Ridderfchappe nit to voorfchyn .
Indien de Galanterie in de Burgerlyke zpmenleeving heerschte,
bragten de Troubadours niet weinig toe, tot den aangroei haarer
heerfchappye, en den roem haarer zegepraal . Bykans alien gaven
zy zich over aan bet eeren der Jongkvrouwen ; deezen door eene
natuurlyke aandrift, geenen om bet vertoon ce maaken, en de mees .
ten uit belang : want bet was de weg tot geluk, en de Jongkvrouwen
nayverig, om loftuitingen, die haare bevalligheden fcheenen to vereeuwigen, bleeven niet in gebreke, den ophemelenden Dichter to
begunfligen . De liefdedrift en de vleiery !lrekten gelykerhand om
den Parnas in Provence op to flreeven .
Dan 'er ontbreekt veel aan, dat de Liefde, ten tyde der Ridderfchappe, zodanig geweest hebbe, als de Bedillers der tegenwoor .
dige dagen zich verbeelden ! lATanneer de Gefchiedenis geen getuigenis droeg van de ongeregeldheden en losbandige zeden, zouden
de Werken der Troubadours eene menigte van onwederlegbaare be .
wyzen opleveren . Onder eenige voorbeelden eener kuifche Galan .
terie, aan de regelen van fchaamte en pligt onderdaanig, vindt men
duizend trekken van ongebondenheid en wellust ; men ontdekt hoe
de zinnen bet hart vermeesteren ; men ziet de huwelykstrouw o, :befchaamd gefchouden, en zomwylen gansch fpoorlooze bedryvru
met eene hondfche onbefchoftheid gepleegd ; in 'c kort, dezelfde
ondeugden , als 'er tegenwoordig plats hebben ; doch min vermomd
under eeo eerbaar voorkomen . Van bier is bet, dat de Hekeldich-
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ten van veelen deezer Poeten, die den lof der voorgaande tyden
vermelden, fchoon nog beret hunner berispinge waardig, eene afzig .
tige fchildery maalen, van de losbandigheden hunner Tydgenooten .
Zo nacuurlyk is her de oude Deugden to pryzen , of zelfs die to
veronderfiellen , em met to meerder bitterheids de tegenwoordige
©ndeugden to gispen !
Leat ons den middelweg kiezen , en , zonder onregt to doen , noch
door toegeevenheidjegens de dooden, noch door fcherpheid tegen
de leevenden, de pryzenswaardigen pryzen, en de gebreken van
anderen erkennen . De moed, de beleefdheid, de eer, de Galanterie onzer Voorvaderen waren befmet met veele grove ondeug .
den , bykans onaffcheidelyk verknogt aan den onvolkomeu ftaat
der Maatfchappye : to midden omer gefleepener ondeugden, fchit .
teren edele deugden uit, die de befchaaving der Zeden, en de beoefening des Verflands, altoos zullen voortbrengen . Een vooroor .
deel, 't welk ons bet bezef der voordeelen, welke wy genieten,
zou ontneemen, zou zo laag als fchadelyk weezen . Het licht, nit
de Gefchiedenis der Troubadours getrokken, tot kennis der oude
zeden, kan ten minften dienen om dusdanig een vooroordeel to
verdryven .
IV .
Een groot gedeelte van de Werken der Troubadours betreft de
lotgevallen der Eeuwe, die zy beleefden, zo gefchikt om de geestdrift en de verontwaardiging der Dichteren gaande to doen worden .
't Is noodig bier eene fchets van die gebeurtenisfen to geeven : een
enkele opflag van 't oog zal toonen, dat bet aan leerzaame fchryffoffe Met ontbrak .
Her was een tyd, waarin de Pausfen, die de regels en de voorbeel .
den der eerfle Christen Kerk lang uit bet gezigt verlooren hadden,
in den naam van GOD en van den heiligen PETRUS, cues in rep en
roereftelden, en, van een' Hemelfchen Godsdienst, een werktuig der
onderneemendfte Staatkunde maakren . Nu eens de belooningen des
Hemels aanbiedende , dan weder de flraffe der I lelle voor oogen houdende, bragten zy de Volken to onder, deeden zy de Ryken beeYen, en de Vorften op hunne Throonen waggelen . De Kruistoch .
ten, waar van GREGORIUS DE VIr het eerfle denkbeeldvormde, waren, van den ftaatkundigen kant befchouwd, een meesterfruk van
de oude Pauslyke oppermagt . Daar door kon een Paus de Onder .
daanen van alle Vorften de wapens doen sangorden ; hun uitzenden
om Ryken to bemagtigen, die by fchattingfchuldig maakte ; van bet
eene einde van Europa tot bet andere geldhefingen uitfchryven,
over welke by de befebikking hadt ; de Stamen van menfchap en
geld ontblooten, eene zwakheid die to zyner verlterking diende ; in
zeker opzigt de Keizers en Kouingen , wier afweezen hem ten voor .
deele ftrekte, over zee verbatfnen ; de Kerklyke rykdommen ver .
meerderen, en bygevolge zyne inkomflen, door bet geld, fpruitende
uit
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uit den verkoop van eene menigte landeryen, die de Kruisvaarders
zeer goedkoop verkogten , om dus de Aflaaten van den Heiligett
Kryg to kunnen verkrygen : en, eindelyk, zich listig tot Regter op .
werpen over alle burger- en flaatzaaken, door de goederen en perfoonen,van alien die zich onder den flandaard van bet Kruis b==gaven,
in Pauslyke befcherming to neemen . Indien de Staatkunde van het
Roornfche Hof terilond dit Steizel niet begreep in de voile uirgeflrektheid, her blykt hoe 't niet lang aanliep of hot verflundt it ten
voilen : fchoon Godsdienflige en zinnebeeldige redenen altoos die
ontwerpen bedelcten ; misfchien zo wel voor 'c oog der Pausfen, als
voor dat der betoverde Volkeren .
Wy vinden, in de Gedichten der Troubadours, honderdvoorbeelden van de goestdrift der Kruisvaarten, en der beuzelagtige beweegredenen, die dezelve onophoudelyk weder ont(laken : dan zomtyds
hooren wy dezelve doorfiryken met eene floute vrymoedigheid, die
wonder affleekt by de algemeen heerfchende vooroordeelen .
En hoe zouden 'er , na zo veele ougelukkig afgeloopene Kruis .
tochten, waar van Europa alien heil gewagt hadt, geen Manners ge .
weest zyn, redelyk genoeg om daar beter over to oordeelen, en vry
genoeg om hun gevoelen to zeggen? De Kerklyke magt, uit haare
eigene natuure zo eerwaardig, en zo hoogstnuttig, als ze wyslyk
en pligtmaatig wordt gehandhaafd, flelde zich bloot voor de ge .
vaarlykfle aanvallen, door misbruiken, die de volken met veront .
waardiging begonnen to vervullen .
flier uit ontflonden de Aanhangen, in onze Zuidlykfte Landfchappen, bekend onder de verfchillende naamen van Manicbeen,
TValrlenfen, 41bigetifen &c. Hun heftig uitvaaren tegen de Geest .
iykheid bragt zo veel, als hunne gevoelens, toe tot den wreeden
oorlog, welken men hun verklaarde ten bederve des Graafs van
ToulouJe . Dus tang hadden de Kruistochten ten oogmerk gehadt
de vyanden van den Christlyken IUaam to verdelgen . Maar Cbristenen, voor vyanden der Kerke gehouden, fcheenen Dog gefchikter voorwerpen, om door 't yvervuur opgeofferd to worden, en
hunne Overheid bet waagende bun to befchermen, of veel eer te
dulden, maakre de Paus, niet to vrede met zyne vervloekingen
uit to donderen, bet tot een Godsdienstpligt en een middel tot
verkryging van de zaligheid, de wapens op to vatcen, om dien
Graaf van zyn Staaten to berooven .
Ik roer hier maar even can dien fchandlyken Kruistocht, vermaard door zo veele onregtvaardigheden en wreede bedryven, zo
nadeelig voor RAIMOND DEN VI, en RAIMOND DEN VII, Graaven
van Teuloufe, ondanks hunne nederige onderwerpingen, altoos gevolgd van bedrieglyke vryfpraaken ; doch zo nuttig voor bet Hof
van Rome, 't welk van de Landen, hun ontnomen, een Vorflendom in 't hart vau Frankryk oprigt;e . Veelen der Troubadours,
die
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die deel gehad hebben, in deeze burger oorlogen, of als mede ;
krygers, of als deelgenooten der verdrukten, hebben ons daar van
zeer weetenswaardige byzonderheden naagelaaten .
De Geestlykheid dier ongelukkige Landfchappen, toen door de
woede der geestdryverye vervoerd, en overgegeeven aan krygszugtige driften, bedreef de fchriklykfle fpoorloosheden, en de Monni
ken gaven bun geenzins toe . De opkomende Inquifitie vertoonde
zich wel drag met bloed bezoedeld ; doch in bet verbranden haarer
ilachtofleren, fchuldigen en orfchuldigen onder een gemengd, zette
de Pa Len dier Landfchappen aan, en alien die gevoelig waren voor
de aandoeningen der Menschlykheid . Hoe dikwyls heeft de Gods .
dienst rede tot zugten , om dat de Bedienaars dezelve in Dwing .
Iandy veranderen! Welk een roem voor de gezonde Letterkunde,
dat zy den Godsdienst ontheeven heeft van die blaam ; de voorfchriften van Christlyke Lief'de, tegen de vooroordeelen eener bloed .
dorftige Geestdryverye overflefende! Ja,in de ru,vfleEeuwenzelfs,
zyn de Fraaije Letteren dikwyls begunftigers en weldoeners des
Mertchdoms geweest.
O-dertusfchen voeren de Opperpriesters vocrt, met door geweld<
daadige middelen to heerf hen. De Friesterfchap was geduurig met
Net Keizerryk in tweefiryd . FREDRIK DE I, die groote Keizer, hadt
'er de gevaarlykfle flags n in ontvangen, en de .opfland der Steden
in Lombardyen , zamenverbonden otn zich zyner heerfchappye to
antrrekken, was vooruaamlyk het bedryf der onderneemingen van `t
Hof LL Rome . Een gering voorteken van de flormen die INNOCENTIUS DE 111, GR GORIUS DE IX, INNOCENTIUS DE IV, en anderen ,
errlang uU aen verwekken teggCn FREDERIK URN 11 , en de overige
} , 'E"s ',i't den S, zn ;bi'L ru Sta:n .
s
SFr e :4c ,~ 01 ~~n ul :;ing van fchardelyke tooneelen, naa banvonviifr ; door haa~ uirgefprooken, alle firekkende om den Keizer
to ontrhroonen , word by tlaadyk a,eezet op eene Kerkvergadering
to Lior;s, waar de Paus het bAuit voori'chreef. Verloor b y zyne
K'oon Diet , bet was dewy! by moods genoeg bezat om die to verdeeaigen . Zyne Opvolgers waren ongelukkiger. De Pausfen vervolgden aan dtn centn kant Keizer CONRAD, Zoon van FREDERIK,
en beruofden, van den arlderen itant, dir Huis, teRome zogehaat,
van de beige S'iciliesa . Engeland wist zich Diet van hunne aanbie .
dingen to hedienen . Debroedervan LUDEwvK DEN HEILIGEN, reeds
Graaf van Provence, flaagde beter, indien men de bemagtiging van
Napels voor een grout geluk wag nuuden ; een bemagtiging, be .
vestigd dour den regteriylten moord van Koning CONRADIN, en des
Hertogs van Oostenryk, en gevolgd van zodanige aanflootlyke buitenfpoorigheden , dat de SiXiaanfcbe Vesper's'er bykans de eenige
vrugt van zyn .
Wanneer wy zien, dat de Troubadour FIGUEIMA, en eenige ands .

tell,
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rest , met losgelaaten woede, uitvaart tegen Rome, tegen de bedie-

naars en naavolgers der onregtvaardigheden van dat Hof, zal men
moeten toeftemmen, dat, hoe vreemd ook deeze ftoutmoedigheid
voorkomt in die bygeloovige eeuwen, de Gefchiedenis dit raadzel
zeer gemaklyk verklaart.
Laat ons, by deeze gedenkwaardige gebeurtenisfen, waar op de
Dichtaukken der Troubadours dikwyls fiaan , de gefchillen van Frankryk met Engeland voegen ; de vereeniging van verfcheideFranfcbe
Landfebappen met een mededingende Kroon ; de gevangenneeming
van RICHARD DEN I, by zyne wederkomst uit Paleflina ; de vermeestering van PIIILIP-AUGUSTUS Op JOANNES, den Opvolger van
RICHARD, gemaakt ; de tegenelkauder aangekante belaugen derTroubadeurs van verfchillende Partyen : welke bronnen van Gefch!edkundige byzonderheden!
Maar de ommewentelingen, in de Landen zelve, waar zich de
Troubadours onthielden, veroorzaakt, verfchaffen, onafhangelyk van
alle de overige, een ruime floffe aan hunne gezangen . Deeze landen begreepen, behalven Daupbine en Provence, de drie groote
Graaffchappen Touloufe, Barcelone en Poitou, met bet Hertog.
dom dquitanie . Daar hadt Let Leenroerig flelzel, gelyk op ande .
re plaatzen, onder een fchyn van orde en ondergefchiktheid, een
weezenlyke verwarring ingevoerd, tusfchen den Opper-Leenheer,
den Leenman en den Achter-Leenman, die in geduurigen flryd
waren.
Deeze ommewentelingen, met derzelver gevolgen, de belangen
van groote en kleine Hoven, wekten de geesteu op, en de Trou .
badours fpeelden zomtyds in dezelve eene gewigtige rolle . 'Er is
een tyd geweest, waar in de Hoven van Aragon , van Poitou, van
Provence, om ftryd, de Zanggodinnen begunftigden . De erkentenis zweeg niet llil : en, indien een gedeelte der Troubadours bun .
nen yver betoont voor de Prinsfen van Touloufe , wy vinden bier
van de duidelyke reden in de gunften deezer Vorflen en hunner
Voorvaderen . Doch derzelver zaak verdeedigende tegen de Geest .
lykheid, doorhaat, nitGodsdienfligebegrippenherkomflig, ondank .
baar en onregtvaardig gewot ten, volgden zy de aandrifr van gevoeligheid en belang. Hoe zeldzaam is bet, in dergelyke omtlandigheden, zich binnen de paalen van verfland en billykheid to houden .
Ik ben niet ingenomen met een gunilig vooroordeel voor de
Troubadours, zy verdienen, over't algemeen, meer blaams dan lots .
Gelyk de volgende afdeeling ; handelende van de onderfcheidene
foorten van Dichtwerken , door hun•opgefleld , zal uitwyzen.
(Het Vervolg by de eet fle gelegenbeid.).
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Evallig Kindje, 6 teder wicht l

Zyt wellekom, nu 't lieve levenslicht
Deez' dag, voor 't eerst, u heeft befcheenen .
Zoo fchoon, zoo zoet, zoo welgemaakt,
Wordt dag en nagt voor uw behoud gewaakt,

Elk wil, vol yvers, U zyn zorge en byftand leenen ;
Uw' Oudren, om uw komst verheugd,
Strekt ge ook ter wellust en tot vreugd.
'Er zyn geleerde en fchrandre mannen

Geweest, men vindt ze nog, die 't weezenlooze Niet
Verkiezen voor een leven vol verdriet ;
• Want," zeggen zy : „ veel beter is 'c, gebannen
„ In 't eenzaamst, akeligst gewest,
„ Dan naar 'c gezellig zoet der Maatfchappy to fireeven,
„ Daar alles kwaads op card' zig heefc gevest
• En wat is tog de Waereld, wat het leven?"
Die Mannen zyn, als gy, ook klein geweest,
Groei ook, als zy, naar 't lichaam, naar den geest ;
Dan kunt gy zelv', onzydig, 't oordeel vellen,
Wat van de Waereld zy ; hoe 't !even u behaagt ;
En of 't verfiandig zy, zichzelven zeer to kwellen,
Als men der Waereld, of het levee, zich beklaagc .
Onnoozel Kindje 1 6 ja, zoo lang gy U ziet freelen ,
Door zorgende Ouders, zal u 't leven niet verveelen .

De Waereld lacht tt lieflyk san ;
„ Ik vind," zegt gy : 'k vind geen gebreken ;
„ Waar zyn die? me is nog Iiefde en trouw gebleeken .
„ 6! De ondeugd heeft wis nooit bettaan I

„ Ik
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„ Ik leef gerust ; 'k leef wel to vreeden ;
„ Wit is 'er, dat my nog ontbreekt?
„

e

Waereld! die genoegen kweekt,

„ Gy flreelt myn hart door uw bekoorlykheden .
„ En daar ik niets dan vreugde ontmoet,
„ Is alles in deez' Waereld goed."

Dus fpreekt ge in uwe jeugd, en 't is u to vergeeven ;

Gy, onbezorgd, kent noch de Waereld, noch bet leven .
Maar derfc ge eens uwer Oudren min

Met ban befluur, en treedt ge alleen ter Waereld in,
Dan zult ge, op de eerfle tree, terflond van taal verand'ren,
Dan zegt gy wis : „ Hoe ! fchat me elkand'ren,

• Eer naar bet aardsch en tydlyk goed,
• Dan naar de gaaven van 't gemoad?

• 'k Zie 't zelfbelang, ten troon verheven,
• Vervloekte en fnoode wetten geeven ;

• Hec krielt van dwaazen, daar ik naauw een wyzen zie ;
• Ik zoek een vriend, wien ik myn zuiv're vriendfchap bie,
„ Helaas 1 de opregte en waare Vrinden

• Zyn, als de Wyzen, fchaars to vinden .
• Onkunde en huichlaary heerscht en by Groot en Klein ;
• De Huwlyksmin, zoo edel, zuiver, rein
• In haar geboorte, is ook allengs verbasterd ;

• Men flreelt bet valsch Vernuft, wanneer her hoout en lastert .
• 6 Waereld! nu ik my op uw Toneel bevind,
„ En zie, met onbenevelde oogen,

• Hoe Gy me in myne jeugd misleid hebt en bedroogen,
• Haat ik U, even clerk, al : ik U heb bemind ! "
AMS1'zRDAM

Semptr idem.
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JESUS AFKOMST VERDEEDIGD,
TEGEN

T

DEN HEER DE VOLTAIRE .

Oen ik laatstmaal de, met regt gepreezene, .7oodfcbe Brieven aan den Hr. DE VOLTAIRE las , viel myne aanmerking
op eene plaatze , die de Christen - Vertaaler goedgevonden
heeft, ongemerkt voorby to gaan ; hoewel ze, mynes inziens,
wel eenige opmerking verdiend hadde . - De plaats, die ik
beoog, vind men in 't Eerfte Deel dier Brieven bl . 186 enz . (I fle
Druk,) en luid aldus : „ Voor 't overige , fchoon deeze voor• beelden niets bewyzen, moet men evenwel erkennen, dat
• dezelven hier niet geheel to vergeefsch , noch zonder oog,, merk zyn bygebragt ; zy dienen , om twee Aanmerkingea
• voor to ftellen , van welke de eerlte is : Dat Racbab , eene

„ openbaare Hoere, eene llfbeelding is der Cbristelyke Kerke ;
• en de andere, dat Yefus zicb verwaardigde van vyf vreem .
• de Yrouwen zyne afkomst to rekenen, waar van de eene
„ zicb aan Bloedfcbande, de Tweede zicb aan Hoererye, en
„ eene Derde zicb aan Overfpel bad fchuldig gemaakt , enz.

• Godvruchtige Bedenkingen, met welker overweeging wy

„ bet den Christenen overlaaten zich to fiachten ". --- De
geheele plaats, waar van deeze aanhaaling flegts een (amen-of
uittrekzel is, word ons door de Brieffchryvers, met de eigene
woorden van den Hr. DE VOLTAIRE, nit eene aantekening,
op zyne Verhandeling over de Verdraagzaamheid, gevoegd
in bet Twaalfde Artykel dier Verhandeling , opgegeeven ,
bladz . 70, 7r . 1k zal dezelve, tot meerder gemak van den
Leezer, gebeel uitfchryven . „ Ruth, dus luidze, was een
• 1'Joahitifche, niettegenftaande haare Familie, oorfprongke„ lyk, van Bethlehem afkomftig was : de H . Schriftuur noemt
„ haar beflendig, Ruth de Moabitifche, en evenwel leide zy
• zich neder, op raad der Moeder, in bet Bed van Boas,
• ontfing van denzelven fes maaten Gerst ; trouwde vervol• gens met denzelven , en wierd Grootmeeder van David .
Y
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Rachab was niet alleen een vreemde Vrouw , maar zelff
„ eene openbaare Hoere ; de gemeene Overzetting (Vulgata)

„

„ geeft haar geenen anderen naam , dart die van Meretrix ,
„ of Hoer ; zy huwde vervolgens aan Salmon, en van deezen
„ Salmon rekent David ook zyn of komst . Rachab word
,, zelfs als een zinnebeeld der Christelyke Kerke aangemerkt,dit
„ was her gevoelen van veele Kerkvaders , en inzonderheid,
dat van ORIGENES, in zyn zevenden Leerrede over Jofua .
„ Bathfeba, de Huisvrouwe van Urias, by welke David
,, Salomo teelde, was een Hethitifche . Indien gy nog- hoo• ger opklimt, trouwde de Aartsvader juda met een Kana,, . anitifche ; zyne Kinderen hadden Thamar tot Huisvrouw,
„ nit her Geflachte van Haram . Deeze Vrouw, met welke
;~ Juda, onweetend, Bloedfchande bedreef, behoorde niet tot
,, her Geflacht van Israel . Dus heeft derhalven onze Heere
• Jefus Christus zich verwaardigd, de Menfthelyke Natuur
• aan to neemen, in eene Familie, van welke vyf vreemde
„ Vrouwen den tram uitmaakteti, om aan to duiden, dat de
;, vreemde Volken gemeenfchap aan zyn Erfdeel zouden
„ hebben "
Ik heb zedert myne gedachten laaten gaan , over deeze grie.
ve tegen onzen Godsdienst, en deszelfs Inffieller ; en her gees
my toefchynt, tot wegneeming van her fmaadelyke, daar in
vervat, to kunnen dienen, neem ik de vryheid, zo als ik't.
ontworpen hebbe, aan de Schryvers der Hodend. Paderl.
Letteroefeningen, mede to deelen, om , zo zy achten, her met
nut to kunnen plaatzen , daar van gebruik to mankeu : in hoope, dat hier of daar eene bekwaamer hand aangefpoord zai
worden, om dit Stuk eens, meer opzetlyk, en bondiger, to
behandelen .
Her is eigentlyk niet bet eerfte, dat in de bovengemelde .
plaats, ter bezwaaring van 't Christendom word ingebragt,
waar tegen ik voorneetn myteverzetten, dat naamlyk Raclrab
tens fifbeelding is der Cbbristeiyke Kerke . Dit bezwaar fleunt
alleen,op de willekeurige Veiklaaring van fommige, zu vroe •
ger als laater, Christenen : deezen niogen die befahufdiging,
voor hunne rekening neemen . Onze H. Schriften hebben 'er,
noch regtflreeks, noch van ter zyden, lets van, weshalvert
wy ons, zonder rede, daar over zouden bekommeren .
Her is alleen, de tweede befchuldiging, die Jefus Afkoms¢
makt, weike ik voorheb to beantwoorden .
Ik zal my niet vermoeijen, om de gevallen van Bloedfchande, Hoererye, en Overfpel to bewimpelen, of aan to haalen,
bet geen, tot vermindexing dier misdryven, tnaoglyk zou kunnen
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ten warden bygebragt : alleenlyk zal ik in aanmerking nee .
men, welke betrrkking Jefus, en zyne Afkomst, op deeze gevallei hebben, waar,
door, ik achtte,dat de bezwaarnis zeker
zeer reel zal verminderd warden ; en daar en boven zal ik
tragten to doen zien, dat de zaak zelve niet, tot oneer of
kbande van onzen Jefus, kan geduid worden .
'
Terffond vestigt zich myne aandacht, op 't geen de 1-Ir.
DE VOLTAIRE zegt , dat Jefus zich verwaardi g
gde , Lilt Vyf
vreexrrde Vrouwen of to (lam men . --- Na alle inoeite, die 't
my mooglyk was aan to wenden, heb ik niet,meer dan vier
.
zodani ;;e Vrouwen, ten minften zo als de Hr . DE vOLTAIRP
ze belieft to noemen,(met hoe veel regt zal op zyn plaats gezien worden) kunnen vinden ; naamlyk Thamar , Rachab,
Ruth en Bathfeba . -- Verwonderd derhalven, waar Hy de
Vvfde van daan liaalde, •zag ik zyne Note nog eons na, en
zie't daar de vyfde vreemde Vrouw gevonden in de Huisvrouw
van Juda, waar uit de drie Kinderen, aan welke Thamar na .
derhand ten Vrouwe, of toegedacht of toegezegd wierd, gebooren zyn, en welke onze Man , by vergisfing in zyne optelling, by de vier genoemden gevoegd zal hebben . Doch,
met zyn believen, Thamar had geen Kinderen van deeze Zoonen der Canaanitifche , maar wel van Juda, en dat wel 'na den
flood van zyne Canaanitilche Huisvrouwe, zo dat deeze, in "t
geheel niet , op Jefus Stamlyst to pasfe komt . Zie Gen .
XXVIIh . Dit zy dan mede gefteld op den Rol der onnauwkeurigheden, waar door zich de vluchtige DE VOLTAIRE, ZO
dikwerf, laat vervoeren !
Vervolgens : Fly is bier, naar zyne gewoonte weder vry
flout, in vast to fiellen, dat die vier Vrouwen, waar van JeTus met de daad is voortgefprooten, alien Vreemden zyn ge'wveest. --- Thamar, zegt by, was nit bet gef acbte van Haram, zy beboorde niet tot bet gefacbte van Israel. --- Waar
of by dit geleezen heeft? Altijans niet in den Bybel! - Gen .
XXXVIII. Ruth IV : z2 . t Chr. 11 :4 . Matth . I : 3, de eenigfte
plaatzen, in welken van haar gefprooken word , Ilaat Been
ehkele letter van haar afkotnst ; en lchoon'er, Gen . XXXVIII :
i i , gewaagd word van 'haar Waders huis, haar Vader word
niet genoemd . - Maar last ik iets toegeeven . Zy ware eens
eene Oogter van Haram, behoorde zy dan niet tot bet geflagt
van Isr*1? Gewislyk, indien men een Nazaat van Sem, als
tot dat geflagt behoorende, mag aanmerken . Immers wy leezen v66r Juda van geenen anderen Haram ,, dan van eenen,
van then Naam, die een Zoon was van deezen Stamvader van
IsraUls geflagtlinie . Gen. X. 22, 23 . - Of evil mooglyk de
Y 2
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DE VOLTAIRE met deeze uitdrukkinge, Zy beboorde niet
tot betgeflagt van Israel . zeggen, zy was geen Nazaat van

Vader acob, wiens andere naam Israel was, dan mag men
wel vraagen : hoe by dat to weeten is gekomen ! daar 'er niet
Un enkel woord van gefprooken woodt? Wy hebben ten minllen evenveel regt, om to zeggen, zy behoorde 'er al toe, en
wy hebben 'er mooglyk meer grond toe. --- Wy weeten ,
dat de Canaanitifche Vrouwen den Aartsvaderen Heeds Gene
bitterheid waren ; Mofes tekent bet daarom zo dikwerf aan ;
wanneer hunne Zoonen zich met de zodanigen vermaasfchapten ; dit doet by ook omtrent Juda, in dat zelfde XXXVIII H .
van Gen ., waar in van Thamar gehandeld word ; doch van
Thamar word, bier omtrent, niets gezegd, 't geen ons veel
ter mag doen vermoeden, dat zy Wet , dan dat zy al, eene
Canaanitifche Dogter was . Daarenboven woonde haar Vader
in de Nabuurfchap van Juda, zo naby zelfs, dat Thamar van
zyn in- en uitgaan konde bericht hebben , en dat in then tyd,
toen de Zoonen van Jacob, met hunne Huisgezinnen, nog als
under zyn gebied leefden ; is 't dan wel geheel buiten waarfchynlykheid, dat zy en haar Vader mede tot de Huisgezinnen
van Jacob behoorden ? Ten minflen hebben wy bier een twyfelachtig geval, en dus is bet, fchoon wy 't voordeel der waarfchynlykheid al moeten opgeeven, alte vermetel,dus flellig to
zeggen : Zy beboorde niet tot bet Geflacht van Israel .
Met meerder regt word van Rachab gezegd, dat zy eene
vreemde Vrouw, en van Ruth, dat zy eene Moabitifche was ;
hoewel ik niet zien kan, wat de byvoeging, niettegenJlaande
baare Familie reit Bethlehem oor fprongkelyk was, bier ter zaake
doet. Immers DE VOLTAIRE zoekt zyne Leezers niet wys to
maaken , dat haar geflagt , oorfpr onglyk Joodsch , en naderhand Heidensch geworden ware? Dit zou al to grof zyn, wyl
ieder zyner Leezers, al wierd hot hen door de Brieffchryvers
niet herinnerd, weeten kon, dat niet haare , maar haars Mans
Familie uit Bethlehem ooriprongklyk was . - Doch bet geen
bier meer ter .zaake doet, is, dat deeze beide Vrouwen, wel
Heidenen van Afkomst waar niet van Godsdienst waren ; at .
tha::s toen niet, 't g ;,en wel op to merken flaat, toen zy Moe .
ders wierden van Jefus Voorvaderen . - Itntuers Rachabs Geloof en goede Werken worden van twee onzer Apostelen in
hunneBrieven aangehaald,Ucbr, XI : 31 . enJac .1I :25 ;welker
getuigenis ik echter tot gun anLt .reiade byoi edge , dan otn
to doen zien , dat haare naga :iaciitenis by de Jooden , aan
welken beide deeze Brieven g- .clrreev~nzyn , van een go ::den
reuk, ten aanzien van den Godsdienst, moet geweest zyn .
--- Ruths
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Ruths eigen verklaaring hebben wy in 't book, dat haaren
Naam draagt, Cap . I : 16, en zy voldeed aan dezelve, toen
zy zich in'tttuk der Losfinge,en van 'tHuweiyk,naar Israels
Vet en gewoonten, gedroeg en fchikte .
Wat eindelyk Bathfeba betreft, omtrent haar zyn wy 't weder geenszins met den Hr. DE VOLTAIRE eens : zy was, zegt
ty, een Hetbiti/cbe. Doch dit word al mede gezegd zonder
bewys. De Man vergist zich ; haar Man was een Hethiter ;
dit zal hem in 't hoofd gelegen , en by hier uit beflooten hebben, dat zy ook van dezelfde Natie was . Rede genoeg! in .
lien eene Franfche Vrouw eene Duitfche genaamd mag worden , © m dat haar Man een Duit(cher is . --- Gelukkig ! dat
wy 'er beter hefcheid van hebben . --- 2 Sam . XI : 4 . word zy
genoemd de Dochter van Eliam , een Man , zo als uit bet
voorftel van den Gefchledfchryver blykt, by David en de geedie by na ha-,, r vraagen liet, zeer wel bekend : Is deeze
niet Batbf ba, de Dogter van A?iam . Wy leezen van eenen
Man van dien zelfden Naam, die een Zonn was van Achitophel, en een der dertig Heiden van David, 2 Sam . XXIII : 34 .
Bathfebas Man, Urias, behoorde mede onder dat getal ; dus
is 't niet onwaarfchynlyk , dat zy van denzelfden rang als haar
Man, en dus cen Dogter geweest is van dien Eliam,van wien
wy ter laatstgemelde plaatze leezen ;ea dit zo zynde , was zy,
wel verre van eene Hethitifche to zyn , zelfs van den (lam van
Juda ; want Gilo, van waar Achituphel afkomftig was, a Sam .
XV : 12 . was, by de verdeeling van Canaan, aan dien ftam to
beurt gevallen Jof. XV :SI . -- Dim hebben wy dan vier,
geen vyf Vrouwen ; eene van weike allerwaar(chynlykst been
vreemde was ; omtrent een van welken bet op zyn hougst
genoomen twyffelachtig is, . en wear, van twee wel vreemden
van Af komst , maar door Godsdienst Joodinnen waren . ---Waar door wy meenen, dat de zwaarigheid byna de helft
minder word .
War nu bet ander deel der grieve betreft, naamlyk dat een
Z")

van deeze Vrouwen zich aan l'loed!c,hande , een andere aaa
Hoererye, en eene Verde zich aan Overfpel febuldig gemaa t
beeft. Daar omtrent heb ik bet volgende ter overweegirg your

to ftellen . - 't Zou dwaasheid zyn , openbaare faiten to
willen ontkennen, en T hamar van Bloedlchande, of Batlifeba
van Overfpel to willen vry pleiten . Dit zulien wv derhalven
ook Diet onderftaan . Doch wy zyn blyde, dat de misdaad,
de andere aangetygd , niet zo onwederlpreeklyk beweezen
zy, gelyk de Joodfche Briefichryvers , onmiddelyk voor de
plaats, die my tot dit onderzoek aanleiding gegeeven heeft
Y 3
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P. 181-186, volgens hunne gewoonte, bondig aanwyzen,

waar been ik den Leezer verzende, alzo ik 'er niets heb by to
voegen ; of 't moest alleen zyn, dat Ruth in 't byzonder by
Boas, en niet alleen by Boas, maar ook by haare Tyd-en;
Stadaenooten, bekend fond voor eene Vrouwve, die achting
waardig was, wegens haare Eerbaarheid, en daar over gepreezen wierd, zeWW in 't geval, waar over DF voLTniRF goedvind haar to befchuldigen ;gepreezen zelfs met aanroeping van .
den N,-2m van then Clod, lien by eerbiedigde : Gezeegend,
zegt by, zyt gy den Heere, myne Dogter! Gy belrt deeze uwe
laatfle Weldadigbeid grooter gemaakt dan de eerfle , dewyl gy
ene )enge Gezellen zyt nrgevolgd, bet zy Arm of Ryk
e gantfcbe flad mynes Yolks weet, dat gy een DEUGDELYY
wYr zyt . Ruth I II. vs . i o en i t . Her geen haar van alien

S

blaarn van oneerbaarheid ontheffen moet ; to meer nog, als
men 'er by aanmerkt, dat Boas overtuigd was, dat niet fiy,
maar een nader Losfer . refit op haar en haare bezittingen hadde. Aid. vs . 12 . - . Doch al waren ook de befchuldigingen,,
ten aanzien van Rachab en Thamar even klaar to bewyzen,
als de andcren, zo blyft ons nochthans iets over, om Jefus
afkomst, nit deeze alien, van alien blaam to ontheffen,'t geen
ik nu ga voorilelien .
Indien wy 't Verhaal van Mofes inzien, blykt bet, dat,wel
is waar , Peresch , een der Voorvaderen van Jefus , uit die
bloedfchandige gemeenfchap, geboren is, maar tevens fchynt
her, dot juda Thamar, in 't vervoig van tyd, werkelyk als
zyne fluisvrouwe hebbe aangemcrkt . Immers indien by haar
in 'c vcrvolg, aan haarzelve had overgelaaten, en van haar
geen meerder werk gernaakt had, als by gedaan zou hebben, .
van eene oubekende, die by met het loon haarer Ongeregtigheid had kunnen afwyzen , zo was 't van geen betekenis,
't geen Moles hepaaldelyk fchryft : Hy bekende baar voortaan
niet weer . Gen . YXV1II : 2(i - Ook komt jiet ons zo voor,
c at Juda, na dit geval, geen tinder PEluwelyk heeft aangegaan,
ten minilen wy vinden via l1--m aangerekend, en dat wel op
eene zeer aanmcrkeiyke wwyre, dat by, behalven de drie Kin .
deren , uit zyn vceors :;eand li :iwelvk met de Carraanitifche ,
geer .e andcren geihad hetti= e, den 1'eresch en-Z,-rah nit Thamar, daar Eea onzer gewwyde plaatzen van zegt : 4Ile de Zoo .
yen van 7u a waren vif, r Chron . 11- ,4, - Ook zyn de
Nakorneiiogen van Peresch en zyn Broeder, (ter eener dragt
geboorcn,) in de optehing O .-r txeflagten, even zo wel gerel::erd , ifs die va :a ^lah , en de andcre Nakomelingen van
Jacobs Zoonce ; ten bew.ry--e,dat bone geboorte even wettig
als

derde was

VERDItDIGD .

"IIg

als de hunne gerekend wierd . Zie Num. XXVI . 2o, 21 . --In zeker geval van eeii, naar Israg's gewoonten, wettig Huwelyk word, wat ook dat Huwelyk mogt voorafgegaan zyn,
bet zelve diet alleen gelyk getIeld met dat, maar ook daar aan
dat zelfde Heil toegewenscht, dat aan de Nakomelingen van
Juda nit Thamar was to beurt gevallen ; en dit gefchiedde door
Menfchen, welken,'uit die gemeenichap voortgekoomen, het
zich geen fchande rekenden, de geheugenis van dat geval te,
vernieuwen ; regt (Irydig met de Handelwyze van 't overig
Menschdom, dat zulke Vlekken anders zorgvuldig to bedekken tracht . 't Geval, dat ik bedoele, vied men Ruth IV : T2 .
Uw Huis zy als bet Buis van Pereseh , (die Thamar 7uda
baazde) van den Zaade, dat de Heere U geeven zal , uit deeze
jonge Yreuwe. --+- Het gevoig, dat ik uit dit alles trekken
wil, is eeniglyk dit : dat wat ook tot de Geboorte van deezen
Stamvader van Jefus aanleiding gegeeven hebbe, dit niet belette, dat deeze een wettige Zoon van Juda was, en Reeds
als zodanig erkend wierd .
Laat het zo zyn, dat Rachah eene Hoere geweest zy, dat
zy', en geene andere van dien Naam, ('t geen wy wel willen
toef'emmen, alzo 'er van geen andere Rachab in den geheelen
Bybel uitdruklyk gewaagd word,) Salmon Kinderen gegeeven
hebbe . Daar is, waar mede men de wettigheid van de uit haar
geboorenen kunne bewyzen . - Volgens de Wet Dew . XXIII :
2 . mogt geen bastaard in de Vergadering des Heeren komen ,
zelfs zyn tiende GeJlacbt niet, dat is, niet iemand van zyn
Geflagt, volgens de nader Verklaaring aldaar vs . 3. In welken
zin ook de Israeliten die fpreekwys verf'onden, ten tyde van
Nehemias. Neh . XIU : z . En ten tyde der Richteren van Israel-, was .liet Volk in dat begrip, dat geen bastaard met wet.
tige .Kinderen erven konde, zie't geval van Jephta,Richc .. X! :
I,, z .,+ ' Ittdien derhalven Boas, die een Zoon was van Salmon, (al ilelt men ook met fommigen', dat hy . d e
van dien naam na Salmon,) een Bastaard was, zo kon by
nooit eenig'regt hebben tot de Vergadering des Heeren, nocii
tot zyn Vadertyk Erfgoed : en zonder dit, kon by nooit de
Loafer in zyn geflagt zyn, 't geen by nochthans geweest is
derhalven befluit ik hier nit met rede, dat het Huwelyk van
Salmon met Rachab wettig geweest, en Boas nooit als een
$asraard zy aangemerkt geworden ; en dus, dat, of fchoon
Rachab, .al eeeniger tyd, zich oneerlyk hadde gedraagen, dit
nochthans geen plaats had, in zo verre zy d . Moeder van
Jefus Vooraaaten geworden is .
i' 4
In
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In 't geval van Ruth was dit nog meer blykbaar, war 'er ook
van de aangetygde ongeoorloofde gemeenfch2p, tusfchen Boas
en haar zyn moge , waar van echter geen fchaduw zelfs van
kwaad vermoeden overblyft, (men zie de 7oodfcbe Brieven ter
aangehaalde plaatze) , zy wierd nier bevrucht dan na haar
Fluwelyk, Ruth IV : 13- en dus neemt al weder her voorafgebeurde, de waarde en wettigheid van haar Huwelyk, en
de daar uit voortgefprootenen, met weg .
Vat eindelyk Bathteba betreft ; zy heeft zich, 't is waar,
t'eenigen tyde met David in Overfpel verloopen ; doch bet
Kind, daar van voortgekomen, ftierf, en zy bragt vervolgens
ui,wettigen Echt(na den dood van haaren eerften Man, 2 Sam .
KI : 27. en XII : 24 .) en Salomo en Nathan ter Weereld , uit
welke beiden de Afkomst van Jefusgerekend word . - Zulks,
na dit alles, aan Jefus Voorvaderen, geene onwettige of on .
echrelyke Geboorte kan worden toegefchreeven .
Dus meen ik de fchande, waar mede men de Afkomst van
onzen Jcfus trig to bezwalken, dus verre to hebben uitge.
wischt . Laat ik nu vercier voortgaan, om to doen zien, dat
al ware bet alles zo, als bet Ongeloof, door 't opperen deezer voorwendzelen, kwaadaartiglyk fchynt to wenfchen, bet
nochthans met tot oneer van onzen grooten Meester zoude
kunnen gerekend worden .
Indien niet de Pasfage , welke ik betwiste, in de zogenaamde
loodtche Brieven voorkwam, en daar, hoewel, gelyk uit bet
Tweede Deel blykt , door een Christen , zekerlyk met oogmerk , om, op dit Artykel, de Christenen tot Antwoord uit to
lokken, zo naakt, en, gelyk men 't van een Jood verwagten
zoude, haatelyk voorgefteld was, zou ik mooglyk niet eens,
om de Jooden , in deeze beantwoording, gedacht hebben ; maar
nu heb ik her geroegen , van aan to merken , dat wy, ten aan •
ziene deezer zaake, geen helemmering van hunne z_yde to verwagten hebben. -- Zy immers ftaan, nog ten huidigen dage,
in de verwachting van eenen Mesfias, nit dat zelfde geflagt en
I Luis , waar uit her openbaar is, dat onze Jefus gefprooten is ?
Des, zo dit alles al ecne zwaarigheid is, raakt ze hen zo wel
als ons. Zy zouden inderdaad wel in ban fchik zyn, indien
zy de Geflachtlyst van hunnen verwagt worderiden Mesfias,
zo wel als wy, onwederlpreekelyk uit dat zelfde Huis konden
bewyzen , en geenszins toef'aan , dat de misflagen zyner
Voorouders, reden konde geeven om met hem'te fpotten, ik
zwyg van hens to verwerpen . Integendeel, zy zouden zich
verblyden, dat de gevallca van Bloedfchaiide, Hoerer ;e etx
over-
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Overfpel in geheugenis bewaard waren, indien bet, buiten
deeze Inmengzels, anders onmooglyk ware, den juisten oorfpronk van hunnen Mesfias aantewyzen ; en wy durven hen
wel tarten, andere dan deeze in onze Heilige Boeken bewaarde, of verder vervolgde Geflagtlysten voor den dag to brengenmet
; enhunnen
juist verwachten
zo verre alsMesfias,
her onzeenEuangelisten
brengen,
is
't
met den onzen,
dezelf-

de zaak . -- 1. us than wy hier met de Jooden gelyk .
Wat nu de atadere Ongelopvigen belangt, ook by hen behoen ven wy ons deezer zaake met to fchaamen
.
Met rede mag met hen terflond to gemoet voeren, dat niemand voor de daaden zyner voorouders verandwoordelyk ftaat,
en dat bet in alien gevalle peter is, een braaf en eerlyk man
to zyn, en flegte voorouders to hebben, dan uit cen treflyk'
geflagt to zyn gefprooten, en zich then eedlen afkomst on .
waardig to gedraagen . -- Men mag 'er zelfs byvoegen,
dat wanneer 'er eenige Geflagt-Lyst voor handen ware, wel
ke eenen omtrek van eenige Eeuwen in zich bevatte, her zeker, de gefteldheid des menfchelyken geflagts in aanmerking
genomen zynde, niet to verwachten zyn zoude, dat, in dat
geheele geflagt , geen voorbeeld gevonden zoude worden ,
van een of anderen ongeregelden flap, door iemand van her
zelve, met betrekking op de Voortplanting van zyn geffiet,
gedoan. Vooral, wanneer de aanvang van zulk een geflagt
gebracht wierd tot de alleroudfle tyden, waar in andere Ze .
den en Wetten . dan laater en hedendaagsch, plants hadden ;
wanneer dat geflagt nederdaalde door cen Yolk, onder 't welk
de veelwyverye geduld wierd, en woonde in heetere gewesten ; nederdaalde door Stanvaders die de Koninglyke macht
in handen hadden, en hunnen luister ook, ouder anderen,
door een talryk ferrail meenden flaande to houden, en die in 't
vermogen flonden, om hunne verkregen magt daar toe to
misbruiken . Alle deeze en nog meer andere aanmerkingen, mag men met reden, denk ik, hier aanvoeren, en
zy zullen ook a11en, meer of min, klemmen moeten . Doch
ik zie, dat men ook hier met rede eene bedenking tegen my
kan aanvoeren, die, hoe zeer ook alle foortgelykeaanmerkiiigen in alle andere gevallen fleek moeten houden, in hetgeval
van Jefus "inderdaad cene gewichtige uitzondering op deezer
algemeenen regel maakt . Te weeten : „ Alle andere men• fchen, zal men kunnen zeggen, zyn geheel lydelyk in,
• en hebben geen de minfte beftelling over hun Geboortelot ;
• maar met Jefus is 't zo niet gelegen . fly, die ongetwyfY 5
„ feld
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feld ten aanzien van zyne verfehyning in 't vleesch vry.,
willig en met voorkennis to werk ging, kan niet geacht
warden in deezen met bet overig menschdom gelyk to flaan,
alzo by van zyne afkomst en geflagt niet onkundig geweest is ."
En ik denk ook, dat de Heer D$ VOL
.
1'AZRIS deeze bedenking voor zynen geest gehad heeft , toen
by wide , dat Jefus zich verwaardigd heeft de rnenfchelyks
natuur aanteneernen &c . ---•- Deeze bedenking evenwel zal
geene zwaarigheid overlnaten , indien men in aanmerking
rieemt, dat, fchoon Jefus de befchikking had over zyn Lot,
2 or echter geene rede was , waarom de gewoone loop der zaake, ten zynen aanziene, moeste veranderd of geftremd wore
den . * Immers het gantfche Oogmerk, waarom het God
behaagde to vooren bekend td maaken, nit welken ftam of
geflagt, Hy, then by ten Verlosfer van 't menschdom ge .
fchikt had, zou voortkomen, was niet zo zeer betreklyk op
den Mesfias, als wet op 't menschdom zelve . God beoogde
daar in niet, dat dit geflagt hem eere zoude aandoen ; maar
eeniglyk, dat zyne afkomst, to vooren bepaald en aangewee- .
Zen, een kenmerk van deezen Godlyken afgezantgoude zyn :
en 't menschdom door deeze bepaaling, aan de eene zyde,
voorbereid zou worden om hem, by zyne komst, to erkennen ,
en aan den anderen kant behoed, cenen anderen of verkeer .
den daar voor aanteneemen .
In de Natuur derzaakewas,
't niet nodig geweest, juist to vooren to bepaalen, welke
's Mesfias Stamvaders zyn zouden ; genoeg zou 't gewcest
zyn, Hem een Mensch, al waar 't ook uit een onbekend gee
flagt, to doen gebooren worden, en voorts het menschdom,
over de Godlykheid zyner Zending, uit zyn 1 ; er en werken
to laaten oordeelen. - Heeft het God anders behaag.l ,
dit is flechts als een byvoegzel, een hulpmiddel ter zekerer
en gereeder aanneeming van hem, wanneer by kwam, aantemerken . - Eenvoudig bepaalt zich de zaak hier toe ;
daar was van den Mesfias voorzegd, dat Hy nit Juda, en
wet nit het Huis van David zou voortkomen, daarop komt
het derhaiven ceniglyk aan, of Jefus, de loon van Maria,
werkelyk uit dit 1iuis, en geflagt zyne afkomst rekende, am
dit to bewyzen, hebben de H . Sc ;zryvers, ter voorkoming
van alle uitzondering, van een en ander geval moeten gewag
maaken, dat of aanieiding tot de geboorte zyner Stamvaders
gegeeven hebbe , of de perfoonen derzelven nader bepaalen
mo4 .,t . Waren deeze gevallen of perfbonen joist niet alien en
altyd van den besten Stempel, dit nochthans kaia de egtheidL
van
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van Jefus Geflagtlinie nooit benadeelen. Ja deeze openhartige
opregtheid kon noodzaaklyk zyn, niet alleen tot dar ein,ic,
maar ook, om bet wettig regt van Jefus, tot de . v , lorregten
van zyn Huis, die, 't Been men ook in 't oog behnort to
houden, volgens de voorzeggingen op Jefus moesren neder .
daalen, to bewyzen en to ftaaven ; waar toe byzonderlyk de
Gehoorte van Jefus Stamouders, uit eenen wettigen Echt,
volgens het boven beredeneerde, in aanmerking komen moet ..
En dus zullen dan eerst deeze omitandigheden in Jefa
Gefagtiinie ten zynen nadeele kunnen worden opgevat, als
men 't wettig regt van een Vorst, tot de Kroons •o pvolging,,
zal kunnen wraaken, of het Zyuer grootheid fchadelyk rekenen, indien 'er, ten opzichte van Zyne vroeger Voorouders,,
lets gebeurd zy, 't geen niet in alien deele met de ftrengfte
regels van Eer en Deugd overeentebrengen is . --- la at
ware 'er ook lets in deeze omitandigheden, dat ftrydig zyn
mogt, met den luister en hoogheid der menfchen, ninnmer
kan dit ons eenige kleinachting, maar moet oiis in tegeudeel
alle hoogachting inboezemen, voor's weerelds Verlosfer, die
ook in dit opzicht de fchande vrywillig op zich genomen,
en in deezen aan zyne Hoofdbedoeling, om zich zelven te,
vernederen en to vernietigen, heeft willen beantwoorden
Eene aanmerking indcrdaad, die, fchoon ze niet ter overtuiging van 't ongeloof moge ftrekken, echter voor Christenen
Jligtelyk is ; to nicer, indien zy, in hunne Godvrucbtige be-'
denkingen, bet Liefderyk gedrag van hunneu grooten wel .
doeier 'er mogen byvoegen ; die, toen by zich verwaardigie
Wt zulke Vrouwen, en in zulk eene Farnilie, de menfchelyke
Natuur aan to neemen, een, voor hen overtuiglyk, bewys
gaf, dat Hy alien Getlagten der aarde ten Heilaud, en den
grootften Zundaaren ter Zaligiheid zyn wilde . --- Weshal .
vent zy, de opregtheid hunner Gefchiedfcbryvers, die, wet
verre van eerie, van alien blaam ontheeven, geflagtlyst to
vercieren, gelyk alle bedriegers zeker doen zouden, de aanf'ootelykftc omftandigheden zelfs niet verzwygen, met biydfchap en dankbaarheitl , als ou .vrikbaare bewyzen voor de
Waarheid hunner verhaalen, eerbiedigen en verheffen .
H. Vs G .
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BERIGT WEGENS DE PEST TE SMYRNA .

(Overgenomen

D

Uit RICHARD CHANDLER'S Travels in 4fa Minor.)

E Pest begon (in den Jaare 1765) to Smyrna in de Lente. De eerfi;en, die 'er aan ftierven, waren van het Ei}and Mufionifi of Tino. Daar liep een onzeker gerugt voor
de zekere ontdekking. Een enkele werd 'er door aangetast,
then twee of meer, tot de voorbeelden veelvuldiger wordende, de Franken hunne deuren flooten, of zich gereed maakten om na 't Land to gaan . Wanneer wy omtrent gereed
llnnden, om Smy rna to ver,aa en, k%vamen drie Engelfcbe
1-leeren, Mr. FITZGER ALD , Mr. truPWITH , en Mr . wILARAIIAM van libene, met Mr . 7URiNBULL, een zeer kundig
Geneesheer, die veeie jaaren to Smyrna gewoond, en onder
de Europeaanen eene doorgaande agting verworven hadt . Zy
werden onderzogt, aangenomen, ell geen gevaar deedt zich op .
De gemaatigde lugtsgetleldheid deedt, tuen wy vertrokken
waren, de Pest heviger woeden, en dezelve fhoeg met verbaazende fnelheid voort . De Conful benoemde onder zyne
dienstbooden een die den marktgang zou waarueemen ;
zyn verblyfplaats was by de poort, naast de wagthoudende
Janitzaar . Naa omtrent drie weeken word by aangetast, en
daar op met zyn bedde na 't gasthuis gebragt, waar by lien
zKlfden dag ftierf. Een Meid klaagde, dat zv koude gevat
hadt, door op de open gaandery to flaapen . Zy hadt weinig
koorts met hoofdpyn . Eene gifte van game's poeder, deedt
haar afgaan en zweeten. De koorts kwam alle naamiddagen
weder. Eene andere gifte van bet zelfde poeder verwekte
braaking, doch zy kon eeten noch flaapen, werd hardlvvig
en zwak . Een Italiaan, die de Geneesheer was in de Factory, kwam op den negenden of tienden dag van 't land, en,
beneden blyvende, gaf by last dat de Zieke by hem zou gebragt worden . Hy bezag een ader onder de tong, die zwart
en zeer gezwollen was, wear op by betuigde dat zy van de
Pest was aangetast ; raadende haar na 't Gasthuis to laaten
brengen, in 't welke een Griek dit zelfde van haar ongemak
oordeelde . Zy flierf in list Gasthuis, naa Lien dagen gezulkkeld to hebben . Door dit ontrustend voorval, was de gezondheid van een groot gezin verdagt geworden . Wy mogten ons verheugen, dat wy niet to Smyrna gebleeven wareu,
en to Hadjelar onzen vriend ontmoet Madden .
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In Mei, toen try onze fchuilplaats betrokken, nam de Pest
niet af. Vier Perfoonen, in 't Huis van den Cadi, werden daar
door aangetast, de afgezondene Kanfelier der Franfcben ffierf,
en de Tolk kreeg de kwaal . Turken, .ooden, Grieken en Armeniers, ftierven in groote menigte. Van de Grieken alleen
werden 'er zomtyds meer dan honderd en dertig op 66n dag
begraaven . Men hevestigde eenpaarig, dat de Pest, by men .
fchen geheugen, niet flerker gewoed hadt . Wauneer in July
de Captein Pasha kwam om de fchatting-gelden to ontvangen,
flonden 'er eenige honderd huizen ledig . Een brand, begon .
nen omtrent de wyk der Franken, fcheen, to midden van
alle deeze elenden, een nieuw onheil to dreigen ; doch werd
gelukkig gebluscht.
De Pest mag misfchien met waarheid een ongemak ge .
noemd worden, ontffaande nit zekere Diertjes, waarfchynlyk
onzigtbaar, die zich in 's Menfchen lichaam zetten . Deeze
oorfpronglyk nit Egypte, of van elders herkomffig, beftaan
altoos op zommige plaatzen, met hunne natuur overednkotn .
ffig . Zy worden meestentyd 's jaarlyks na Srnyrna overge .
bragt, ezt kunnen zelden de groote hette verduuren ; zy zyr
't minst verderflyk in 't begin en in 't einde van den Zomer .
Komen zy vroeg in 't vootjaar, zy zyn zwak ; doch verkry.
gen grooter fterkte, vermenigvuldigen, en fferven . D: po .
rien van de huid, door de zomerwarmte geopend, laaten ze
gereedlyk in . Edn of meer builen vertoonen zich , bovenal
in de klieragtige deelen, vergezeld van eene menigte zeer
fchriklyke toevallen . Indien de lyder de ettermaaking over.
leeft, words b y zeer befmettelyk : en de deerlykheid deezer
kwaale vergroot zeer door de bedenking, dat men, C6ns daar
van herfteld zynde, niet beveiligd is voor op nieuw daar aan
onderhevig to raaken ! SEYCUSE , eeii Armenier , die onze
Kok geweest was, en, op myn verzoek, zyne verborgene
lidtekens van Pestbuilen hadt laaten zien, kwam nu aan de
Pest om : en my werd verzekerd, dat in Cen en denzelfden
Pesttyd , zomwylen een en dezelfde Perfoon , die kwaal
twee maalen krygt .
De Pestkwaaf wordt voornaamlyk, zo niet eeniglyk, door
aanraaking, overgezet. Dus zal dezelve , fchoon rondsom
een huis woedende, de Peribonen daar binnen nietaantasten,
indien alle noodige behoedzaamheid en voorzorge van alien
wordt aangewend, dit heeft de ondervinding meermaals getoond. Gerustheid egter, en onthevenheid van vreeze, katt
men niet verwagten . Dit is 'er verre af, en zonder de niter .
fte omzigtigheid leeft men van 't grootite gevaar omrirgd .
Yzer,
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Yzer, en dergelyke lichaamen, die van eene harde en vaste
zelfI andigheid zyn, worden door de belinetting niet aange .
tast, of dez 1ve hegt 'er zich niet aan . In zagte en poreufe
Iichaamen, en boven al in Papier, huisvest het dezelw, dik.
wyls ongemi rkt, en maakt den geenen die dezely_ aanraakt
ten flactltoffer. Hier voor kan men zich wac:,ren door deeze
lichaamen re berooken, met water of azyn to wasichen Een
Brief, in 't byzonder, vat men aan met een tangetje, en, de
gem, 1dt, voorzorge van zuivering gebruikt zynde, k .in men
din veilig openers. Huisdieren, die ga.arne omloop,=n, tnoeten buiten eflooten of ontgebragt word, n . E_ n grout Gezin heeft veele behoeften, wAke van elders vervuld moeten
worden, en is, naar evenredigheid van de m - nigre dier nood=
wcndigheden, aan gevaaren blootgeIield . In de Stad heelt men
raltoos to dugten, voor eene heimlyke vcrkeering der Dienst.
booden : op het land, of opgeflooten,kaneenbeuzelingrechtinaatige vrees aanjaagen . Onaflaatende zorgvuldigheid is , in
alle omftandigheden, noodig oui fchrik en agterdogt te weeTell.
In Smyrna zyn de ftraaten zo nauw en morsfig, de hui .
zen zo opgevuld, en de toevloed des yolks, in den voor .
tyd , zo groot , dat , geduurende de Zomerhette , het niet
zou kunnen misfen, of de Pest zou 'er woeden, indien de
Stad niet geregeld doorwaaid wierd, door de Yubat (*) en
Landwinden ; doch de Pest ontftaat niet uit den dampkring .
Misfchien zou dezelve, in een zeer befmette lugt, niet lang
kunnen aanhouden . De Inwoonders gaan met zoaneondergang to bed, en than op met het aanbreeken des dage •
raads ; wanneer de dooden op baaren uitgedraagen en ter
aarde befteld worden . Een Frank, die iets to verrigten
heeft, gnat in then tusfchentyd van 't land naa zyn huis
in de Stad, en keert weder, zonder iets to vreezen . De
eenzaaniheid en de nagt beveiligen hem .
De Pest flaat to Smyrna voort, zonder geftuit to worden .
Het yolk is 'er, uitgenomen de Franken, zo onbedagtzaam
als oh,kundig . Hunne huizen zynopgevuld met Inwoonders,
die zich in een eng verblyf onthouden : de vortrekken zyn
bedekt met matten, carpet ten, fofa's en kusfens, zeer gefchik- om de befmettiug to ontvangen en to behouden . Daar
enbovenn agten de Turken het voor een verdienstlyk werk,
de
(s) De Yubat is een verfrisfende Westewind, die, faande de
heete maanden , geregeld over dag waait, en doorgaans 's nagts
gevolgd words door een Landwind .
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de hand to leenen aan 't begraaven der dooden ; het ter
begraafnis draagen van een Mufuhnan ziende, haast by
zich om de fchouder onder de baar to zetten, waar op bet
lyk in de kleederen uitgeftrekt ligt . Hy volhardt in dit
-werk, tot dat by door iemand even dwaas en welmeenend
jafgelost worde . Verfcheide volgen dus elkander op, en loo .
pen toe, zo dat zy de Pest overneemen, van hem die 'er
ten prooije van flrekte. Deeze foort van dolzinnigheid heeft
egter haare nuttigheden . Hier door worden de begraafnis,
fen bezorgd, de zieken opgepast, en de markten voorzieu .
Men zou de Pest geheel van deeze landen kunnen wee •
ren , of althans bet verfpreiden kunnen voorkomen, indiert
'er Pesthuizen opgeregt, en heilzaame regels van •v oorbehoe.
ding ingelleld en opge#olgd wierden, van dien aart, als 'er
in zommige Steden van Europa hand grypen . Smyrna zou
waarfchynlyk, zo min als Marfeille, daar door worden aan .
getast , wanneer men dezelfde behoedzaamheden gebruikte .
Doch dit is de wysheid van een verhlandig en verlicht yolk .
Een Turk zal deeze middelen voor kragtloos houden, of
als ongeoorlofd verwerpen ; geheel overgegeeven aan de leer
der volftrekte voorbefchikking, fchryft by ziekte en gezondheid, vermaak en pyn, met alle, zelfs de beuzelagtig[te, toevallen des leevens, aan de magt en onveranderlyken wil des
Opperweezens toe . Hy ziet den voorzigtigen Frank met
fmaadende veragting aan, en verwyt hem vreesagtigheid, of
befchuldigt hem van ongodsdienfligheid . fly zegepraalt op
't bezit van meerder moeds en vertrouwen, terwyl by, ftaande het woeden van de Pest, met dezelfde koele onverfchilligheid, als op andere tyden, gaat en komt, en onbefuisd toeloopt, als een onvernuftig dier, niet weetende, of de weg,
dien 't opflaat, tot zyn leeven of dood ftrekke.
Het is onder de Grieken eefr vast aangenomen gevoelen ,
dat kort naa St. aan, Oude Sty!, de . woede van de Pest
vermindert, en deeze niet langer duurt, (Ian tot den tienden
of vyftienden van Augustus. Omtrent dien tyd ontiluiten de
Franken doorgaans hunne huizen en winkels, de kwynende
handel herleeft, en de vrye ommegang keert weder . Wy
h-aakten, gelyk ligt to denken is, pa dat tydperk, met het
tritertte verlangen en 't grootite ongeduld .
De Dorpeu, omftreeks Smyrna, kreegen vroeger of laater
de befmetting, zo wel als de Stad : Sedicui bleef niet geheel
vry. Een Griek to greetig gefteld op bet in bezit neemen
eeniger goederen zyns geftorven Broeders, ging na de Stad,
keerde weder, kreeg de Pestziekte ; by werd to rug gebragt,
en
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en fl:ierf terflond. Een Franscbman, lyfknegt van den Graaf
die tegen ons over zyn verblyf hadt, zynde onze
tuinen alleen door eene muur van elkandergefcheiden, klaag .
de, in 't begin van July, over eenige ongeileltenisfe . 'Er
openbaarde zich een gezwel, dit gepapt zynde , gaf hens
groote pyn, en 'er volgde een vuurige blaar . Hy werd na
Smyrna gcbragt en herllelde . Alles was in dit huffs zeer ge .
regeld ; en de knegt, die als een voorzigtig en bedagtzaam
jongman bekend ftondt , kou geene oorzaak van de hem over.
gekome Pest bedenken, of by moest dezelve gekreegen hebben door een mes in een fcheede fleekende, 't welk by, zyn
Heer volgende, hadt opgeraapt ; doch terfl :ond, zo ras by
zich bedagt, ook weggeworpen . Zodanig een toeval floor .
de onze rust, verbande bet vertrouwen nit ons verblyf, en
maakte dat wy onze waakzaamheid en v oorzorge verdub .
belden .
Wy waren gelukkig, dat wy, de maand Augustus in 't
land komende, de volkswaarneeming, wogens de duurzaam .
keid der Pestziekte , bewaarheid vonden . Men verklaarde
dat de Stad 'er van bevryd was ; doch een befmetlyke en
doodlyke koorts heerschte, voornaamlyk, onder de Grieken .
Men fchreef dezelve aan hun voedzel toe, 't welk, in den
zomertyd, byl ans geheel in vrugten beflaat . Wy huurden
paarden en muilezels, om ons en onze goederen weder na
Smyrna to voeren . De achtfle van Augustus was beftemd
tot ons vertrek van Sedicui, waar wy ons zints den elfdett
May hadden onthouden .
Her was een verbaazend gezigt, als ivy, on onze terugreize na Smi'rna, de Turkfche begraaf-tlaatzen voorby trokken , en de veeivuldige nieuwe graven van onderfcheide
grootte aanfchouwden ; dit gaf ons eene leevendige fchildery
van de onzekerheid des broozen mensclhlyken ieevens, in
alle tydperken, en hoe de dood, zo min op flaat als ouderdom lettende, alles wegrukt . Wat verder op zagen wy
de halfgebrande overblyfzels der huizen, die onlangs het
gevaar eens zwvaaren brands dreigden . De wyk der Franken, die wy 's winters met menfchen opgevuld gezien hadden, werd nu door weinige perfoonen betreeden , op tv er
peiuzend gelaad de bekommernis gedrukt was . De eenzaamheid dier plaatze , in vergelyking met de voorgaande
woLlagtigheid, verflerkte de onaangenaame denkbeelden, die
zich aan omen geest opdeeden . Allen hadden deel genomen
in dun algemeene,n ramp, ofbyzondere elende geproeld ; doch
zommigc waren wonderlyk bewaard gebleeven .
Wy
HOCHPIED,
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Wy werden hartlyk gegroet door de 7anitzaaren, aan de
Poort, die 'er wonderlyk wel uitzagen. DeConfulvrw
komde ons op nieuw, en kort daar op, hadden wy't genoegen om onze andere Vrienden, en Mr. LEE, to ziert. Naturk
lyk wenschten wy een Land to verlaaten, waar wy ons bloot»
gefteld gezien hadden aan zo veele gevaaren . En beflooten
terftond na /Jtbene to vertrekken .
NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN KRAAY .

(Volgens den Heer DE DMO>' TEIiILLARD , Medefchryver van den
Heer DE $tm'FON .
Oewel de Kraay, in 't Grieksch Koewyn, in 't Italiaansch
Cornice, in 't Spaansch Corneia, in 't Hoogduitsch
Krce, in 't Engelsch ; Crow, genaamd, in veele opzigten van
den grooten Raaf (*) verfchilt, bovenal in geftalte en eenige natuurlyke eigenfchappen, moet men egter toeftemmen,
dat by -ler verfcheide overeenkomfien mede heeft, gelyk de
volgende befchryving zal uitwyzen .
De Kraayen brengen den Zomer in groote bosfchen door,
en komen 'er niet dan by tyd en wylen nit , om voedzel
voor zich en hunne Jongen to zoeken . Het voornaamfle
voedzel beftaat in den voortyd, uit Patrys-eijeren, waar op
zy zeer getl:eld zyn : en die zy zeer behendig weeten door
to pikken, om ze, op den punt van bun bek, den jongen
in 't nest to brengen : dewyl zy 'er veele van verflinden,
en 'er enkel din oogenblik noodig is, om de hoop van een
gansch gezin to vernietigen, mag men zeggen, dat zy geenzins de min fchadelykfte Roofvogels zyn, fchoon min bloeddorflig dan de andere . Gelukkig is derzelver getal, in Frankryk, niet groot, men zou bezwaarlyk, meer dan vier en
twintig paaren vinden, in een bosch van vyf of zes mylen
uitgeftrektheid, omfl :reeks Parys .
In den Winter leeven zy met de Bonte-Kraayen en de
Roeken, en omtrent op dezelfde wyze . Als dan ziet men,
omcrent de bewoonde plaatzen, talryke vlugten zamenge$eld uit Kraayen van allerlei foort, by dag zich Incest op
den grond onthoudende, met eene gemeenzaamheid, die ze
voor Huisvogels zou doen houden . 's Nagts begeeven zy
zich
( •) Zie de Namurlyke Historie van den Raaf, in onze Hedend .
Vaderl. Letteroefeningen . V Deel. II Stuk. bl . 284-292 .
V. DEEL . DIENGELW . N O . $ .
1
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aich in de bosfchen op hooge boomen, die zy fchynen verkoozen en ter verzamelplaats beftemd to hebben, waar zy
alle avonden, van alle kanten, en zomtyds van meer dan
drie mylen in den omtrek komen, en 's morgens weder
been trekken : maar deeze leevenswyze, die geeeen is ann
ajle de drie toorten van Kraayen , flaagt voor alien niet even
goed . Want de Zwarte Kraayen, en de Bonte-Kraayenworden zeer vet ; in tegendeel zyn de Roeken bykans altyd
zeer mager , dan dit is bet eenige verfchil niet ', 't wells
zich in die foorten opdoet . Op 't einde des, Winters, de
tyd hunner minnaryen, gaan de Roeken in andere lugtftreeken nestelen ; doch de Kraayen, die ten zelfden tyde nit
de vlakten verdwynen, verwyderen zich zo verre niet : de
meesten begeeven zich in groote digtbygelegen bosfchen,
en als dan verbreeken zy den algemeenen band der Maatfchappye, om nauwer en tederer verbintenisfen aantegaan ;
zy fcheiden by paaren, en ichynen onder elkander bet verkoozen bosch to verdeelen , zo dat elk paar, zyne byzon.
dere wyk hebbe, van omtrent een vierde myl middellyns :
waar zy alle andere paaren buiten houden, en waar zy niet
uit gaan, dan om voorraad op to zoeken : dit bepaald blyven in-dezelfde wyk, dit afweeren van anderen heft misfchien gelegenheid gegeeven om to zeggen, dat de Kraayen
hunne jongen , zo ras zy in that zyn om to vliegen, verdryveu . Men verzekert, dat deeze Vogels al . hun leeven
gepaard biyven ; en wil zelfs, dat, wanneer 66n van beidett
iterft, de ander getrouw aan de eerstgemaakte verbintenis,
bet overige zyner dagen, in eene onbefmette weduw- of
weduwnaars that doorbrengt .
Het Wyfje is to onderkennen aan de Pluimadie, die min
glans en weerfchyn heeft dan die van bet Mannetje ; bet
legt vyf of zes eijeren, broedt dezelve omtrent drie wee .
ken, en ftaande dien tyd, brengt bet Mannetje eeten aan .
Ik heb gelegenheid gehad, om bet nest van een Kraay
nauwkeurig to bezien ; bet wend my, in den bcginne van
de maand July, gebragt. Men hadt bet gevonden op ten
Eikenboom, van acht voeten hoog, in een bosch op een
hoogte gelegen , waar andere veel grooter Eiken tfionden :
Dit nest woog tusfchen de twee en drie ponden . Van buiten beftondt bet uit kieine takken en doornen, ruw door
elkander gevlogten, en zamen verbonden met aarde en paar .
dendrek ; van binnen was bet zagter en vaster gewerkt met
wortetvezelen . 1k vond 'er zes uitgekomen Jongen in, nog
leevende , fchoon ze een etmaal zonder voedzel geweest
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waren : de oogen deeden zy nog niet open ; ook ontdekte ik
geen vederen , uitgenomen de Vleugelpennen , die to voor.
fchyn begonnen to komen : bet vleesch van alle was geel met
zwart gemengeld ; het uiterst van den bek en der nagelen was
geel ; de hoeken van den bek waren vuil wit, het overige van
den bek en der pooten roodagtig,
Wanneer een Havik of een Uil digt by 't nest been komt,
vereenigen zich bet Mannetje en Wyfje, om dien Vyand aan
to vallen, en doen bet met zo veel woede, dat die bet dik .
wyls met den dood moet bekoopen, daar zy hem den kop inpikken . Zy vegten ook met de Klaauwieren of Gryze flakflers ;
doch deeze, fchoon veel kleinder, zyn zo dapper, dat zy bet
dikwyls winnen , de Kraayen verdryven , en 't geheele Broedzel opeeten .
De Ouden verzekeren, dat de Kraayen, even als de Raavens, de zorg voor hunne Jongen veel wyder uitftrekken dan
tot den tyd , wanneer zy in ftaat zyn otn to vliegen . Dit
komt my waarfchynlyk voor ; en ik hei zelfs over om to ge .
looven, dat zy 'er bet geheele cerfte Jaar by blyven ; want
deeze Vogels, gewoon in een Maatfchappy to leeven, en die
all evn dezelve laaten vaaren, om to paaren, eijeren to leggen
en te,broeden, en welhaast weder in de noodzaaklykheid zynde,
om zich by hunne foortgenooten to voegen, zullen, is het to
denken,'tgemeenfchaplyk leeven,met hun Gezin begonnen,
voort zetten, en zelfs boven dat met anderen ftellen .
De Kraay leert praaten gelyk de Raaf, en is met hem een
alles eetende Vogel ; Infeiten, wormen, vogel . eijeren, visfchen, graanen , vrugten , alles dient hem tot fpyze : by weet
ook nooten re kraaken, door ze van zekere hoogte to laaten
vallen : by bezoekt de ftrikken, en eet de verftrikte Vogels ;
by tast zelfs't kleine Wild aan, als 't verzwakt of verminkt
is, en dit heeft aanleiding gegeeven, om ze, in zekere Landen,
tot de jagt op to brengen ; dan by ftrekt, op zyne beurt, ten
prooije aan Iterker Vyand, als de Wouw, de groote Uil enz .
Vermids deeze Vogel zeer flim is, een' zeer fcherpen reuk
heeft,en doorgaans in groote benden vliegt,valt'het bezwaar .
lyk hen to vangen. Twee zeer zonderlinge wyzen, om hen
magtig to worden, zullen wy hier vermelden . Men neemt een
leevende Kraay, en bindt dien op den grond vast, door middel van twee gevorkte flokjes'by de aanhegting der vleugelen,
met de pooten om hoog . In dien ongemaklyken en pynlyken
ftaat, houdt by niet op met wor(telen en fchreeuwen, de andere Kraayen komen, van alle kanten toevliegen, om hem als
't ware to helpen ; doch de gevangene zich aan alles zoekende
Z x
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to hegten ; om uit lien verdrietigen (land to geraaken, vat met
bek en klauwen , hem vry gelaaten, alien die digt by hem komen , en ftelt ze in diervoege den Vogelaar ter hand . -- Zy
worden ook verfchalkt met papieren peperhuisjes, gevuld met
gebraaden Vleesch ; wanneer de Kraay zyn kup daar in fleekt,
om 't geen 'er onder in is nit to haalen, blyven de randen van
bet peperhuis met 1 m beflcreeken, aan de hals-vederen hangen, en by words dus geblind : zich van dit beletzel niet kunnende ontdoen, vliegt by bykans rechtflandig op, tot dat by,
zyne kragten uitgeput zynde, van vermoeidheid n6dervalt, en
altoos zeer digt by de plaats , van waar by was opgevloogen .
Schoon de Kraayen, in 't algemeen , geen ligte noch fnelle
vlugt hebben, kunnen zy nogthans eene zeer groote hoogte
bereiken, en, daar ddns gekomen zynde, weeten zy bet daar
long to houden, en rond to draaijen .
Gelyk men Witte en verfchillend gekleurde kaavens vindt ,
zo zyn 'er ook witte Kraayen , en tweekleurigen , die dezelfde
geaartheid en zeden als de Zwarten hebben .
1'RISCH verhaalt, wins eene menigte Zwaktzwen, met een
hoop tweekleurige Kraayen gezien to hebben, die denzelfden
weg namen : by voegt'er nevens, dat die Kraayen den Zomer
nan den oever der Zee doorbrengen, en leeven vac alles wat
de Zee opwerpt, dat zy, in den Herfst, na't Zuiden trekken ,
en noit in groote benden, en fchoon in kleinen getale, houden zy zich op eenigen affland van elkander ; waar in zy volkomen gelyken naar de Zwarte Ks-aayen, van welke zy mis.
fchien eene ftandhoudende vcilcheidenheid zyn, of iiever een
byzondere foort .
Hot is zeer waarfchynlyk, dat de Kraayen der Moldavifche
Eilanden, van welken FRANgo1s PYZARU fpreekt, van geene
andere foort zyn ; naardetraat die Reisbefchryver, die ze van
zeer naby gezien heeft, geen ander verfchil aanwyst ; alleen
waren zy wat gerreenzaamer en f uuztuoediger dan de onzen,
zy komen in de huizen, om, wat hun aanil :aat, weg teneemen , en de tegenwoordigheid van een Mensch fchrikt hurl
niet af. Ecu ander Reisbefchryver voegt 'er nevens, dat die
Kraayeza in de Indies vernlaak 1cheppen , om in een Kamer ,
als zy 'er in kunnen komen, allerlei kwaad to doen, even als
de Apen, door de Huis-cieraaden overhoop to werpen, met
den bek, to vernielen, &c,
VolgenS DAMP1tat vindt men, in Nieuw Holland en Nieuw
Gninc, veele &aayen, die naar de onzen gelyken, als mede
in P.Tieuw Engeland ; doch bet hlykt, dat, fchoon 'er veele in
.ankryk, in Engeland en in een gedeelte van Duitscbland
B
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zyn , ze, in bet Noorden van Europa, fchaarfcher voorkomen ;
want de Heer KLEIN zeht,dat de Kraay zeldzaam is in Pruisfen ; by moet ook in Zweeden niet rremeen weezen ; dek*Jy1
de naarn zelfs niet gevonden wor't, in de optelling der Vogelen van dat Land, door LINNIEUS gedaan . Vader rnu TERTRE verzekert, dat ze op de =1ntilles niet zyn ; fchoon ze ,
volgens den Beer LE PAGE DU PRATZ, op Louifiana in menigte gevonden worden .
1aESCHRYVING VAN LEN MONSTERACHTIGEN VISCH, GE .
STRAND OP DE; KUSTEN VAN NORMANDYEN .

(journal Encyclopedigue .)

~En ;t December laatstleeden, den dag van de Aardbee1) ving, waar van men in de Nieuwspapieren heeft gewag
gemaakt, fUrandde op de punt van St . Marie .du-Moat, onder
de Schans, twee mylen van La rogue, een Visch ter lengte
van 5.7 Voeten,en omtrent ;.1 in zyn omtrek . --- Men was,
hoewel deeze Visch bier to Lande niet bekend zy, in 't alge .
meen van oordeel , dat dezelve behoorde tot her geflacht der
Cetaceen (a), zonder echter eenige de minlte overeenkomst
met den Walvisch to hebben . Zyn Staart, die 13 Voeten lengte had, was verdeeld in twee deezen, ieder van 7 Voeten . De
Kop was zeer ongemeen ; bet Lichaam was van eene leiachtige couleur , zonder wit onder don buik, gelyk de meeste
Visfchen van dit zoort doorgaans hebben ; zyn vel was zeer
dun ; zyn Tong, buitengemeen dik , heeft meer (Ian 20 Vaten Traan uitgeleverd, en een Apotheker van het Land heeft
deezen monf}erachtigen Visch voor I2oo Livres gekocht .
G . H. E .
(a) Deezen naam geeft men ann de Dieren van eerie onmatirie
grootte . Echter bepalen de Hedendaagfche Zatnenlicliers van Systbema's, en met reden , de betekenis van dit woord, tot de groote
Zee-Visfchen ; welke zich in de paring veimengen, hunne loogen
levend baren, dezelven zoogen, en welken gevolglyk door Lad ea
Met door Eijeren voorrgebragt worden . l)eeze Visfchen zwemmen in
voile Zee, en zeer langzaam . Zy begeeven zich, nit zich zelver ,
nooit buiten bet water, en 't gefchiedt niet, zonder hun leeven in
gevaar to ftellen . Zo is 'r gclegen met aile de IVatcrblazers, dat
is to zeggen, met de verfchiliende zoorren van hValvisfchen, zaivs
;1,u ffayen &c .- Hun Lichaam is iaugmet de groote Hayeri, 90
werpig, van alle bedekzelen ontbloot, en hunne Vionen zyn vleefchig . Zy hebben, gelyk de Viervoetige Dieren, twee hol ;rn heden
in bet hart , en ademen door middel van de Long, &c. -Vie BOAZAREF
LPoordcnboek der Natau7Sj'ke lfiistorie, I Deel, op dit Art .
Z 3
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M En is verpligt veel to denken, om zyn tydelyk geluk to
bevorderen ; wie daar in nalatig is, verzuimt een we .
zentlyken een zeer noodwendigen pligt. Maar zyn eeuwig
Geluk tint to werken gaat voor apes . , De Eeuwigheid is
ontzaglyk ; en eindeloos ongelukkig to wezen allerrampzaligst .
Wat valt her een Mensch zwaar, voor eenigen tyd verdriet ,
rampen, wederwaardigheden, ongelukken en moeite door to
fiaan! Wat word by ongelukkig genoemd,hoe bek!aagd,hoe
bejammerd! Maar aan de Eeuwige Rampzaligheid is noch einde , noch vermindering.
Wie een goed hart bezit, moot zich geftadig toeleggen, om
bet zelve nog to verbeteren . 'Er zyn veele verleidingen in de
Weereld, daar men dikwils niet tegen heftand is, zo men niet
dagelyks aan zyne verbetering arbeid . Om zich dan to behoe.
den, moet men zich geene kleine Vryheden vergunnen ; maar
de eertle opkomcnde driften tegengaan en dooden . Te denken , dat 'er een Wezen is, her welk alle dingen ziet, dat van
all-Is rekenfchap zal afvorderen, behoorde by ieder eene zeer
fterke dryfvccr to zyn , om een afkeer van het kwaad to
bebben.
Nicts heeft meerder invlo-d op ons Zedelyk gedrag, dan de
verkeering met anderen . Niets werkt zo vermogend op ooze
harten , als de voorbeel_ien ; zy maken ons of beter, of ergo .,,
Hoe zorgvuldig behoorcn wy dan nict to wezen, in hot uitkiezen der Perioonen, met w2ken wy zoeken to verkeeren ,
met w, ken wy eon gemcenzamen omgang willen 'houden .
Wil cen iiensch derhalven her gevaar vermyden, om erger to
worden, by :-,eke altoos z'ilken, die hem eeti nfchrik van
tie Ondeugd inboezemen , cc Ic'ntwe hen zorgvutdig, Aie bet
cone beuzeling agten, van de Deugd of to wyken, en dc'On .
deutd to bedryver .
l..̀le zo handeit, i cu, \
en vno';zigllg Man ; tngar hy,
die hot tegen .ieel duet , is de grout to dwaas , en 'vol(}rekt
uitziunig .
Men moot een Mens ch ' ebben , om zyn Dart -oor uit to
florteu . ZuA Con noem : m n zyn l;r9ezemvrienc1 . - Maar
ik twyfel, of men dat gets in 't meervoud kan rebrttil en . Wanneer men m°er dan dznen Boezemvriend heeft , loopt
men duizend gcvaren, dat zyre gehcimen openbaar gerak :n .
De Overaltt , genwoor igliLid van her Oppe.wezen behoorde
in elk het di . .plie ontzag to verwe .kken ; ca dien invloed to
bob .
a
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lhebben, dat men zich gezet van bet Kwaad, en 't bedryven
van Zonden, afhield . Wy 7Vlenfchen ontzien bet, om kwaad
to doen, onder bet oog onzer Medemenichen ; en nochtans
durft men 't veelal beflaan, onder bet oog van Hem, die alle
.dingen ziet ; voor wien de donkerfte fchuilhoeken verlichte
plaatzen zyn ; en die onze verborgenfle gedagten weet .
De Onkuischheid is eene vuile bron , uit welke allerleie
zoDrten van Ondeugden opwellen ; ze is dikwils eere oorzaak
van de grootfie rampen, en veeltyds van ongemakken, daar
al de Weereld van walgt, die den Mensch bet vleesch en ge •
beente verteeren ; dog bet jammerlykfle van alien is , dat 'er
't Is derhalven
eene eeuwige Rampzaligheid op volgt.
ieders zaak, zich ten ernftigfte op de Kuischheid toe to leggen .
Deze Deugd moet ons alien zeer ter harte gaan, en vooral de
Sierdeugd der Vrouwen wezen.
De Spaarzaarnheid to leeren betragten is tot vele dingen in
alle flaten en omftandigheden nut ; maar zy moet nooit tot
Gierigheid overflaan ; dan word ze eene zeer fchadelyke Ondeugd . - De verkwisting is eene zekere UTitzinnigheid . De
Mensch, die zyne goederen verkwist, trekt van dezelve weinig of geen vrugt ; en gewoonlyk lyd bet algemeen ook meet
nadeel, dan bet voordeel treks, van de Verkwisters .
Wanneer men gefleld is over de goederen van anderen,
dan behoort men daar voor zo veel , indien niet meer, zorg
to dragen, als voor zyn eigen . Men moet des altyd de goe.
deren van bun, welken men client , belchouwen als of bet
onze eigen zyn ; en nimmer wrgenoegder zyn, dan wanneer
men lets ten hunnen voordeele verrigten kan .
Een Mensch doet zeer wel, wanneer by den tyd, die bern
van zyne dagelykiche bezigheden overfchiet .befleed,omvoor
zich zelven lets to verri ;ten . Een Mensch moet op zyn tyd
uitfpanning hebben ; de hoog, die altyd flrak itaat, breekt ligt.
Dog, een Mensch, welke nooit eenigen tyd heeft, dien by
alleen voor zich zelven gebruikt, in welken by alleen omtrent
zyn eigen Perzoon verkeert, is dwaas, en ongelukkig .
Men vind Been hatelyker Schepzel in de Zamenleving, dan
cen Kwaadfpreeker, fly is, in zeker opzigt, erger dan een
Dief ; om dat by rooft, bet Been openhare dieven niet roven
kunnen ? Bedagt men altyd,als men van iemand kwaad fprak,
hoe men zich zelven zou gedragen, indien anderen dat van
ons zeiden ik twyfel niet, of bet getal der Kwaadfpreekers
zou grootlyks afneemen .
'Er is een onfeilhaar middel tegen bet Kwaadfpreeken ; een
middel dat nimmer misfen kan, wanneer het, zo 't beltoort,
Z 4
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in 't werk gefleld worde . Het beflaat hier in ; dat men den
Kwaadfpreeker geen gehoor v .rleene ; want nimmer to luisteren naar iemand, die kwaad fpreekt, moet hem van zelven
den mond doen fluiten .
Vele menfchen beklagen zich van agteren, als het to laat
is. Duizendmalen hoort men zeggen ; ach! had ik in myn
Jeugd myn tyd beter waargenomen ; terwyl zy , daar over
klagende, denzelven dikwils nog flimmer hefteeden . Zy, die
hun geld verkwist hebben, bejammeren zich daar over ; term
wyl zy ondertuslchen dagelyks op denzelfden voet voortgaan .
Maar hoe jammerlyk moet het zyn, al zyn geld verkwist to
hebben, en dan met zyn huisgezin gebrek to moeten lyden .
Wat tnoet het hart vallen, to bedenken : Ach ! had ik myn
geld gefpaard ; hoe zou het my nu to pas komen, om den
honger van myne onnoozele Kindertjes to flillen !
I
Indien men het kan bybrengen, behoort men beflendig, dagelyks, din of .veer Kapittelen uit den Bybel to leezen ; en
vooral zulken to verkiezen, die betrekking hebben op ons Zedelyk beflaan, op ooze levenswys, en 't geen wy to betragten
hebben , om tydelyk , naar vooral om eenwig, gelukkig to
wezen . Vat zal het tog een Menfche baten, al had by a!le
de fchatten vin de Weereld, en by moest fehade lyden aan
zyne Onfte-~felyke Ziele! Laat ons niet handelen als dwazen,
maar als redelyke Schepzelen, als verlichte Kristenen . Voor
a1toos gelukkig, of ongelul ;kig to weezen, daar hangt to veel
van af. 't Is niet voor v ele dagen, voor weeken,voor Maanden, voor duizenden 1\-lilii ; .enen vanjaren : maar 't is voor
Eeuwig ; daar komt noon ecn einde aan, 't houd nooit op .
6 Ontzaglvke Eeuwigheid !
Het heilzame, bet goede to hezcn en to herleezen, is een der
nuttigfle \-Verken, die men vet igten kan . Maar het kwaade
nimmer order het oog to latex komer , is, om gelukkig to
zyn, allernoodzakelvkst. Fly dan, die als een wys en voorzigtig Man wil handel_ l , u :tivange nottige Lesfen en Ver .
inaningen ; by leeze e l her:e,ze dezelven beltendig ; en wagte
zich voor het kwade.
Geen Mensch leeft 'er op d e Weereld , welke niet zou willen gelukkig zyn ; en om dat to worden , kan men zeer veel
toebrengen ; en men kan zich zekerlyk, door zyn eigen toedoen , in de grootfle elenden , en. jammerlykIte ongelukken
ftorten . Zo wy dan belang flellen in ons eigen welweezen, en
't ons niet onverfchillig is, of wy in eenen gelukkigen en vergenoegden flaat leeven, dan of wy ons voorbedagtelyk ongelukkig niaken, en in de onoverkornelykfte jammeren florten ;
d a:l
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dan moeten wy ons flipt aan bet volgen der Deugd binden ;

en nooit afwyken , van 't geen ons hare gefhrengfte regels
voorfchryven !
In alle gevallen moeten wy niet luisteren, naar bet geen
onze Driften ons als aangenaam voorltel1-,n ; maar wv hebben
beftendig to volgen , 't geen ons de Deugd gebied . Eene korte
Wellust wordt dikwils door een onherficlbaar ongeluk gevolgd .
Van alle onze bedryven, al gefchieden zy Dog zo verholen,
moeten wy eenmaal rekenfchap geeven . - Maarwatzouden
wy in eene eifelyke naarheid weezen, als wy eens , in bet midden van ons kwaad doen, daar toe geroepen wierden . Laat
ons dan nooit kwaad doen ; want ieder oogenblik kunnen wy
fterven .
Waar wy ook voor zorgen ; wat wry ook terhartenneemen ;
voor niets ter Weereld behooren wy meerder zorg to dragen, dan voor een goeden naam . Niets op Aarde moet by
ons dierbaarder zyn , niets op hooger ;prys ftaan. --• Een goede naam is immers onze grootfte fchat . Zonder deuzelven
moeten wy veele menfchen, wier verkeering voor ons van betang is, misfen ; terwyl zy ons vermyden . Niets tog is verag.
telyker dan een Mensch , die zynen goeden naam verlooren
heeft . - Mogten wy ons altyd wel gedragen , dan zouden
wy noon then grooten fchat, een goeden Neam, verliezen .
Bet is met een goeden naam gelegen, even I's met de fchaduwe , welke ons lichaam vol,-t . Op cen goed gedrag, volgt
een goede naam, en de veragting volgt onvermyd ;ayk op cone zondige , onbetatnelyke , ergerlyke , en fchaudelyke Le .
venswyze.
Hoe iterk veragten wy dikwils in anderen, 't geen wy zel .
ven doen . Men gedenke, dat anderen zich ook zo omtreut
ons gedragen . --- Laten wy dan nooit zelven bedryven,
het geen wy in anderen zouden veragten . Indien wy onze
eigen misdryven befchouwen, als of zy door anderen bedre .
ven wierden, dan zullen wy 'er bet hatelyke van zien, en wy
zullen ze nalaten .
Zo wy ons altoos door voorbeelden lieten leiden, dan zcuden wy noon tot Welust, tot Onkuischheid, noch tot eenig
Kwaad van die Natuur overflaan . Duizende Voorbeelden heb .
ben wy voor ons van Menfchen , die 'er ongelukkig door ge .
worden zyn ; en zo zy bet al in den tyd niet worden, wat
hebben zy to wag' ten , als zy fterven !
Men behoort nimmer ontrouw to zyn, als men zyn woord
gegeeven heeft . Zo men tins ontrouw bevonden word, men
zai in 't vervoig nimmer geloof verdienen .
C. V. D . C .
Z 5
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VERr3ANDELING OVER DE TROUBADOURS.

Door den Heer Abt MILLOT.
(Overgenomen uit de Histoire Litteraire des Troubadours .)
(Vervoig en Slot van bl . 309.)

D

V.

E Dichrwerken der Troubadours zyn Galante Dichtilukjes ,
GeCchiedenisfen, Hekelfchriften, of Zedeverzen .
Naa 't geen reeds is opgemerkt over de oude Ridderfchappen , kunnen wy bereids oordeelen , over de Stukjes onzer Dich .
teren , die de Jongkvrouwen en de Liefde , tot voc,rwerpen heb .
ben, (en deeze maaken bet groorile gedeelte hunner werken utt,)
't Zyn bykans nimmer geestige gedagten, aartige en welgepaste fla .
gen , cierlyke puntdichren , waarin meet de weelderigheid van 't
Vernuft, dan de vervoering van Drift doorilraalt . De Liefde wordt
'er in uitgedrukt, nu eens met kragt van tool, dan eens met een tref.
fende eenvoudigheid . Dikwyls vreesagtig en eerbiedig, aanbidt zy,
met verrukking, de fchoonheid die zy ter Afgodesfe maakt ; zy ziet
in dezelve alle bekoorelykheden, bekwaam om bet dichtvuur to ontfeeken ; en de min(lr gunffen, waarop zy hoopt, worden als hemelfche geneugten afgefchilderd . Zomtyds wil zy zich ontdekken door
heldhaftige poogingen , dan weder durft zy nauwlyks ddn woord
,uiten, 't welk haar bekend maakt . In 'r kort, bet Galante Stelzel
derRidderfchappeheerscht onder de Troubadours,en wanneerhunne
Gezangen byzondere gevallen betrLffen, gelyk'erveele zyn, zet zulks
eene aangensamhtid can't leezen by . Doch ik beken, dat 'er eene menigre van laffe gemeene plaatzen der Galanterie , onophoudelyke herhaalingen van dezelfde gedagren en uitdrukkingen in voorkomen : de langwyligheid, en de flegte fmaak , zou eene volkomen
Verzameling hunner Werken, ondraaglyk maaken .
Men vindr, buiten twyfel, onder onze trotfche Ridders en ga.
lante Troubadours, eenige voorbeelden van eene zuivere Liefde,
die blyk geeven van firaflooze zeden . Dan hoe veele voorbeelden
van bet tegenovergeflelde treft men niet aan ! Eene galante verkee .
ring van beide de Sexen, in een tyd van groote losbandigheid,
moest noodwendig zeldzaam maaken, 't geen men doorgaans veronderflelt, dot zo gemeen word aangetroffen . Veel was bet dot de
Schoonen , doorgaans , gemeene Minnaars, wier naam voor haar
niets roemryks hadt, verfmaadden ; dat eene laffe verwyfdheld, en
fehandelyk verkreegen rykdom, niet dan met fmaad en veragting
bejegend wierden ; en dot men , door bedryven van eer en dapperheld, de heimlyke belooningen moestverrienenvaneeneLiefde,die
dikwyls onbetaamlyk, en met de ;wetten der Zamenleevinge flrydig was.
Naast de Galante Dichtfiukjes der Troubadours, zyn de Gefehied .
kula.
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kundige de talrykfle ; deeze flaan op Gevallen, op voornaame
Mannen , en kunnen dus aan de Gefchiedenis floffe verfchafen . Van
deezen aart zyn de meesten hunner Dichtwerken, Sirventes geheeten, eene foort van Redenvoeringen in dichanaat, waar in lof en
lister, kiagten en bedreigingen, opwekkingen en raadgeevingen,
voorkomen. Met betreltiring tot de Gefchiedenis befchouwd, heh
ben, buiten twyfel, deeze Stukjes haare nuuigheid, zo oai _ _ . :i^~ :*
gevallen op to helderen, als orn ze to bevestigen ; doch cy itc a
my, in een antler opzigt, veel aangelegener voor .
Wanneer ze door voornaame Mannen zyn opgefteld, ontmoc • en
wy daar in een trcffend afbeeldzel hunner gevoelens, heerfchen,ia
driften, denk- en fchryfwyze . Zy vertoonen zich dikwerf, even
als de Helden by HOMERUS , hoogmoedig, trots, dapper, vermetel,
geenzins fpaarzaam in her uiten van beledigende gezegdcn ; met cene
Yuwe openhartigheid in 't breede ontvouwende, war 'er in hunne
ziel omging . De Sirvente van Koning RtcttARD, opgelteld geduu .
tende zyne gevangenis in Duitscbland, en verfcheide andere van
den zelfden aart, verdieren geleezen to warden van ieder die fmaak
vindt in de kennis van 'r Menschlyk hart en van de oude Zeden .
Niets verdient meet onze opmerking, dan de groote vryheid van
veelen der Troubadours. Deeze vertoont zich niet alleen tusfchen
Perfoonen van gelyken rang ; maar treedt to voorichyn , ondanks
bet grootfle verfchil in rang en middelen ; niet enkel in gefchillen,
die met den degen bellist werden, maar in de onderhandelingender
Hoven, waar men nets dan buigzaame infchiklykheid en ftreeken
zou verwagten . Men voudt reeds, bovenal order de POeeten, large
Ilovelingen, gewoon op een flaaffchen loon to fpreeken, 'er fteeds
op uit,om,door de kruiperyen der vleikunst, bet fchandelyk loon
van huurlingfchryveren to verdienen . O'iidertusfchen floegen de
meesten, fehoon geheel niet belangloos, ja zelfs baatzoekend, ee.
Lien geheel anderen weg in ; alien bedwang afwerpende, niets, zelfs
bunne Befchermheeren niet, ontziende. Hoe is dit verfchyuzel to
verklaaren ?
De Mannen hadden nog then heldhaftigen aart, welken de Natuur
bun fchenkt, en door de_ befchaafdheid zo zeer ontzenuwd als verzagt is. De Hoven 4hefchermden zonder re onderwerpen ; de groorheid beftondt 'er meer in praal dan in magt ; zy zogt aanhangers to
verwerven, en kon geen, flaaven masker ; zy daalde door gemeenzaamheid nedet, tot eene gelykheid met de mindere rangen, en met
de onderdaanen, uit vreeze dat hunne koenheid zich tegen haar
mogt verheffen ; elk kende zyn eigen kragt en wise waar fteun to
vinden, in gevafle van hood ; de minfte belediging verbitterde die
hoogmoedige geesten ; de geraaktheid,of'tpunt van Eer, ram alte
erkentenis van voo°gaande gunstbetooningen weg, en de vryheid van
fpreeken overfchreedde alle paalen .
Indien de Opf ellers van die Stukjes, zo veel vernufts of geests,
a1s
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als ftoutbeids, bezeten hadden, zou men 'erveelbewaarenswaardt
get in vinden . Maar de meesten, lit moet bet bekennen, rymden, om zo to fpreeken, in fpyt van APOLLO en MINERVA .
Behalven deeze Gefchiedkundige Stukjes, hebben de Troubadours
'er ons veele ragelaaten, die enkel Hekelfchriften zyn . Dit flag van
dichten viel altoos in der Dichteren fmaak, 't zy om dat zy zo ligt
vlam vatten , gelyk een hunner in oud Rome reeds betuigde, en om
dat bet Hekeldicht van de wonden, aan de Eigenliefde toegebragt,
wraake neemt ; 't zy om dat zy daar in bet middel vonden om to
Ilaagen, door de kwaadaartigheid des gemeens to fireelen : een gevaarlyk middel, dikwyts ongeoorlofd ; doch waar door de jammerbartigfte en flegtfle Schryver zich van toejuiching kan verzekerd
bouden, dewyl by doorgaans den haat of nyd, bykans altoos tegen
verdienften aangekant, voedzel verfchaft .
Onder deeze Hekeldichten zyn 'er veelen , die byzondere Perfoonen bedoelen, en de tergendfte beledigingen behelzen . Anderebetreffen de Zeden in 't algemeen, en firekken om de ondeugd to vernederen,zo niet,om de ondeugenden to verbeteren . Hekeldichten,
nuttig voor de Eeuw in welke zy gef hreeven werden, en die zy
beftraften ; nuttig voor de Naakomelingfhap, aan welke zyten minfe kundigheden van de vroegere tyden opleveren .
In dezelve
vindt men een voldingend bewys van eene waarheid, die wy altoos
vastitelden , in weerwil van al bet tegenfchreeuwen . Dat naamlyrt
bet verlies der Zeden van de goede oude tydeu , ( gelyk ze zeer eerbiedig genoemd worden,) van de heldhaftige tyden der Ridderfcbappe, onze bejammeritlg niet verdienen, hoe haatlyk ook onze
ondeugden mogen weezen, en welke onheiten daar uit kunren
voortfpruiten ; bovenal wanneer het flralloos pteegen dezelve aanmoedigt, en een gelukkige uiulag ze bekroone . Met wefke trexken worden ons de Ridders, die Adel, welksbraafheid, openhartigheid, en edelmoedigheid, de vootwerpen zyn van zo veei loffpraak, afgebeeld? Verdrukki ng der c : derdaanen, meineedighedcn
omtrent de nabuuren, aaneengefchakeldewreed-entrouwloosheden,
onverzaadelyke fchraapzugt, ongebonde dartelheid en vuile minneranken in fiede van Galanterie, maaken de hoofdhoedanigheden der
Ridderen uit. De Heketdichters, zal men zeggen, vergrooten altoos . 't Zy zo, doen zy dan heden niet desgelyks? Wybeklaagen
ons onzer, ttyd by lien der Ouden vergelykeade ; de troubadours
doen bet zelfde in de Tvtaaifde en de Dertiende Eeuwe, en de
Gefchiedkunde kent geen verdorvener dagen , dan de Tiende en
Elfde Eeuwe .
Boven al tasten zy, met veel vinnigheids, de gebreken der Geestlyken en der Monniken aan . Des behoeven wy ons waariyk luttel
to verwonderen, als men zich to binnen brengt, de fchriklykemis .
bruiken, de fchandelyke ongebondenheden , de bedriegeryen , de
verdrukkingen, die toen veele Bedienaars van den Godsdienst fchandvlek .
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vlekten , tot groot nadeel van den Godsdienst zelve . De Kruistocht
tegen de 4lbigenjen, de moordende Inquifitie toen in gebruik ge .
bragt, waren genoeg om elke aandoenlyke ziel, die eenige begin
zels van billykheid kwcekte, op 't heftigst to ontfteeken .
Eene verkeerde Staatkunde, bykans altoos in 't werk gefteld en altoos fehadelyk, bewoog de Kerkelyken, om de Poeeten, alsverfpreiders van nieuwigheden, to vervolgen . Men dagt hun door vrees
aan den band to leggen : dan haat en verontwaardiging getergd,
ilonden'er tegen op. Moedige en Iloute vernuften tetergen, die
alleen eene pen noodig hebben om zich to wreeken, zelfs zonder
to voorfchyn to komen, is eene dier onvoorzigtigheden, welke do
boogmoed der gezagvoerenden omtrent dagelyks begaar, en .waar
van dezelve, vroeg of laat, vrugtloos berouw heeft .
De Zedeleerende Stukjes der Troubadours maaken een klein ge.
tal uit. Eenige behelzen grondregels eener algemeene Zedekunde,
en ltrekken ten bewyze, dat de zedelyke waarheden, welker beginzel in 't binnenfte onzes harten geworteld is, de aankweeking der
Rede behoeven, om geene dan goede vrugten voort to brengen .
Zommige teveren onderrigringen op, betrekkelyk tot de v erfchillea .
de Staaten in de Maatfchappy, en inzonderheid tot deAankomelingen in de Ridderfchappen, tot de Jongkvrouwen, tot de Diebters
en Zangers .
Zomwylen hebben de Troubadours hunne voorfchriften bet kleed
der vercieringe aengetoogen . DekunisdrOzovelt
gebragt hebben, om eene zo wel gepaste leerwyze to volmaakeu .
Dan de Troubadours plukten, zo 't fchynt, deeze bloemen uit hun
eegen hof. Enkel navolgers geweest zynde, zouden zy waarfchynlyk• meer fmaaks, doch min natuurlyks, gehad hebben . Ondertusfchen vindt men by hen eenige niet onaartige Vertellingjes , die
natuurlyke en treffende bevalligheden bebben, mils men 'er geeu
geest in zoeke.
Bet zelfde ftrekt eeniszins, ten onderfcheidenden merkteken van
de Herderszangen der Troubadours, gefchreeven zonder kunst, en
zeer tentoonig ; doch waar in de eenvoudige natuur fpreekt. Dee .
ze foort van Verzen , zo gefchikt voor de Dichtkunst als voor de Lief
de , moest , zo 't fchynt, veel algemeener onder hun geweest
zyn . Bet weinig gebruik dat zy'er van maakten, hebbe men toe
to fchryven aan hunne geduurige verkeering ten Hove . Bet Land .
leevett boezemt bet opftellen van Herderszangen in ; bet Hofleeven
een fmaak voor gemaakter galanterie, die bet fchitterend vernuft
boven het natuurlyk gevoel fteit .
Inzonderheid poogden de Troubadours ult to munten in bet vervaardigen van Tweefpraaken, bellaande ult verzen, waar van bet
eene bet atrdere beantwoordde, hier in beweerden zy hunne ver .
fchillende begrippen over verfcheide Stukken , doch meest de Galanterie betreffende . De Hoven, en groote Gezelfebappen, flrekten
tot
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tot tooneelen van her geding . De voornaamfle Perfoonaadien werden doorgaans tot Regters gekoozen, en hunne beflisfing fcheen
ongetwyfeld van groot gewigt . Deeze fpeelingen van vernuft
ntoesten de bekwaamheden flypen ; doch dewyl gemeene bekwaam .
beden de paalen van middelmaatigheid nier kunnen overfchreeden,
treft men, onder eene menigte dierTweefpraaken, zelden Une aan,
die zonderlinge verdienften heeft .
Zy geeven nogthans, hoe laf en finaakloos dikwyls, eenigbegtip
van de gevoelens en denkbeelden der Opftelleren, en de heerfchen~
dee geestneiging hunner Eeuwe . Men befpeurt daar in de kieschheden
eener Romanesque Galanterie, de buiten(pooriaheden der losban •
digheid, die op haare grondbeginzels roem draagt, de valfche begrippen van Eer en Zedekunde, die Piigt verhanden . De vraagen?
door welke hoedanigheden maakc een Minnaar zich 't meest der we.
derliefde zyner Beminde waardig? Welk eene Jongkvrouw is de be .
minnenswaardigfte? Wat is 't her Been, in dit of dat byzonder geval, de grootheid van een Ridder aantoont ? en ontelbsar andere van
den zelfden Stempel, worden zomwylen zeer we! en verilandig, doch
ook nu en dan dwaas en fchandelyk, beantwoord . Niets was beter
uitgedagt, om rechtfchaape grondbeginzels in to boezemen, dan
eene foort van Dichtwerk, 't welk op duizenderlei aangelegene ge .
vallen kon worden toegepast . Doch her meerendeel der Troubadours ;
een ruim en wellustig leeven boven goede Zeden flellende, hadt de
Wysheid andere Predikers noodig, en ongelukkig werden zy bykans
net gevonden .
Slaan wy geloof aan NosTRADAmvs en eene ganfche menigte van
Schryveren (*) , dan hebben de Troubadours bet Tooneel verfaan en betreeden . Ongetwyfeld moesten de Tooneelfpraaken hurt
binnen kort brengen tot Tooneelvertooningen . Dit is misfchien de
grondflag van een denkbeeld, welks valschheid uit hunne werken
zelve kan worden aangetoond, waar in men niets daar toe betrekke .
lyk aantreft. Hoe! zouden zy een Stuk van zo veel aangelegenheids, 't welk floffe moest verfchaffen, tot zulk eene menigte van
zinfpeelingen en nanmerkingen, altoos geheel uit bet ooge verlooren hebben, terwyl zy van mindere gebruiken, die by hun Hand
greepen, gewaagen? Kan men dit denken, dit gelooven?
VI.
Laaten wy overweegen, welk eenen invioed de That en Dichtkunde van Provence, op de Letterkunde van andere volken gebad
hebbe . Her midden van Europa hadt, nit bet Latyn, de gemeene
Taalen, die wy daar thans, tot eene zekere maatevan volmaaktheid
gebragt zien, de Fran/cbe, de Italiaanfcbe en de Spaanfcbe, ontleend . De Taai in Provence, van den zelfden oorfprong afgeleid,
hadt, buiten twyfel, eenen voorrang boven de andere, 't zy, om
dat
(*) Parfait List. dr Tbeotre Frnncoit. VzLLY Wit . de Francs, &c.
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dat dezelve in de fchoonheden deelde van bet Griekscb, langen tyd
de Taal to Marfeille, 't zy, om dat ze eer belchaafd was door Per .
foonen, in that om ze to verfraaijen . De Troubadours zetten 'er
teffens nieuwe bekoorelykhed .n en eene groorer vermaardheid aan
by. In de Hoven verfpreid , tot aan den anderen Rant van bet
Pyreneefcbe en 4lpifcbe Gebergte en'Mancba, bragten zy daar,
met den fmaak in hunne Dichten, then hunner Taale over, en ver .
kreegen bykans dezelfde ageing, als by ons de beste Schryvers in
ons land verworven hebben .
Toen fcheen her Vernuft, als flaapende in den fchoot eener aller .
diepfle onkunde, eensflags opgewekt, door de toonen eener betoo
verende Lier . In Italie, in Spanje, in F_ngeland, en zelfs in Duitscb
land, leende men bet oor aan die AMPUTONS . Hunne Zangen ver .
oorzaakten verwondering, en fpoorde den Volglust aan . Naa her
neemen van gelukkige Proeven, in hunne eigene Landtaale, poog .
den zy dezelve, op bun vourbeeld, to befchaaven en to verfraaijen .
In deezer voege, heeft de Parnas , in Provence eenigermaate de
Zanggodinnen in vreemde Landen doen gebooren worden ; dus hebben zy van daar fchatten ontleend , en dezelve tot eigene rykdom .
men gemaakt.
Eenige ht gelfcben , en zeer veel beroemde Italiaanen , doen hier
van Belydenis DRYDEN that net in twyfel, om met RYMER to erken .
nen , dat de Taal in Provence, van alle hedendaagfche, de befchaafdfle
was;dai CHAUCER'er niet weinig van ontleende,om bet Engelscb, tot dus
lang zeer dor en arm , cierlyker en ryker to maeken (*) . BeMBo verze .
kerr desgelyks, dat die Taal verre boven alle Taalen in het IYesten nit .
flak, en dat een ieder, die goed wilde fchryven, bovenal in Ver .
zen , zich daar van moest bedienen (t) . Eerie opddnflapeling van
dusdanige getuigenisfen zou my niet meer kosten, dan de moeite
van het overfchryven veeler plaatzen bier toe betrekkelyk, en reeds
aangehaald door BASTRRO,in de Voorreden van zyne Crusca Proven .
zale . Doch waar oe zo veele Aanhaalingen ; wanneer wy 'er van
mogen fpreeken, als van eene zekere zaak?
Men neeme enkel in overweeging, in welke Landen de Letter .
kunde de fpoedigfte vorderingen maakte . 't Is in Italie, dar de Trou .
badourc bet helderst uitfchitterden . I1et Hof des Markgraafs van
Montferrat, Florence, Venetie, Mantua, Genua en andere Steden,
beroemden zich 'er eenigen voorrgebragt , of tot zich getrokken to
hebben . Men Celt onder bun beroemde Italiaanen, een MALSPINA,
een GIORGt, eea CALVO een CIGALA, een DORIA, een SOREL, enz .
wier Dichdlukjes, in 't algemeen , eene grootere maare van bekwaam .
heid toonden, die wat uhneernends fpelde . Onze Dichters uit Pro .
vence baanden den Italiaanen den weg, zy verfchafren bun voorbeel(') Preface des Fables de D&YPEK .
fit) Bzamo, Prof. 1,
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beelden om na to volgen , en bet werktuig oin zulks to doen . I-let
was hun lot zelve , Voorloopers op de loopbaane der Dichtkunde to
weezen, naa dat anderen bun de eerfle Happen geleerd hadden ; en
niets flrekt tot grooter lof voor de Troubadours, dan zodanige Leer :
lingen gehad to hebben, die hun welhaast overtroffen .
In de daad DANTE zette, op 'c einde der Dertiende Eeuwe , aau
de Italiaanfche Taal, de verheve vlugt des Vernufts by : zints diets
tyd moest die van Provence wyken. PETRARCHA kwam to voorfchyn , de liefde bezielde hem , by deedt, in Provence, de heerlykfle
Toonen en zoetvloeiendfle Verzen hooren ; en , met den woord, den
roem der Troubadours zodanig taanen, dat hun Naam, hunne Taal,
en hunne Dichtkunde bykans geheel nit bet oog van Europa verdweenen .
Frankryk hadt toen ook zyne Dichters, yverige mededingers
van die in Provence, hunne Leermeesters, en THTBAUT, Graaf vats
Champagne ; flak onder bun nit . Overal begon de eigene Landtaat
van bastaardye gezuiverd to worden : elk, koos de zyne, met rede
boven eene vreemde Spraake, die alleen door de gebrekkigheid
der anderen opgang gemaakt had: . De ultfleekende voorbeelden
der Oudheid, zo lang met flof begruisd en dasr onder begraaven,
zogt men op, en die raadpleegende, kreegen de Schryvers denk .
beelden van 't fchoone, en een veel edeler geestdrifc bezielde hun .
Alle hedendaagfche Taalen zouden even fpoedig, als de Italiaan .
fche, voort- en opgang gemaakt hebben, waren zy met dezelfde
zorgvuldigheid gekweekt geworden , door zodanige vernuften , als
DAME, PETRARcITA en BOCACIUS . Ongelukkig, beflonden 'er elders
zulke verflanden niet, of zy kwynden door de overheerfching der
onkunde, of zy bevlytigden zich op de teal van 't oude Ror4e,
in flede van die huns Lands to volmaaken . Italie werd vrugtbaar
in meesterflulken : de andere Volken , bet voorbeeld der Italiaanerf
niet gevolgd hebbende , bragterr langen tyd geene dan wilde ,
fmaaklooze, of wrange vrugten voort .
Om tot ons onderwerp weder to keeren . De ocrfprong der be .
dendaagfche Letterkunde moet in Provence gezogt worden, dat is
to zeggen, in de zuidlykfle deelen der Franfcbe Heerfchappye. De
Troubadours hebben Europa nit een diepen Hasp opgewekt, de vernuften, die dood fcheenen, leevende gemaakt ; door'te verinaaken
leerden zy denken ; fangs voetpaden met veldbloempjes bezer, brag .
ten zy anderen op bet (poor der Rede en der Volmaaktheid zelve :
zodanig is de aaneenfchakeling der menscblyke lotgevallen, datmen
aan die eerfle oorzaak, bykans onbekend of vergeeten, de grootfle
uicwerkzelen han toefchryven . Alle ommewentelingen, die't ifienschlyk vernuft betreffen , verdienen onze oplettendfce nafpeuring, en de
beginzcls daar van ten minflen, zo wel als de voorrgangen, in op.
merking genomen to worden : en gevolglyk zyn de Troubadours
geenzins met een onverfchillig oog to befchouwen .
VII.
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VII.
ik moet nog eenige aanmerkingen maaken, over de gefchreevene
teevensverhaalen der Troubadours in Provence, door gelyktydige
Schryvers opgefteld . Een HUGO DE SAINT CYR, CA MICHEL DE LA
Tov{t, zyn alleen by naame bekend . De meesten deezer gefchiedenisfen zyn waarfchynlyk, van bun hand . Het gaar vast dat de Leevensbefchryyingen van Nostradamus, met deeze vergeleelten, voor
een zamenraapzel van verdichtzelen moeten gehoudenworden, tgeett
zo gebrekkig is van ftoffe, als flegt van gedaante .
Dan de Gefchiedfchryvers van Provence zyn geenzins vry van
misflagen . De Gefchiedenis vordert hoed anigheden , die hun ontbraken ; bet mangelde hun niet alleen aan kundigheden , om de
loopende gerugten en,twyfelagtige vertellingen to onderkennen,het
waare • van bet valfche, bet waarfchynlyke en bet harsfenfchiniinige'
to fchiften, en een bondig oordeel re ftryken , maar ook aan een
kieschheid In fmaak, die, zonder de cierlykheid to verbannen, de
overtollige byhongzels verwerpt , die bet beuzelagtige verfmaadt,
en, pp 't weezenlyke iii;an blyft, die bet midden houdt tusfchen een
dorre kortheld, en eene verveelende langwyligheid. Een Romanesque geest beheerschte die Schryvers . Zy vonden'er fmaak in, otn
een . _geval op to cieren, om de Perfoonen to doen fpreeker, en wiles
een Weed van 't wonderbaare aan to trekken . Dit veroorzaakt eenig
wantrouwen ; men wil eene Gefchiedenis leezen, en vreest een Roman in handep to hebben .
Voor't avenge vindt men deeze gebreken maar in eenige byzon ,
derheden . Verfcheide avontuuren der Troubadours , hi den eerfterl
opilage ongelooflyk, warden door hunne eigene itukjes bevestigd .
De Romanesque denkbeelden hadden veel invloeds op hun gedrag ;
't geen thans ongerymd zou voorkomen , was toen nauwlyks zeldzaam . Buiten twyfel last de Gefchiedfchryver zyne Perfoonsadiea
fpreeken, gelyk bet hem behaagt ; dock die Zamenfpraaken fchilde .
ren ons, met leevendige verwen , de gefprekken van then eenvoudigen en heldhaftigen tyd : en zyn misfchien daar door zo nuttig, a19
de vermelde gevallen .
De Troubadours namen , in de Veertiende Eeuwe , een einde.
Hunne ongeregeldhedein, bragten hun in kleinagting,zo dot zy, meet
dan dens, met fchande, verjaagd wierden (') . De Hoven kreegea
wederzin van die menigre baatzoekende en bedorven Menfchen,
onder welken men bykans geene bekwaame lieden vondt : andere
ernftiger of aangenaamer voorwerpen deeden hunne Perfoonen en
Wer(!) PmLtr AUGUSTUS hadt nit zyne Staaten de Potzemaakers verbannen,
wader welken buiren twyfel de Troubadours begreepen waren . De Stad Belogne vfrbood , in den Jaare MCCLXXXVIII, de Frasfcbe Zangers, zich op
openbaare plaatzen to vertoonen om to zingen . Zia MuMAToat do rig. Ital .
~. IL
A s
Y. Digit. AIUv LLw.140 . 8 .
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Werken in vergetelnisfe flellen . Daarenboven was bet aankweeken
der eigene Landtaale in kalie, In Jpanfe n In Frankryk, genoeg
otn dia van Provence agter den batik re werpep . M.-mr die I'aal zou
*aarfchynlyk de befbhaafdfle , de rykfle van Eut'opa gewardeo zytr ,
indien, in onze Zuidlyktte Landfchappen,eenfbnagrigeSdot'gev am d
was geworden ,waar in de Fraaije Letteren,-de Kuniten en Weetttt .
tehappen , haaren zetel vestigden, eh war fret Vernnft, door nayvtr
opgeaveltr, door ailbkWeelting volmaakt, meesterfhikiren voorrhragr,
waardig om Schryveren van ahd'ere Landen tot voorbeelden re dienen .
Ten alien tyde zyn de Trorrbadoars in Italie aattgetnerkt, ,als dub.
bel het onde>?zoek der tv'eetgierigert 'Waatdig . N Duitscbland hebhen
zy hunne Naavolgers geh dt ; welke de Baron van Zurlnuben ten
oogmerke heeft, u'rt de fc'htxFIhoeken der otrdheid vocir den dag ve
haaleh. Fly beeft in de Bdi k'ery des Ko+ntngs eon itandibhrlft geeoat ;
den , met oude duitfche Zangen Van b-onderd Oeeertig Dichters , %into
het einde der Twaal*de Eeuwe, , tot bmtrent bet Jar MCCCXXX„
Keizer HEIDRrK DE VI, en de angeluk'kige t.>'NRAD'N, ZOOn 'Van
1"'REDRIx DEN 11, een Ko*k- van Bobeme , oerfei:eide mrdere Prin .
ten , Kearvortlen, Herrogen, Markgtaaven , en z. relt anen onder -de8ze
J)idhters, Ws mede Kdrkvoogden en Monniken. V66r elk Lied -i&
gen teketnng, van Bekgeringen, &eekfpelen, jagrpattyen, Zinne
bee'lzlen ;, met de Wapenfchilden M Duitfche Troubadours. D
in den ware
Heet Baron van ZuYlauben beefi -in eene Memt
1,1DCCLXXIII, in de Academie des Belles-Leltres v'odrge'.eezen,
reeds eenige uiw ekzels van- bunhe Stukjes gegeevett .
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tin amour vrai, falls feinte & fans cap ;-ice,
Est en efet le plus grand frein de vice ;
Dans fes liens, qui fait fe retenit - ,
Est bonnete bomme, ou va le devenir .
VOLTAIRE .

E

Ene der alleraangenaamfte oc%genblikken, die een M asch in tit
~, leeven hebben kan , is buiten twyffel, dat , wanneer bet hem
mag gebeuren , in de genietingen eener betninnelyke Echtgenoote
tyne dagen to verflyten . Eerie
Echtgehoine, weike by nobh
door dwang, of om Rykddm en Aanzien, maar door rechtinaatige
wegep verkreegen heeft .
De volgende Gefchiedenis zal one een voorbeeld opleveren, hoe
can
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een Jongeling, to vooren van zeidzaame deugden, en bekwaamhe&
den , na bet aftlaan van een Huwelyk door zyne Ouders , tot do
buitenfporiglle flegtheden en Lichnntsfer'yen is overgeflaagen ; en
daar door, niet alleen zig zelven , maar ook zyne Ouders heeft on .
gelukkig gemaakt .
Cleomines, dus was de naam van een voornaam Koopman to
van geringe ofkomst , en kleine beginzelen groot geworden zynde,
bad,geduurende eene reeks van Jaaren,alleen door middel van een
uitgebreiden Koophandel, ongemeene Schatren verzameld . - Op
zyn Vyv en-dertigtte jaar, begav by zig in her Huwelyk, met eene
Dame, welke byna denzelvden ouderdom bereikte, wier of komst,
float, en middelen, de zynen toen ter tyd omtrent evenaarden .- .
Cleomines was pier misgedeeld van natuurlyk Verftand ; dog, altoog
leverig in den Koophandel moetende zyn, had hem de gelegenheid
ontbioken, om bet zelve, op to fcherpen, en met kundigheden to
verryken . - Altoos de beginzelen van Godsdienst in bet oog hon .
dende, was by eerlyk, en van een braaven Inborst ; dog haastig,
en bet geen by eens begreep,voerde by ook zekerlyk uit ;niemand,
wie by ook ware, was in ftaac om hem een opgenomen Concept nit
bet hoovd to praaten .
Lucretia, zyne Echtgenoot,gaf hem
in zyne deugden niets toe ; Zy was daar by zeer goedaartig, leeven .
dig, welleevend en redelyk fchoon .
Twee Jaaren waren 'er byna reets verftreeken , eer zy de Vrugten
hunner Vereeniging zagen ; eindelyk beviel zy van een Zoon , op het
oogenblik, dat Cleomines, uit hoofde zyner Affaires, eene reis neat
elders dacht to doen .
De jonge Cleomines was , en bleef ook voor altyd, bet eenig(}e
onderpand van hun Huwelyk . Hy was begaavd met veel vertiand,
vlug van oordeel, goedaartig, en de Natuur had, in zyne gefalte en
weezenstrekken , iets aangenaams en bevalligs gelegd .
Wie
tou kunnen wenfchen beter opvoeding to genieten den onze Held?
'Er waren byna geene Weetenfchappen, of by wierd 'er, door be .
kwaame Leermeesters, in onderweezen . De geringe Kundigheden
van den Vader wierden nu in den Zoon rykelyk vergoed . Zyn Va.
der was nooii in de gelegenheid geweest, om zig Kundigheden to
verzamelen ; by had altoos voor zyn beftaan moeten zorgen .
De jonge Cleomines, daar en tegen , wierd de gelegenheid aangeboo .
den ; by vond de kost al voor hem gewonnen, en de Schatkisten reeds
voor hem opgevuld ; by was al teen .
Nimmer kon een Kind
beter beantwoorden, ann de treffelyke oogmerken van zyne Ouders,
den de jonge Cleomines aan de zynen .
Hy leerde, en by begreep wet men hem leerde . Hy had de edelfle begrippen van den
Godsdienst en Zedenkunde ; en fcheen , in zyn jonge Jaaren , reeds
blyken to geeven, dat by ze zogt to beoeffenen . Men fpaarde geen
kosten, om hem, in den verderen sanwas zyner Jaaren , in zulke
Weeteufchappen to eaderwyzen , waar toe een Mannelyk oordeel
As 2
vet.
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vereischt word. - Om in een Fatzoenlyk gezelfcbap to conver-

zeeren,"men vergunne my dezen term in eene betere betekenis dan
doorgaans to gebruiken ,) behoort men eenige welleevende Kundigbeden to beziuen , om zig in die converzatie niet tot een last to
maaken. De jonge Cleomines leerde ze met denzelfden goeden uia
flag, waarmede men hem in de voorige Weetenfchappen onderweeZen had .
Thans kon Cleomines zyn Zoon in de Waereld brengen, als byna
jn apes kuudig, welleevend en ryk . --- Hy ftreltte nu, voor een
jongeling van schuien iaaren, jeder ten voorbeelde . - Men kan
jig( nagaan, met welke zorgen en rederheden de jonge Cleomines
wierd opgevoed, - Voor 's Vaders Koophaudel opgeleid wordende, was by alroos onder de oogen zyner Ouders ; by ging nimwer in Gezelfchappen als anderzins, zonder dezelven, en bier door
bleei by onkundig van bet geen er in de Waereld omgaat .
Op deezen
De j ,.)nge Cleomines was nu rwintig jaaren oud!
Men
tyd beginnen de drivten meer en meer ilerker to worden .
dient des alsdan wyze maatregelen to neemen , om dezelven ten zagtfle
re beftieren, en nkt longs f erke wegen eensklaps to fluiten .
fly verlievde niet long bier no , op een Meisje van byna gelyken
ouderdom, de Dogter van een braav eerlyk en burgerlyk Amptenaar
uit dezelfde Stad , welks inkomen 's Jaarlyks op Lien duizend Livres
gefchat wierd,
By bad dit Capitaal nodig ; vermits by 'er,
behalven deeze Doper, nog vyv Zoonen van moest onderhouden .
Lucia was fchoon, bevallig en zeer zagt van aart ; Zy was niet
anisgedeeld van Veriland ; zeer wel opgevoed, deugdzaam , en had
verfcheide bekwaamheden ; in 'r kort, zy bezat zo veel bekoorlykbeden, dot een deugdzaam Jongeling,gelyk Cleosxines,'er op moeste verlieven .
Men kan ligt begrypen dot de jonge Cleomines, zeer fpoedig,
zynen Vader kennis gay van zyn voorneemen . Dan bet antwoord,
bet welk by hierop onwirg,voldeed in geenen deeleaan zyne ver'
wagting. .
Cleomines had voor , zyn Zoan ten minflen ten
Huwelyk to aeeven, van de Dogter van een aanzienelyk Man, van
een zeer groor Capitaal ; by zag op Deugden , op Inborst, noch
$choonheid . Eer, Aanzien en Geld konden hem alleen bekooren .
~- • •-- Men mogt dus den jongen Cleomines met reps heklaagen . Hy
bad eene Minnaares die by reder beminde ; 7.y had hem met geeo
onverfchillige oogen aangezien ; men had hem reeds den vryen too!.
gang vergund, en alles was aan de zyde zyner Schoone, om zo re
Moor een Ilyfhoovdige Vader ; welke de
fpreeken, klvar .
lievde van zyn Zoon, aan hem heweezen , niet wilde vergelden ; die,
zorder de minfle ontroering, in ilaat vas, om de verzoeken, fmeeldngen, en traanen, van zyn Zoon onverfchillig aan to zien, en re
hooren, was niet to beweegen, door do aanzoeken van zyne Ech,tgeuoote, en van verfcheide zyner Vrienden . Zyn befluit Ilond vast ;
40
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de jonge Cleotnines had de verdere voortzetting van zyn voorgeno•
men Huwelyk to ftaaken, of by moest verwagten, nimmer een duit
van zyne Nalaatenfcbap to zullen erven, enz .
Intusfchen was de jonge C'leomines al gemeenzaamer met Lucia geHy had de toeflemming baarer Ouders ; by had
worden .
haste hand ; zy wierd nimmer, buiten hem, op gezelfchappen verzogt ; en de Huwelyks-voltrekking wagtte alleen no de toeflemming
van zyn Vader ; die by hoopte, dot, als zyn Vader zag dat by haar
ongeveinsd beminde, wel zou volgen .
Hy had haar nu, geduurende een Jaar, als zyne Minnnares dagelyks bezogt, en eene eeuwige trouw gezcvooren ; beloovende nimmer van haar to fcheiden , of een ander to neemen , en liever to
willen fterven , dan haar to verlaaten . --- Op een avond , van
haar t'huis komende,vond by zyn Vader,welke de Dienstbooden
uitgezonden had, om hem over dit Stuk des to ernftiger to kunnen
onderhouden, alleen in huis .
„ Myn Zoon, fprak by, bet is nu in bet tweede Jaar, dat gy uw
• gedraggeregeldhebt, vlak tegens de oogmerken van uwen Vader.
Ik had, reeds in uwe vroegere Jeugd, voor u een zeer
•
• aanzienelyk en ryk Huwelyk gefchikt, maar, in plaats van my to
• hooren, verbind gy u aan een Meisje, welker Ouders noch eer,
• noch aanzien , noch geld bezitten ; en gy zyt,voorneemens met
• dezelve tegens myn zin to trouwen ;door deeze Verbintenis hebt
• gy u onbekwaam gemaakt , om aan myne oogmerken to beant• woorden . Wat Vergenoeging, wat Welvaard zult gy nit uwen
„ Ecbt trekken? Dot gy 'er zin in hebt, zegr niets ; een jongeling
• van uwe jaaren heevt in ieder jong Meisje zin ; of zy wys , dettgd.
• zaam, zigt van cart is, dot zyn mast voorwendzels ; en gy kunt
„ daarvan nog weinig weeten . Daar by heevt zy geen geld, en ook
• niet to wachten ; zy heevt vyv Broeders, welke nog geen beftaau
• hebben ; deeze kunt gy dan met uwe lieve Bruid 'er by onderhou• den ; en dus kunt gy, met weinig moeite en vermaak, doorbren• gen een Capitaal, dot 1k, met zo veel zora en moeite, onder de
Ik heb u
j1, verzwakking myner kragren , gewonnen heb .
• reets menigmaal gewaarfchouwd, op haar niet meet to denken ;
• haar to verlaaten ; en a tot eene andere tyke en aanzienelyke
• keus to bepaalen : maar, gy hebt myne vermaaningen in den wind
;, geflagen ; thans gebied ik u, als Vader, van uw voorneemen of
• to ftappen ; gy zult haar niet meet zten, veel min zult gy met
„ haar in bet Huwelyk treeden .
Anderzints hebt gy myn
,, ongenoegen to verwagten . Zie daar bet Testament, waar by ik
„ twee verre Neeven tot Erfgenaamen van myne Nalaatenfchap ftel,
„ Uwe Moeder zal ik ook zoeken to beweegen, om bet zelv .
• de ce doen. --- Ik zal myn Koophandel flaaken, en my met
• myne Echtgenoote op bet Land ter woon begeeven ; alwaar wy
• onze dagen in eenzaacnheid zullen doorbrengen, en aan U, (zo
As 3
n bet
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bet mogelyk is,) niet meer denken ; wy zullen U als een fchan.
„ delyk Lid ult onze Familie affnyden . Wy zullen
" Hier
viet de jonge Cleomines zyn Vader in de rede . „ Hou op Vader, zet6
de by, hou op, Gy hebt myn hart en dot van myne Lucia ge
.
„ neeg doorgrievt ; Uwe woorden zyn gegrond op valschheid en, be.
„ drug . Moet ik dan als een Slaaf verkogt worden, aan de Dog.
„ ter van een ryken Vrek , die my koopt om my to plaagen? -»
„ Moet myn Huwelyk dan alleen gefchieden, uit eerzugt en belang?
Ben lk uw eenige Zoon, - ben ik door den Hemel gezegend
„ stet Ouders, die groote fchatten hebben, en moet ik daarom on,, gelukkig worden? Is zy, voor wie ik aping en lievde heb, niet
„ de' Dogrer van eeu Man van naam, van rang, van opvoeding,
„ en beproevde deugd, die de beginzels van Godsdienst in 't oog
„ houd,en dezelven it, zyn Kinderen zoekt over to brengen?
", Hoe fchoon, hoe goedeartig is zy niet, die my thans de tool der
„lievde doet fpreeken! Maar,om dot by U, geld, eer, en aanzieta
y, meer vermogen op uwen Geest hebben, dan de grootfle fchoon,, held en de fraaiffe zeden , daarom moet myn Huwelyk niet voort .
„ pan ; men moet my plaagen ; men meet my ongelukkig mae„ ken ; verfcboon my zo myne harde taal U mogt ontroeren ".
Hier mede liep deze Onderhandeling ten einde, en de jonge Cleowines bezogt, als vooren, zyne Minnaares , wien by ook van alles
ve<fag deed .
Menigmaalen vielen 'er vervolgens meer zulke
gefprekken, tusfchen hen beide, voor ; en niemand flapte van zyn
genomen befluit of.
Cleomines ziende , dot zyn Zoon by zyn opzet bleev , zig niet
floorde aan zyne belovten noch bedreigingen, en zig tog, wanneer
by den vereischten ouderdom had,in den Ecbt zou begeeven,vond
nag mear een Ontwerp over, om zyn Zoon van dit Huwelyk of to
Wy gaven reers vroeger te kennen , hoe Cleomines
trekken.
• jaarlyks gewoon was , om zyn" Koophandel, eene Reis buiren
• Lands to doen ; twee 1Vlaanden had by bier toe noodig . Niets ,
dagt hem, was in deeze omllandigheden beter, dan zyn Zoon die
past op to leggen, en hem eens, ter verlenging van den ryd, no r
andere Gewesten to fluuren .
De bekendmaaking van ditN
ooorneemen viel den jongen Cleomines als een Donderllag in de
oeren : geen verzoeken, geen fineekingen, Been traanen waren in
flaat , om then ontmenschten van befluit to doen veranderen . De
Reis wierd bepaald ; en een verrrouwd Vriend van Cleomines zou
met hem gezonden worden .
Men ken zeer gemaklyk begrypen , hoe fchielyk by zyne Min .
naaresfe bier van kennis gaf ; en welk eene verflagendheid en ontilel .
tens dit in beider batten veroorzaakte . - De tyd naderde al vast,
en zy moesten fcheiden . Wie kan bet voorgevallene, in dot tydtlip,
met woorden uikdrukken! Wie zou niet door de tederheden van Lu .
eia , en de onttteltenis van Cleomines vermurvd zyn geworden l
Ein.
„
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Eit3°elyk, zy feheidden van elkander, op bet oogenblik, dat Lucis
in eene Qaauwte viel, nit welke zy, ea zyn vertrek , gered wierd
In dit olles, hadden noch de Echtgenoote van Cleonunes, noch deszelvs Vrienden iers to zeggen.
lien uur, voor zyn vertrek, fchreev by nog bet volgende aan zg
Ae :Minnaares.
LUCIA!

ik moet u eeuwig verlatten !
Zie daar bet laatst vaarwell
gy weet,lroe
-6----om dat ik ryk ben, ben ik ongelukkig ;
ik u bemind heb ; alleen Lievde en Natuur doet my nog deezen
fchryven .
Geev uwe hand aan een berer . Ik zie u nimmer weer.
Myn Vader zal, to laat, bet fmertelyke van zyne behandeling gewaar worden ; -- by zal my beklaagen ; - gy zult over my weeten ; by zal door myn ongeluk genoeg geftravt worden ; ----~
Ik zal myn geluk is
errgy zult my misfchien gelukkig agten .
Misfchien word ik dan binneu kortea
den Oorlog beproeven .
Gy zult
tyd verlost,van een leeven, dat my zo haatelyk is .
Wenscb mya
dan geen indruk meet op myn hart hebben .
leeven niet! Ik-tterv dan als een Man, op bet bed van eer ; en vat
voor myn Vaderland, aan de zyde van hen, die met my fneeven .
Men wagt my .
Vaarwel Lucia ; nog eens ; VaarweL
Leef gelukkig. Vaattvel in eeuwigheid, en denk altoos aan uwea
Mimtaar,
CLEOMINES.

Lang zo teder was bet affcheid niet van zynen Vader . Hy vetweec hem, in, wanhoop , zyn rykdom en onverzaadelyke hebzucht ;
en gav hem .gnoeg to kennen, dat by zyn eenigen Zoon nu nog voor
het laatst zag.
fly vertrekt : en Cieorines was zeer wel to
vreden, de zaak dus verre gebragt to hebben .
Iiet duurde ruim twee Maanden, eer Cleornines bet minfle berigt
Van zyn Zoon kreeg. a-a--- Men kan Iigt de ongerustheid van ©uders uagaan, die maar een eenigen Zoon hebben, en niet weetea
waar dezelve zig onthoud , of by dood of leevendig is . - Het
berigt, dat by ten laatfte ontving, kwam hier op uit .
MYN HEER!

;,
„
„
,,
„
„
ar

„ Uw Zoon, (dus fchreev de Wend aan wien by vertrouwd

was, ) Uw Zoon heevt zig van al bet geld, dat gy ons had mede
gegeeven,meester .gemaakt ;'t is nu in -de tweede Maand,dat dit
gefchied is ;-by is my ontvlugt ; ik heb 't u niet durven fchryven,
voor en aleer ik zeker wist, waar by zig onthield ; dog alle myne
Indien ik hem niet ontdekke,
inavorfehingen zyn vetgeevs .
en by niet to rug kome, verwagt dan gem f tuycen, iwch berigt
meet van my.
y - Vearwal .
men

DE ONGZLUKtIGE Zoom,

352

Men kan begrypen hoe deeze Briev de Ouders tro f - -- Veft
Brief, zonder plaats of dagtekening, als deeze, moest eene grooce
ontfteltenis to wege .brengen .
Het was ook weezenlyk zo .
Men verweet Cleomines zyne onnatuuriyke wreedheid ; die
alleen de oorzaak van zyn ramp was, enz. Nu begon by ook to
voelen, dat by een hart had ; nu beklaagde by zig, wegens zyne
hardnekkigheid, en dat hy'er de oorzaak van was, dat deze voorbeeldige Jongeling in zulk een afgrond van elendd was neder gevallen .
Maar bet was to laat.
'Er verliepen twee voile Jaaren, eer zy bet mintle berigt van den
Jongeling , of van den vertrouwden Wend vernamen ; alle de navor.
fchingen,die de Vader zo wel zelve, als door andere Menfchen,
Ondertasfchen wabad to werk gefteld, waren vrugteloos .
ren Ouders en Vrienden in de uiterfle ongerustheid en wanhoop .
-- De Vader kwynde van verdriet en hartzeer ; kreeg ziekce op .
ziekte .
De 99oeder kwynde aan inwendige ongemakken .- .
De Negotie vetliep ; Cleomines bemoeide zig niet meet met bet
Comptoir ; alles moest op de Bedienden af ; en alles was weidra in
de uicerfle verwarring. tindelyk evenwel kreeg men een briev
van deezen inhoud, door eene onbekende hand gefchreeven .
MYN HEER!
„
Hier in 't Gasthuis ligt een Jongeling dood krank, die,
„ door de allerfiegtfte en ongebondenfle Leevenswyze en Lichtmis• feryen zig zelven ongelukkig heevt gemaakt . Hy heevt ons, zo
• ver zyne uitgeteerde krachten toelieten, gemeld, dat zyn naam
`Dit is al
• was . . . . en dat zyne Ouders woonden to
„ wat wy 'er van weeten . Hy fcbynt anders een Jongeling van zagi
• to zeden,enz, geweest to zyn . Hy is geheel arm, ontbloot van
• kleederen en geld , in dit huis gekomen . Men verwagt ieder
„ uur bet berigt van zyn dood .
Dit heevr by ons verzogt
• U re fchryven .
Welk eene ontfleltenis, verfchrikking , en knaaging deeze Briev
veroorzaakte kan men ligt denken .
Deszelfs komst was bet
tydftip , dat Lucretia , de Vrouw van Cleomines , uit bet leeven
Cleomines zelve viel in eene zo geweldige Ziekte,dat
rukte .
by zelvs de laatfle pligren aan zyne Vrouw niet kon verrigren .
Deeze Ziekte wierd gevolgd van eene Teering , waar aan by nog
eenige Maanden zukkelde.
Men maakte, wel is waar, roen men deezen Briev had ontvana
gen, alles werltftellig, om, ware bet mogelyk , den jongen Cleomines
nog to redden , ten minflen verligting to geeven.
Een Neev
van hem ging zelve in -alleryl 'er na toe ; maar by vond hem reets
sin de gevolgen zyner Ziekte overleeden,en begraaven .
Hy
was oud byna zes-en twin'ig Jaaren .
Cleomines had bier van zo dra geen tyding bekomen, of by
fchreev,
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, Nu kan ik niet meer
Zhreev bet volgende aan een Wend .
~, leeven ; Rampzalige als ik ben! Nn is myn berouw to laar. Ik
„ ben de oorzaak , dat by misfchien voor eeuwig ongelukkig zal
„ zyn Alleen uit myne vervloekte hebzugt, is by nu als een onge„ lukkige gefiorven . Myne Vrouw is reets flood. Myne wanhoop
Ik kwyn aan eene Teering, en verwagt
• kent geen paalen .
• dagelyks de verlosfing uit dit elendig leeven . Mogt myn ongeluk
„ cog anderen ten voorbeeld flrekken!
Zyn wensch, om den flood, wierd ook eerlang vervuld ; want, weinig weeken na bet fchryven van deezen Briev, overlecd by aan 8e
gevolgen zyner Ziekte . Dus wierd dit bloeiend huis, alleen door de
hardnekkigheid eens Vaders, ongelukkig en uirgeroeid .
Mop deze gebeurtenis zo veel indruk op de gemoederen der Ne .
derlanders hebben, dat zy tog eens begreepen ; dat Lievde en Natuur, maar geen eerzugt en belong de dryvveeren van bet Huwelyk
bebooren to zyn ; en dat zy , die anders handelen, hun Kroost ongelukkig maaken. Veelligt doet 'er zig eerlang wet eene gelegenheid
op , om dit Stuk under to behandelen :
G. B . E .

ZMEF VAN DEN BEER DE VOLTAIRE, AAN DEN BONING VAN PRUISSEN,

Gerlagtekend 3o Maart 1776,

SIRE1

Ndien uw Makker, (*) de Keizer van China, EDEN-LONG, overle.
,~ den is, gelyk 't gerugt loopt, bet zou my zeer fmerten .
UweMajetteitweet hoe zeer ik Koningeu, die Verzen maaken, agc
en bemin . Ik ken 'er edn die'er zeker veel beter gemaakt heeft dad
1IEN LONG, en aan wien ik my verbonden zal agten, tot dat 1k, id
een andere Wereld, myn Hof gaa maaken by den geweezen Koning
van China.
Wy hebben in Frankryk een' jong Koning, 't is waar by maakt geed
Verzen ; dock fchryft uitfteekend in Onrym . fly heeft onlangs zeven
fchoone Stukjes gegeeven, al!e ten dienlie des Volks . De vooraf .
fprakondezrBevlfchriftenzynmesterflukenvanWelfprekn,
beid,om dat bet meesterfiukken van gezondVerfiand ed Goedertie+
renheid zyn. Het Parletnent van Parys gaf eenige fchoonfchynende
tegenbetuigh .gen . Het was eene Proeve van bek'vaamheid. Indien
de beste Opfieller eon' Prys gekreegen hadt, de Koning zou dien
weggedraagen hebben .
Dit rep van optekenen en wederfpreeken , waar van Gy in uw Ko .
ningryk niet weet, is gegrond op een oud voorbeeld van een PrO=
voost van Parys, en van CONRAD HOHENZOLLERN den II ;deeze Pro .
'

(*) Camarads .
V. DEEL . MLNGELW . N O.

VOasi

8.
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voost oordeelde her voeglyk , santekening to houden van site de
Koninglyke bevelert ; bier in werd by gevolgd door een Bedienden des
Parlements van Parys, JOHN MONTLUE, in den Janre 1313 .
De Koningen keurden deezen vond zeer nurtig . PHILIP DE VALOIS
deedt de Koninglyke regten in het Parlement optekenen . CARET . DE V
gebruikte dezelfde omzigtigheid,ten opzigte van hot behende Bevel.
('thrift, waar in 's Konings meerderjaarigheid op veerden jaaren be .
paald words. Vredesverdragen werden dikmaals to book gelleld .
Maar wy leezen in deeze tyden van geene Tegenverklaaringen .
Onder de Regeering van FRANcOIS LEN I, vinden wy de eerfle
Tegenverklaaringen, ten opzigte van de Geldmiddelen, betreffende
ten Hek van louter Zilver, 't welk bet Graf van St . Martinus omringde . De Heilig dusdanig eer. Hek niet, en Fats cons den I zeer
noodig geld behoeyende, bediende by 'er zich van ; wear voor de
Kanunniken van Tours, die help 't zelve overgaven, nit de Landen
van de Kroon, vergoeding ontvingen . Het Parlement bragt den Ko .
ping de ongeregeldheid deezes beftaaas onder'tcog .
Ziet bier de oorzaak van alle de Tegenverklaaringen, die, zints
deezen tyd , onzen Koningen zo veel onrusts gebrouwen hebben, en, in
't einde, den Oorlog van de Fronde, ten tyde der minderjaarigheid
van LODE WY! DEN XIV, voortbragten .
Wy hebben, onder LODEWYK DEN XVI voor geen Fronde to vree .
zen, en Hog minder, voor do belachlyke dwaalingen der Yefuiten ,
Yanfenisten en Convulfonarisfen . 't Is wear, onze fchulden zyn zo
groot als die der Engelfcben ; doch wy genieten alle de zegeningen
des Vredes, van een goed Staatsbeftuur, en de hoop is ons overgebleeveta .
Uwe Majefleit merkt zeer juist op, dat de Engelfcben zo gelukkig niet zyn als wy ; zy zyn huns geluks moede . Ik geloof niet, dat
myne geliefde Quakers zelve zullen vegten ; doch zy zullen anderen,
die voor bun vegten , betaalen .
Ik ben , gelyk uwe Majefteit to overbekend is, Been groot Staatkundige ; doch ik twyfel zeer, of bet Ministerie to London een zier
beter is dan bet onze . Onze zaaken bevinden zich in een flegten
fland ; de Engelfcben zyn bezig om de hunne to verbrodden . Elk
heeft zyn beurr . -- WetU belangt,gy geniet,in vrede, de weezen .
tyke vrngten u%-.; ,q behaalden roems ; gy bouwt Steden en Vlekken ,
gy moedigr alle Eunflen aan, en hebr geenen anderen vyand dan de
Jicht. Ik hoop dat deeze, gelyk zo veele andere Mogenheden gedaan hebben met U den Vrede zat fluiten .
Wat de fefuiten belangt, door U zo zeer gade geflaagen , daar is
jets edelmoedigs in do hefcherming bun verleend, door ten uitgebannen Perfoon, en dit geeft my grond om my to vleien met dezelfde befcherming.
Ik geloof Wet, met den Heer tAUW,dat de Keizar KiEN LONG de
jejuitea: , in de Landen zyner Heerfchappye, wreed behandelde.
Va.
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Vader AMOIT vertaalde zyn Vers : wy hebben altoos genegenheid
voor de Overzetters onzer werken : en ik zou durven ftaande hou .
den, dat een Vorst, die Verzen maakt, niet wreed kan weezen .
Eene gunst heb ik van uwe Majef}eit to verzoeken, bier in beftaande, dat zy de goedheid hebbe my to melden wie de oudfte is,
Lord MARSHAL of ik. 1k ben in myn Brie en tachtigfte jaar, hy,
zo ik meen, in zyn twee en tachtigfle . l k wensch dat gy ten eevigen dage uw honderd en twaalfde moogt bereiken .

K O R T E R E G E L E N
VOOR
J 0 N G
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f--AY, wien de Natuur een godlyk vuur in den boezem getlort
" heeft ; gy, die , by de eerfte ontwikkeling uwer rede , u ge.
neigd vindt, met uwe verbeelding door 't heelal to vliegen, Hemel,
Zee en Aarde to doorrrekken, en de atom vergaarde Schatten met
orde ten tQon fpreidt, voor u vat ik de pen op, en fchryve eenige
Korte Regelen
I.

Overdenk uw onderwerp, eer gy u nedrzet om to fchryven ;
geen van aWe zyden befchouwd is, vale gemaklyk to behandelen .

't

2.

Eene zuivere Taal verfiert cen fchoon Dichtftuk, gelyk welfpee .
lende Juweelen eene bevallige Maagd .
3.
Lees allerleie Schrifcen, maar kies inn de herleezing met oordeel .

4.

Dicht weinig, en befchaaf veel .

5.

Leg her geen gy maakr weg, of ten minflen vertoon bet aan wei .
nige Vrienden ; mooglyk zal bet u na korten tyd mishaagen .
6.
De Oude Dichters verfirekken U, ais 't Corpus Juris den Rechtsgeleerden ; gy moet 'er geduurig mede omgaan .
Laat geene winderige zwelling ~u behaagen ; wie 't naast aan de
114atuur komt, is de grootfte Dichter .
S.
Grootfche woorden worden vereischt tot een grootsch onderwerp ; maar laat uw Herder geen Wysgeer, of uw Visfcher geen
voortreflyk 'Redenaar zyn :
Twee uitertlen behooren
wreedaartig to fleekea .

vetyd

to worden ; laf to vleicn, en
Io:
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10 .

'c Is f hoop Godsdinnflige Verzen to zingen ; maar by-geloof en
partydigheid pasfen geene redelyke Zangfters .
II.

Even zo fchoon is bet Ileldenmoed en Vryheid in to blaazen ;
maar de Regeering to lasteren, en onrust to kraaien, komt uit een
bedorven gemoed .
12 .

Als gy vrolyk zyn wilt, moet gy de Zedigheid in 't oog honden ; de Zzng- Godinnen zyn Maagden .
I

De trippelende Iiertoon voegt aan geene klaagende rouwnooten .
De droefhcid komt met eenen deftigen tred to voorfcbyn .
14 .
Gebeurde Zaaken in Dichtmaat op to zingen, is bet behaaglykst
voor eenen Leezer ; maar als gy iecs ve ;fieren wilt, moet alles waarfchynlyk zyn .
15 .

Wat gy ook behandelt, put uw onderwerp niet of to zeer uit ;
cen Leezer breidt gaarne, door eigene gedachten, de voorgeftel=
de Stoffen nit.
IG.
Alle Letteroeffeningen pasfen eenen Dichter . Eene algemeene
kennis is in niematad noodzaaklyker.
1 7t Menfchelyk hart moet byzonder zyne aandacht trek-lien ; daar
in mag voor hem geene onziclitbaare fpringveer zyn .
18 .

Het haatlyke van bedorven beginzelen moet hem even zo klaar
zyn, als 't beminlyke van deugdzaame neigingen .
19.

alles moet by zelf deugdzaam zyn ; eene Zedeleer zonder
voorbeeld heeft geenen of eenen nadeeligen invloed .
20'

Een gerust hart is zyn grootfle Schat ; aile ontroering verbystert
zyne ingefpannenheid, verwildert zyne verbeelding, en ontfaart de
tcekken van zyn pengeel .

1t~ENGEL W'ERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
IETREKKELYK.

R E D E N V O E R I N O
0

v

E R

DE VRIENDLYKHEID.

Door den Eerwaardigen

D

WILLIAM W O O Di

Zyt T,riendlyk. I PETR.

111 . 8 .

E Lesfen, ons, in de Schriften des Nieuwen Verbonds
voorgedraagen, overtreffen alle andere Stelzels van dd
Zedekunde , oit in de Wereld gepredikt. Derzelver groot oog .
merk is ons to verheffen, boven deezen tegenwoordigen ras
voorbygaanden ilaat, en voor to bereiden tot eene gelukkige
intrede in de zalige Gewesten der Oufterflykheid . Hierom
leeren zy ons onze genegenheden to ftellen , op de dingen die
boven, en ons niet geheel to hegten aan die beneden op aarde
zyn ; hierom herinneren zy ons, gelladig, de edeiheid onzer
verftandige Natuure ; hierom moedigen zy ons aan, om onze
hoope en verwagting veel verder uit to breiden , dan de tegen .
woordige Wereld .
Maar, niet tegenftaande zy voornaamlyk eene andere We .
reld betreffen, zyn ze 'er niet volflrekt toe bepaald . De Wereld, waar in wy thans leeven, heeft 'er geen gering deel in,
Zy zyn gefchikt om onze tegenwoordige zo wel , als ooze
toekomende, gelukzaligheid to verzekeren . Alles wat flrekt s
om ons weezenlyk lichaamlyk geluk to bezorgen, wat dienen
kan om ons gezellig vermaak to verfchaffen , onzen ommegang
met onze Medemenfchen vry, onbedwongen, en troostryk to
maaken, words, door j . CHRISTUS en de Apostelen, voorgefleld, nangepreezen, en aangedrongen . 1k weet niet, dat 'er
cen enkel nuttig gebod , ten opzigte van eenig deel onzes
gedrags, is overgeflaagen . De groote en weezenlyke pligten
van Zedelykheid worden , by herhaalinge, voorgeteld • de
Lesfen van Voorzigtigheid duidlyk ontvouwd-- de begin
zels van 't betaamlyke keurig afgefchetst--- en zelfs de kleine bevalligheden in den ommegang, die het fraaije eener befchaafde verkeering uitmaaken, niet vergeeten .
V. DEEL . MENGELW. N O . 9.
Cc
De

-

S58

I2EDENVOERING

De Brief van den Heiligen PETRUS, uit welken wy bet op .
fchrift onzer Redenvoeringe ontleenden , verleent ons een
klemmend bewys van de waarheid der voorgefl :elde Waarneemingen . De Apostel herinnert cerst zyne Medechristenen,
• de onverderflyke, onbevleklyke , en onverwelklyke Erfe,, nisfe, die voor bun in de Hemelenmbewaard words, en de
• leevendigeHoope tot welke zy wedergebooren waren,door
• de Optianding van JESUS CHRISTUS nit den dooden ". Dit
gedaan hebbende , past by die gewigtige Leere toe op de oog.
merken van de daadlyk oefenende Godsdienst, en vertoogt,
in 't breede, welke uitwerkzels dezelve moet hebben, op ons
gedrag in 't algemeen . Hy dringt aan op een beftendige naa
volging van den alleen volmaakten GOD , verbiedt alle kwaad .
aartigheid, boosheid, en geveinsdheid in onze verkeeringe met
de Wereld, en gebiedt die zuiverheid des harten, met welke
de ongeregelde opvolging der begeerlykheden geheel onbeflaanbaar is . In deezer voege , de algemeene beginzels van
onzen Pligt jegens onzen Schepper , onze Medemenfchen, en
ons zelven , ter neder gefleld hebbende , gaat by voort tot eene
byzonderder optelling van de Pligten der zamenleevinge ; by
maakt, met onderfcheiding, gewag van wederkeerige Pligten
der Onderdaanen en Overheden , der Dienstknegten en der
Heeren, der Mann en en Vrouwen ; en dan, om de geheele
f+om op to maaken, en een volrooijende trek to geeven aan bet
Charafter van een Christen, pryst by ten erniligulen aan die
Vriendelyke geaartheid, die waare befchaafdheid van Zeden,
welke zo dikwyls alleen, met uitfluiting van alle anderen, toe .
gei~igend is aan Menfchen , die gewoon zyn in de groote Wereld to verkeeren .
De inwendige fchoonheid, en de aangenaame uitwerkzels
van een zo Vriendlyk gedrag, zyn blykbaar genoeg voor elk
oppervlakkig Waarneemer. Wy verwonderen ons over Mannen, by welken wy 't zelve aantrefFen ; wy doen meer dan
ons over hun verwonderen ; wy draagen hun hoogagting toe,
wy beminnen bun : wy zyn op bun gezelfchap gefleld, en
faun na hunne Vriendfchap . Nauwlvks is 'er iets, 't welk zo
ongemerkt, en nogthans zo onwederfiandlyk de Ziel inneemt,
als deeze aanvallige vriendlykheid van zeden . Deeze zet een
onuitfpreeklyke bevalligheid by aan elk bedryf, aan ieder hooding, en geeft iets behaaglyks en aantreklyks aan iemands
geheele voorkomen : deeze kan voldoen voor duizend gebreken, en zal, ondanks onze uiterfl :e poogingen tot bet tegen.
deel, eene menigte van Zonden bedekken .
Maar, fchoon de invloed der Vriendlykheid dus, over 't
al-
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I1gemeen, gevoeld en erkend worde, heeft mere dezelve , ilt
weet Diet op welk eene wyze en waarom, enkel aangemerkt
als eene aangenaame hoedanigheid, en Diet als een' onvermydelyken Pligt . De Zedekundigen hebben de Vriendlykheid ,
meerendeels , in hunne Stelzels overgeflaagen ; of verzuimd
'er gewag van to maaken , als of ze Diet tot hunne taak behoorde.
Deeze is overgelaaten aan de natuurlyke geaartheid I of de toevallig verkreegene getleltenisfe, van elk in 't byzonder . Men
heeft ze Iaaten afhangen van de grilligheid des tyds, des toevals en der omfiandigheden . Zy is daar door veel eer een Wax
dan eene hebbelykheid geworden , en zelden betragt op diets
eenpaarigen voet , welke bet kenmerktekende is van recht=
fchaape Deugd .
Terwyl de Zedekundigen de Vriendlykheid dus overt hoofd
zagen, hebben de Christenen al to dikwyls nog meer, nog
erger, gedaan : en Diet zelden indiervoege gehandeld , als ofde
Vriendlykheid geheel flreedt met den aart huns Godsdiensts .
Een gemaakte afkeer van de Wereld, en van het Menschdom, heeft, gelyk zulks wel to voorzien was, eerie naargeestige en ongezellige geaartheid, en een aanftootlyke ftugheid
van gedrag voortgebragt. Onredelyke begrippen, wegens de
natu r de Go d l v k e b d e l i n g e n g u s t b e o n i g e n , h e b n
ben geestlyken Hoogmoed voortgebragr ; en waar Hoogmoed,
van welk eene loort ook, de Ziel vermeesterd heeft, is de .
zagtzinnige geest van Vriendlykheid, voor altoos uitgeflootens
Eene gehegtheid aan veronderftelde weezenlyke Geloofspun .
ten gaf menigmaalen tioffe tot bet verbreeken des Gebods,
Weest Vriendelyk ; onder alle Menfchen is de doldriftige. bygeloovige de onvriendlykite. Hier door is de Wereld vergif- tigd , met de harrewarrende twisten der vergramde Scheurmaakeren ; perfoonlyke aanmerkingen worden dikwerf inge+
voerd, om 't mangel aan of de zwakheid van bewys to bedekken ; en terwyl men volyverig fprak, van bet bevorderen van
de eer der Christenheid, vergat men, to jamrnnerlyk, den geese
en aart des Christendoms to eenemaal .
Doch zeker, myne Broeders, deeze verkeerdheden moetetn
onttiaan weezen , nit een zeer partydig inzien der Heilige
Bladeren :- want de Schriften der Euangelisten en der Apostelen boezemen een geheel andere een recht tegen overgeftelde
geaartheid in . Vriendlykheid van Zeden moet bet onderfchei .
lend kenmerk der Groote Wereld Diet weezen . -- Deeze is
Deeze
iets meer dan een ~% elvoegend cieraad des leevens .
ontiaat, nit onze onderlinge betrekkingen tot elkander, als
Mentchen -en moat, in alle opzigten ., bet eenpaanig uitwerkzsI
C c 2
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zel weeten onzer beginzelen als Christenen. Het is ons werk
als Menfchen, en onze pligt als Christenen, ons zelven gelukkig to maaken, en tot bet geluk van anderen bet onze toe
to brengen . Fly, die deeze twee gewigtige Einden bedoelt,
en daar toe, op de verftandigfte en kragtdaadiglle wyze, zyne
poogingen infpant , is de uitmuntendfle Mensch , de voor .
beeldlykfte Christen . Een gedrag, 't welk eenigzins, 't zy
rechtftreeks of van ter zyde, 't zy in meerdere of in mindere
maate, om bet geluk van onszelven, of van anderen to ver .
minderen, is, derhalven, onbetwistbaar verkeerd, naarmaate
van de uitgeftrektheid van deszelfs invloed . En, indien wy
kunnen bewyzen, dat eene onvriendlyke gefleltenisfe, eene
onbefchofte en onverpligtende leevenswyze, eigenaartig flrekt
om dit uitwerkzel voort to brengen, zal onze onvermydelyke
verpligting tot bet opvolgen van 't vermaan des Apostels,
Weest Yriendelyk, ten klaarften blyken .
Verleen my, in de behandeling1 daar over, uwe opmerkende
Aandagt. Het onderwerp myner tegenwoordige Verhandeling is, geenzins, een ftuk van weinig aangelegenheids . Het
ftrekt zich, gelykerhand, ult tot alle leevensftanden ; en moet
het hebbelyk beginzel onzes gedrags zyn, ten opzigte van ons
gelyken , onze minderen, en onze meerderen . Niemand is 'er,
gevolglyk onder U, die deezen beminnelyken pligt niet kan
betragten. Wy vinden ons alien omringd van ons gelyken ,
en de meesten onzer flaan in eenige betrekking tot hunne
minderen en meerderen .
I. 'Er doet zich een ruim veld, tot her betragten deezer
Christlyke Deugd op , in onze verkeering met Lieden, die
ons gelyk zyn .
Het gaat vast, dat alle Menfchen,oorfpronglyk, gelyk zyn
aan elkander . Elk is Heer en Meester van zich zelven, en
aan geen' dwang onderworpen, of by moet, in eenig opzigt,
de regten van zynen Evenmensch, die in alien deele zo heilig
zyn als zyne eigene , fchenden . Maar de Inflellingen der
Iiurgerlyke Regeeringe hebben , eenigermaate , deeze oor.
fpronglyke gelykheid vernietigd . De byzondere vryheid van
elk, hoofd voor hoofd, heeft plaats gemaakt voor de algemeene veiligheid, en bet algemeen voordeel . Men heeft Verbon.
den opgerigt , en verfcheide graaden van ondergefchiktheid
vastgetleld, waar door de geryflykheden en verbeteringen des
leevens grootlyks zyn bevorderd . Eerie kleine verandering
heeft 'er dus ftand gegreepen, ten opzigte van de regten der
Menfchen, in den flaat der Maatfchappye . En hunne wederkeerige pligten moeten bepaald warden, door de eigene natuur
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tuur deezer betrekkingen, in welke zy tot elkander flaan . In
dit Deel myner Redenvoeringe is bet, egter, onnoodig daar
op agt to geeven. Want, met betrekking tot de zodanigen, die
een en bet zelfde Character bekleeden, en in denzelfden ftand
des burgerlyken leevens geplaatst zyn, hebben zy geene ver2ndering ondergaan. 't Zyn de pligten van Menfchen jegens
Menfchen, en moeten bepaald worden, volgens de algemeene
beginzelen der Menschlyke natuure, en de wederkeerige belangen van elk, hoofd voor hoofd . En indien wy bet voorfchrift des Apostels, I7eest Vriendlyk, bier aan toetzen , zullen wy bevinden, dat bet gezag daar van onveranderlyk en
onbepaald is.
Wat, immers, kan overeenkomfliger weezen met de alge .
meene beginzelen der Menschlyke natuure, dan die vriendlyke en verpligtende ommegang , welken ik thans aanprys ?
Zeggen de infpraaken van ons hart niet, dat wy Broeders zyn?
Zyn goedertierenheid, en een begeerte om genoegen to fchenken, de heerlykfte cieraaden, en de weezenlykile hoedanigheden niet van een Broederlyken inborst? Moet ons gedrag in
de zamenleeving niet duidlyk ontdekken, dat wy elk bet beste
wenfchen, - dat wy begeeren de genegenheid onzer Medemenfchen to trekken - en gelukkig zyn, in bet denkbeeld
van to verpligten, en verpligt to worden ? En kunnen deeze
wenschlyke einden bereikt worden door norsheid van aart ,
door korzelheid van gedrag, of door koele agterhoudenheid?
Neen, myne Broeders ; „ aan hunne vrugten zult gy ze ken •
,, nen", is een grondregel van eene algemeene toepasfiug ;
en een algemeene vriendlykheid van Zeden is een natuurlyk
teken van een waarlyk goedertieren hart.
De inneemende gefchiktheid, waar over ik thans fpreek, is
tevens zeer bevorderlyk tot'het wederzydfche belang van elk
in 't byzonder. Hoe gemaklyk zouden de bezigheden des
leevens afloopen , indien elk openhartig , voor de vuist en
vriendlyk to werk ging? Hoe veele misverflanden zou men
vermyden? Hoe ras de gefchillen, die nu jaaren, verdrietige
jaaren, van kwelling en onrust duuren , eiudigen ? Wiens belang, myne Broeders , zoudt gy liefst en ernfligst bevorderen,
die eens Vriendelyken Mans, of die van een korzelen NABAL,
zulk een Zoon BELIALS, dat niemand met hem to doer kan
hebben? Zyt gy niet gereed om op to ilaan, to loopen, to
vliegen, op 't verzoek des eerstgemelden? Is de bevallige beweeging van zyn hand, de gunitige opflag van zyn oog, niet
genoegzaam om uwe aandagt op to wekken, en to beweegen
tot bet voldeen van zyne begeerte? Wie is, in de betoonrn .
C c 3
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gen van Vriendfchap, en de uitfpanningen der zamenleevin .
ge, zo aangenaam als de vriendlyke Man? De gezette plooy
zyner Zeden is zigtbaar in alle zyne bedryven --• deeze
tttaakt hem bekwaam om de ernftigfle plig±en des leevens, op
de voordeeligfte wyze, to volbrengen -- om, in de dagelyk .
the verkeering, bevallig de gemeenffe dienften to doen
om met kieschheid iemand to verpliyten - en verpligt to
worden, met die gepaste dankhaarheid, nattturlyk ontftaande
uit de bewustheid,dat by juist hetzelfde zou gedaan hebben,
ware by in de plants zyns Verpligters geweest .
En is bet, myne Broeders, niet eenige aandagt en moeite
waardig, zich eene hebbelykheid ei en to maaken, die zo algemeen behaagend en heilryk is? Dezelve is, nogthans, zo
gemaklyk to verkrygen, als gemaklyk to betragten . Een regt.
snaatig bezef van de weezenlyke natuur onzer betrekkinge tot
onze Medemenfchen, en eene zugt om hen to verpligten , aan
welken wy ons verhonden vinden, is volkomen genoegzaam,
tot bet voortbrengen van dat vriendlyk gedrag, 't Been den
Mensch en den Christen tot ten zo groot cieraad ftrekt .
Waare goedhartigheid is de eenige gefchikte grond , voor algcmeene belchaafdheid van zeden . Wanneer her hart ond'er
den invloed ffaat, van de zagtaartigfte aandoeningen, zal eene
inneemende beleefdheid in 't gedrag zigtbaar weezen . De
Christen, derhalven, die, door zyne belydenis en charai`ler,
de Vriend des Menschdotris is, rnoet, ongetwyfeld , uitflee .
ken door de beleefdheid en vriendlykb.eid zyner gellelteuisfe .
Wy moeten nu in de
Ilde plants overweegen , dat by deeze beminnelyke Deugd
niet alleen zal beoefenen omtrent zyns gelyken ; maar ook ten
opzigte van die beneden hem in rang zyn .
De onderfcheide rangen en betrekkingen, ontflaan nit de
inftelling der Burgerlyke Maatfchappye , hebben verfcheide
nieuwe pligten ingevoerd . Het komt den Overheden en Heeren toe to gebieden, bet voegt den Onderdaanen en Dienst .
booden to gehoorzaamen ; dan deeze nieuwe verpligtingen
zelve hebben geenzins den natuurlyken pligt , welken wy
tegenwoordig aanpryzen, vernietigd of beperkt . 'Er zyn, in
de daad, bykomende bewysredenen, die eene vriendlyke geaartheid, omtrent onze minderen, aandringen .
Wanneer de Menfchen, in alle opzigten, elkander gelyk
zyn , zal een diep doorgedrongen bezef van de natuurlyke vryheid, 't welk, misfchien, niet altoos en geheel to veroordeelen is, zeer gereed in een flrafwaardig uiterfle, en zotrityds op
ten lastige trotsheid, uitloopen. Maar, wanneer de betrekking
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van een nteerder tot een minder eens Eland gegreepen heeft ,
kan deeze lastige trotsheid van geest geenzins als een vermindering van fchuld inbrengen, dat dezelve ontftaat nit de
overmaate van een beginzel, 't welk, misfchien, niet altoos
en geheel to veroordeelen is . Want de mindere bevindt zich,
meer of min, in de magt van zyn meerdere ; en een die df.
hanglyk is, to verdrukken , to beledigen, of zeifs onedelmoe .
dig to bejegenen, is laag en niet manlyk . De beleefdheid
van den Heer en den Christen ftraalt zo zeer door in zyn
gedrag omtrent zyne dienstbooden , als in zyne verkeering
met lieden van zyn eigen rang .
En 't is het in 't oogloopend kenmerk van deeze aanpryzenswaardige Vriendlykheid, dat dezelve, op de voikomenfte wyze,het verfchil der betrekkingen bewaart, en nogthans
de mindere party de vernederende omftandigheden zyns Staats
doet vergeeten. 't Is het gelukkig midden, tusfchen eene
vernederende gemeenzaamheid en eene overheerfchende trots .
heid . Zy dient even zeer orn eene onverdraaglyke veragting,
aan den eenen, en flaaffche vrees, aan den anderen kant,
to verbannen . Zy boezemt een redelyk vertrouwen in, gepaard met een toegeneegen ontzag . Zy moet, gevolglyk,
voor den meerderen hoogst nuttig weezen : dewyl zy ftrekt
om hem van de verknogtheid en trouwe der minderen to verzekeren . En 't is geheel overtollig to vermelden hoe zeer
zulks dient tot het geluk des afhanglylken . Een vriendelyk
gelaad, eene heuIche ontmoeting en aanfpraak, ftreelen het
hart, verligten den arbeid, en zetten eenige van de bekoorelykhedeu der vryheid aan de dienstbaarheid by . - „ Is
„ by niet verpligt myne bevelen to gehoorzaamen?" is eene
vraage, die, wanneer een Mensch ze aan zichzelven voorflelt, zekerlyk, zyn aangezigt een zagten plooy, eene vriendlyken bemoedigenden opflag aan zyn oog, en een heufchen
tooti aan zyne Itemme moet geeven . Onderwerping, afhanglykheid, en handen arbeid is het lot der Menfchen in de laagere leevensflanden, en deeze zyn genoegzaame beproevingen
van hun geduld . en onderwerping aan de fchikkingen der
Voorzienigheid . De fchorre taal van geftrengheid behoeft'er
niet bygevoegd to worden , om hunne ongelegenheden to varmeerderen en hunnen geest to verdrukken . Neen, myne
Broeders, laaten de zagte toonen van Vriendlykheid liever
hunne gemoederen vervrolyken ; herinnert hun, dat zy ook
Menfchen zyn, en zet hun aan om to vertrouwen opdeCoedertierenheden van den algemeenen Vader des Menschdoms .
Cc 4
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Ikzal'er, in de III deplaats,nogbyvoegen,dateene vriendlykq
geaartheid zich, op't allervoordeeligst, zal vertoonen in haar ge •
drag,ten opzigte van Menfchen in een verheevener leevensfland.
Doch bier zal men, misfchien, tcgenwerpen, dat, met
hoe veel regts wy de vriendlykheid ook aanpryzen, omtrent
ons gelyken en minderen, deeze, in bet tegenwoordigegeval,
niet minder zou weezen dan eene vermetele gemeenzaamheid .
Ongetwyfeld moot dezelve zich fchikken naar de verfchillen.
d e natuur der betrckkinge, en zal, gevolglyk, eene kleine
veranderiug, in 't voorkomen, ondergaan : dan haar algeIneen char,61er zal, nogthans, juist bet zelfde blyven . Zy
zal die openhartigheid en goedaartigheid behouden, die duidlyk haare berkomst aanwyzen . De Man, die vriendlyk en
toegeevend is omtrent zyne minderen, zal nimmer zichzelven
vernederen door eene kruipende flaafsheid onitrent Perfoonen
van een verheevener rang : want het is eene onlochenbaare
grondregel, dat eene laagkruipende en dwinglandfche gefIelte® .
nisfe onaffcheidelyk vereenigd zyn ; of, om my van de klem .
mende woorden des Dichters to bedienen ,
lV e boven zich een dzvaas, met la fe vleitaal, flelt
Bejegent minderen met dzvang en trots gezveld.

De Vriendlykheid eens Christens is even verre van beide
deeze haatlyke uiterflen . Gelyk dezelve hem niet toelaat zynen eerlyken afhangeling tot grimmigheid to tergen, zo verbiedt ze hem die vleiery to gebruiken, welke den hoogmoed
van een nit bet flof verheeven gemeen Man ftreelt ; doch ten
hoogflen walchlyk is voor een edel gemoed .. In alle zyne verbintenisfen en betrekkingen, is by gedagtig aan de pligten
van een Mensch jegens zyne Broederen ; eene gulhartigheid
van zeden zal bet kenmerktekenende van zyn gedrag uitmaa .
ken ; de algemeene Vriendlykheid, waar mede by Menfchen
van allerlei rang bejegent, zal hem den eerbied zyner minderen, de agting van zyns gelyken, en de verwondering zyner
meerderen verzorgen .
Neemt dan, myne Broeders, de uitmuntenheid van bet
voorfchrift des Apostels in agt, legt u toe op de uitgeffrektheid der verpligtingen daar in begreepen ; en maakt u de gefteltenis, daar in aangepreezen, eigen niet alleen als eene
verfraaijende hoedanigheid in de befchaafde wereld ; maar als
een zedelyken en Christlyken pligt . Ten befluite. „ Zyt
~, alien eensgezind, medelydig, de broeders licfhebbende,
„ met
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„ met innerlyke barmhartigheid bewoogen, vriendlyk ; ver.
„ geldt niet kwaad voor kwaad, of fchelden voor fchelden ;
,, tnaar zegent daar tegen ; weetende dat gy daar toe geroe .
„ pen zyt, op dat gy zegeninge zoudt beerven ."
DE

GOBDE UITWERKING VAN 'T DOORSNYDEN VAN DE
APONEUROSIS DER TWEKHOOFDIGE SPIER (BICEPS,)
IN BEN PYNLYKE GESCUEUKDE WOND ; door
Mr . B. WW IL IIIER, Heelmeester to Stony Stratin een Brief aan Dr . HUNTER ; gelee-

ford ;

zen den i 0(`lober,177o.

(Med. Obferv . and Inquiries by a Societ . of Pbyf in
London, Vol. IV.)

"(~'\Ewyl ik reden heb, Myn Heer! to denken dat de Per.
j~J footae, die het onderwerp van 't volgende geval uitmaakt, haar leven verfchuldigd is aan de leerftellingen die gy
leert, met opzicht tot de oorzaak der toevallen, welke ontflaan nit gewonde Peezen, denke ik dat bet U niet onaangenaam zyn zal , wanneer ik u dit geval mededeele . Zo gy
het gewichtig genoeg oordeelt, zal 't my Diet onaangenaam
zyn, 'tzelve aan 't geneeskundigGenootlchap mede to deelen .
Ik blyve enz . s . WILMER .
Een bloedryke jonge Dogter , Meid van een Heer niet
verre van deeze Plaats, viel den elfden Tuny laatstleeden van
een Bar, en werd in haar val door een Keyfteen, in de bocht
van den arm, gewond . Ik zach haar fchielyk naa het toeval ;
ze had toen zwaarepynen . Een aanmerkelyke bloeding had'er
plaats gehad, en de arm was zeer gezwollen . - De wond
was overdwars, ten naasten by een duim in lengte ; deszelfs
laagfle gedeelte eindigde op een kleinen affland van de bin
nenfle C'ondylus van de Schouder . De Band van de tweehoof
dige Spier was gefcheurd, en de llukken'er van waren zicht .
baar in de opening van de 'Pond . -- Men plaatfle een
verzachtende pap op den arm, en deedt haar i6 oncen blood
afneemen ; men plaatfle den voorarm in een geboogene Jigging , om de tweehoufdige Spier flapper to doen worden,
waarop ze naar bedde werd gebragt ; men gaf haar een ont .
bindend Geneesmiddel . --- Ze had een flechten nacht ; en
haer arm was zeer pynlyk , ook was ze zeer koortfig. Ze
kon haar arm zelf niet beweegen , en kon niet verdraagen
dat by door een ander in beweeging gebragt werdt . Oni
C c 5
kort
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kort to zyn s zal ik alleen maar aanmerken dat 'er veertien dagen verliepen, geduurende welke de kwaade toevallen, to
vooreri gemeld, aanhielden, niet tegenflaaiide men in de Geneeswyze de ontfteeking op 't fterkst tegengegaan hadt. De
pyn was zo heftig, dat ze, zelfs door bet gebruik van flaap.
middelen, niet kon tot flaapen komen : de geduurige aandoening van pyn verwekte een aanhoudende Koorts, die beurteliivgs, met grillingen en een verzwakkend zweet vergezeld
was . De Wond ontlastte een dun vocht , van een groene
kleur ; de deelen in den omtrek waren zeer verhard ; ze had
een gevoel in haar arm, zo als ze her uitdrukte, even of dezelve door een band nauw gebonden was . In deeze drukkende omflandigheden, watineer haer leeven oogenfchynlyk
in groot gevaar was, befloot ik de Spierband (fascia) door
to fnyden ; oordeelende dat, door 't wegneemen van de drukking, eene verandering ten onzen voordeele ontftaan zoude .
Den a5ften Juny, deed ik een infnyding, die twee duimen
fang was, in de bekleedzels en vliezen (aponeurofas) van de
Spieren. Zo dra dit gefchied was , verfprefdden zich de
doorgefneeden deelen van den Spierband (fascia) van 6dn ; ; t
gevolg'er van beantwoordde aan onze verwachting .
Ze
gevoelde onmiddelyk verlichting ; de pyn, zwelling, ontftee .
king en Koorts, hielden op, en verlieten haar : de eerfte keer
dat bet verband veranderd werdt, na de bewerking, was 'er
een goede etter in plants van 't dunne fcherpe vocht , 't gees
to vooren by aanhoudenlteid ontlast was . De Wond werd
opgevuld en genas zo fchielyk en met zo weinig moeite , ais
of her in eenig ander deel van 't lighaatn geweest was . Daar
bleef alleen eenige zwakte over, waar van ik hoope dat ze
ook binnen kort zal afraaken . 't Is niet ondienftig aan to merken, dat 'er geen etter onder de Spierband gevonden werdt ;
ook was de doorfnyding niet met veel pyn vergezeld . ----~
leder die de groote gevoeligheid der deelen in eene ontfteeking
gaade flaat, en hoe zeer de pyn, door de vermeerdering der
(panning, toeneemt, zal ligt reden kunnen geeven van de fchielyke hulp welk deeze Perfoone had op de doorfnyding van
den Spierband, wins onveerkragt belette to wyken voor de
zwelling van de onderleggende deelen : dit geval maakt bet
zeer waarfchynlyk, dat de kwaade toevallen , volgende op de
Wonden der peezen en vliezen, eer ontflaan van een werk .
tuiglyke drukking, dan van eenige zonderlingheid in 't famenilel der deelen, welke men, nog niet tang geleeden,, meende
dat zo flerk gevoelig en aandoenlyk waren .
VA.
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(Volgens den Heer

DE MONTBEILLARD ,
Heer DE $UFFON.

Medefchryver van den

D

E Roek, in 'E Grieksch MrrCp&Awyas ) in 't Latyn Fra.
gilegus, in 't Engelsch kook, in 't Zweeds Roka,
in 't Fransch Freux of Frayonne, in 't Hoogduitseh Roecb,
en by ons ook wel Koorn-Kraay geheeten, is van eene
gemiddelde grootte, tusfchen de Raavens en de Kraayen,
en heeft een veel zwaarder ftem dan de andere Kraayen.

Hy onderfcheidt zich zeer duidelyk, door een wit meel- en
zomtyds fchurfdagtig bekleedzel, welk bet grondftuk van
den bek omringt, in plaats van de zwarte en voorwaards
fteekende veeren, die, in de andere foorten van Kraayen,
zich uitfteeken tot de opening der neusgaten : by heeft ook
een kleinder en zwakker bek, die als een rasp is . Deeze
ongelykheden, die in 't oog loopcn, veronder{Iellen andere
veel weezenlyker en gewigtiger.
De bek der Roeken is alleen zo robbelig en aan bet grondftuk zonder veeren, om dat zy, voornaamlyk van graanen,
kleine wortelen en wormen leevende, de gewoonre hebbeir
met den bek zeer diep in den grond to booren, om 'er bet
hun eigen voedzel uit to haalen : 't welk niet kan misfen,
den bek met der tyd oneffen to maaken , en de pluimen aattt
bet grondftuk weg to neemen , als die aan eene geduurige
wrvving zyn bloot gefteld (*) . Egter hebbe men niet to
denken, dat deeze huid volltrekt kaal is, men ontdekt 'Per
dikwyls kleine enkel {Iaande veertjes op : een zeer fterk be,.
wys, dat dezelve niet oorfpronglyk vederloos is ; maar dus
geworden, door eene van buiten komende oorzaak , eene
{mart van toevallige misvormdheid, volgens de bekende wetten der voortteelinge in een erfgebrek veranderd .
Het
(*) De Heer DAU13ENTON DE JONGE, aan wien de Vogelkunde
reeds veel verpligting heeft, zag van verre, in een onbebouwd land 0
zes Kraayen, doch de foort kon by niet onderkennen, druk bezig
om fteenen , hier en daar verfpreid, op to ligten en om to keeren i
ten einde zy de Wormen en Infe&en , daar onder verborgen , mogten
krygen, Zy gingen bier in met zo veel yvers to werk, dat zy de
ligtile fteenen twee of drie voet in de lugt opfmeeten . Indien dic
bedryf, cot nog door niemand aan de Kraayentoegefchreeven, aan
de Roeken eigen is, ftrekt zulks tot eene rede to nicer van 't affytea der vederen rondsom den Bek .
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Het aazen der Roeken op graanen, wormen en infe&en is
hun byzonder eigen : want, zy raaken geen krengen , geen
vleesch aan ; ook hebben zy de maag en 't ingewand van
Graaneetende Vogelen .
Deeze Vogels vliegen in groote benden, ja in zo flerke menigte by een, dat de lugt 'er zomwylen door verdonkerd
wordt. Men verbeelde zich welk eene fchade die benden van
Graan- en Vrugteetende Kraayen kunnen veroorzaaken, in
eerst bezaaide landen, of velden, waar het Koorn aan 't ryp .
worden toe is ; to deezer oorzaake heeft de Regeering, in
verfcheide Landen, maatregels genomen om deeze Vogels uit
to rooijen . De Schryvers van The BritiscbZoology kautenzich
aan tegen bet verbannen der Roeken, en willen dat zy meer
goeds dan kwaads doen, door het vernielen van eene m enig.
t o Kevers en andere Infeden, die de wortels van nutte plan .
ten afknaagen, en zo gehaat zyn by de Land . enTuinlieden .
Die fchade zou juist tegen elkander vergeleken, en dus de fom
opgemaakt moeten worden .
Niet alleen vliegen de Roeken by groote benden , maar zy
nestelen ook, om zo to fpreeken, in maatfchappy met de
vogelen van hunne foort, en dit doen zy met groot gefchreeuw : want de Roeken zyn luidrugtige Vogels, inzon .
derheid als zy jongen hebben . Dikwyls ziet men tien of
twaalf hunner nesten op denzelfden Eikenboom en veele
boomen in 't zelfde woud, of in de zelfde landftreek, op
die wyze bezet : zy zoeken geen eenzaame plaatzen om to
broeden ; in tegendeel fchynen zy, in die omftandigheid, aan
bewoonde plaatzen de voorkeuze to geeven, en cHWENCKFELD merkt aau , dat zy veelal de groote boomen r onds .
o m de Kerkhoven kiezen, misfchien om dat dit dikwyls bezogte plaatzen zyn, of dewyl zy daar meer Worm en dan elders
vinden : want men kan niet denken, dat ze derwaards ge .
lokt worden, door den reuk der lyken ; vermids zy, gelyk
we reeds aanmerkten , geen vleesch noch krengen eeten .
FRISCH verzekert dat men, in den broedtyd, onder 't ge .
boomte , waar zy nestelen , komende , wel drag met huu
drek bevuild wordt .
Eene zaak die ons zonderling moet voorkomen, fchoon
gelykfoortig genoeg aan 't Been dagelyks onder Dieren van
eene andere foort voorvalt, is, dat ,. als een Paar het nest
maakt, een van beiden het moet bewaaken : terwyl de andere gefchikte bouwftoife gaat zoeken . Zonder deeze voorzorge, en als zy beiden telfens weggingen, wil men dat
bet nest, oogenbliklyk, door de andere Roeken, die op den-
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zelfden boom huisvesten, zou beroofd en verwoest worden,
om de verzamelde bouwfloffe tot hunne eigene nesten to
verwerken .
In de maand Maart beginnen de Roeken, althans in Engeland, hunne nesten to vervaardigen : zy leggen vier of vyf
eijeren, veel kleinder dan die der Raavens ; doch met veel
grooter vlekken, boven al aan 't dikfte einde . Men zegt dat
het Mannetje en het Wyfje beurtlings broeden : wanneer de
Jongen nit en in ftaat zyn om to eeten, geeven zy hun voedzel in den krop bewaard, of liever in eene foort van zak, gevormd door eene uitzetting van den krop der maagen .
Ik vind in de The Britiseh Zoology, dat de Roeken, het
broeden gedaan zynde, de boomen, waar zy genesteld hebben, verlaaten : 'er niet weder komen, dan in de maand Augustus ; niet voor October hunne nesten beginnen to herftellen, of to maaken . Dit veronderftelt dat zy bykans een geheel jaar over in Engeland blyven ; doch in Frankryk en Silefie, en in veele andere Landen, zyn de Roeken zeker Trekvogels, met eenige uitzondering, en dit verfchil, datze in Frankryk den Winter aankondigen, terwyl ze in Silefie de voorbooden zyn van bet fchoon fte Jaargetyde (*). De Roeken huisvesten overal in Europa, volgens LINNVBUS ; ondertusfchen
fchynt dit eenigzins bepaald to moeten worden : dewyl AL.
DtcovANDUS niet geloofde dat zy in Italie gevonden wierden.
Men wit dat de 7onge Roeken goed zyn om gegeeten to
worden , en dat de oude niet kwaad fmaaken, als zy vet zyn ;
doch meestentyds zyn ze mager . De Landlieden hebben
geen afkeer van de Roeken to eeten ; wel weetende dat ze
niet, gelyk de Raavens en Kraayen, op krengen aazen .
(*) Ik heb to Beaume la Roche, een Dorp in Bourgogne, eenige mylen van Dijon, omringd van bergen, en iteile rotzen, en
waar de koude veel fterker is dan to Dijon meermaalen in den Zomer
een vlugt van Roeken gezien, die, gelyk men my verzekerde, zints
meer dan eene eeuw in de gaten der rotzen , tegen het Zuidoosten,
zich onthielden en nestelden ; men kan by hunne nesten Diet dan
zeer bezwaarlyk komen, en alleen door zich met touwen neder to
laaten zakken . Deeze Roeken waren zo gemeenzaam, dat ze bet
eeten der Koornmaaijeren kwamen weghaalen ; zy gingen, op 't
einde van den Zomer, alleen voor twee maanden weg, waar opzy
tot hun gewoon verhlyf wederkeerden . Nu twee of drie jaaren geleeden zyn ze verdweenen, en de Bente Kraayex hebben teraond
hunne plaats ingenomen .
DS
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DE LANDS- LUGTS- EN WKERSGESTELTENIS IN
ZUID CAROLINA.

(Ontleend uit L I O N E L C H A L M E RS, M. D. Account of t bt
Weather and Difeafes of oouth Carolina.)

,Zuld Carolina

begrypt de Landflreeke, gelegen tusfche*
graaden
en 45 minuuten Noorder Breedte,
35 en 31
flrekken4e tangs den Atlantl/cben Oceaan, noordoost op tea
noorden, en zuidwest op. ten zuiden.
De kust van dit Land is zo laag en vlak, dat dezelve
niet verder, dan op den afftand van zeven mylen, kan gezien worden : doch, omtrent vyftig myien van 't ftrand af,
wordt her land ongelyker, en betlaat uit groote vlakten,
bier en daar met verheevener plaatzen ; die al-lengskens west
waards aan in hoogte toeneemen, en eindelyk een keten van
hooge Bergen vormen, loopende door bet vaste land van
Noord America, op een afftand van omtrent 30o mylen van
de Zeekust .
Van den Oostkant deezer Bergen, ontfpringen veele Rivieren, die, met eene menigte van bogten, zich in den Oceaan
ontlasten : en, dewy] de wateren van alle de aangrenzende
Landen daar in afzakken,zyn deeze Rivieren onderhevig aan
zeer groote overilroomingen : zwellende zomtyds, meer dan
twintig voeten in rechtftandige hoogte, in den korten tyd van
twaalf uuren ; bovenal op plaatzen, waar de Rivieren nauw,
en de Oevers hoog genoeg zyn, om bet water to befluiten.
Doch, waar bet Land laager is, verfpreidt zich bet water,
veele myien buiten de gewoone perken ;'t welk to wege brengt,
dat bet Vee en alle andere Landdieren, die de hoogten niet
kunnen bereiken, verdelgd worden ; deeze laage Landen kunnen verfcheide weeken onder water liggen . Die binnenlandfche overflroomingen ontflaan, of uit bet fmelten der fiieeuw
op 't gebergte, of nit de zwaare ftortregens, diep in 't Land
gevallen ; men ziet ze zomtyds in de Lenre, en in den Herfst
beide ; docii meest in 't laatstgemelde laifoen : in zommige jaaren zwellen de Rivieren in 't geheel niet, of zo weinig, dat
bet geene fehade altoos veroorzaakt . Wanneer zulke- overbxogmingen in het Voorjaar komen , kunnen de Planters niet
zaaijen : treffen zy in 't Najaar, dan woxdt bet Veldgewas,
of door den flroom vernield, of flaat zo deerlyk aan 't rotten,
dat 'er weinig of niet valt in to oogflen . Een grout geluk is
het,
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bet , dat deeze Landen zo vrugtbaar zyn, dat, indien pen,
derde van 't gewas verlooren gaat , de Planters , egter, eeden,
genoegzaamen oogst hebben : zo lterk is de aanteelt op deeze
plaatzen, die, door herhaalde over(troomingen, een dip-pen ry
ken en onuitputlyk vrugtbaaren grond hebben.
Eenige Heeren, die Landen van deezen aart bezitten, heb.
ben my verzekerd, dat zy een ftok van twintig voeten daar in
kunnen fteeken : en dat die ganfche diepte beftaat, uit zagte
mollige en vette aarde. Om dusdanige Landen ter planting
voor to bereiden, maakt men dammen of dyken van aarde ,
tot bet voorkomen der overllroomingen : dit gedaan zynde,
droogt de oppervlakte fchielyk, en is gereed otn beplant to
worden , met zulke foort van graan als den Eigenaar behaagt .
Verkiest by Ryst to plan ten, dan vervaardigt by ook dwars .
dammen in bet veld, indiervoege dat 'er een of meer Akkers
in elk vierkant begreepen zyn . Onder in deeze dammen worden uitgeholde boomt'ammen gelegd, met Iluitplankjes aani
de enden, door welk middel de Springtyen, (die versch water verfchaifen) naar welgevallen, kunnen ingelaaten, uitge .
weerd en geleid worden, op zulke ge&elten van 't Land als
de Ryst bet vordert : want de Ryst is eigenlyk een Waterplant,
ten minlten tiert dezelve, op zekeren ouderdom , best in 't
water. - Behalven dit, trekken de Eigenaars een groot voordeel van dus de Landen onder to zetten , daar door words
niet alleen veel gras en onkruid vernield ; maar ook eene me.
nigte Iufetten, aan de eerst opkomende Ryst zeer nadeelig ,
verdelgd. Doch bet afweeren deezer onheilen brengt zonetyds een ander to wege, nict min nadeelig : bet water voert
dikwyls eene menigte van Steurkrabben aan, die veel Ryst air
byten : deeze afgebeete Planten fchieten noit weder nit den
wortel op : bet is niet zeldzaam bet water overdekt to zien ,
met jonge Ryst dus afgeknaagd .
't Is waar, bet bereiden van een Land, nit eenige honderd
Akkers beitaar_de, is, door bet maakenvanzoveeledammen,
pen werk, dat veel tyds en arbeids kost ; doch, pens gedaan
zynde, kan bet veele jaaren aan, 'en moet alleen nu en dais
hertteld worden . De Planters zyn dus • van een overvloedig
gewas verzekerd , mits hun Been der gemelde onheilen trek=
fen .
l k heb ftraks gei0rooken van Sprin tyen, in de
verschwater Rivieren, dit verdient eenige opheldering . Deeze
ontftaan nit bet hooger Gety in Zee, drie dagen voor en drie
dagen naa nieuwe en voile Maan ; zo dat ze alle veertien da .
gen zes dagen voorvallen. Op die dagen loopt de Zee fterker
en eenige voeten hooger in de Rivieren op : deeze fueller vloed
ftuit
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ftuit den loop des waters in de Rivieren , die Zeewaards fpota
den , en maakt dat her zelve zwelt, en de boven laaggelegen
Landen overvloeir.
Maar, behalven de groote Rivieren, van welke ik dus verre
gefprooken heb, zyn 'er veele kleine, voortkomende uit wateragtige en moerasfige ftreeken ; en dewy[ zy met verfcheide
armen zich allerwegen been ftrekken, vormen zy eene menigte bevaarbaare kreeken in 't Land, waardoor men to water,
zeer gemaklyk, de goederen van de eene na de andere plaats
kan voeren ; van dusdanig water is geen Land meet en beter
voorzien, dan Zuid- Carolina . - Alle deeze Rivieren outlasten zulk eene hoeveelheid van modderig water in Zee, dat
wanneer de Schepen, op den afiland van vyftien of twintig
mylen van 't Itrand komen, bet water, 't welk dus fang blauW
en doorfchynend helder geweest is, dik en met aarddeelen bezer vinden . - Her verdient onze opmerking, dat alle ooze
Rivieren, (en ik denk dat bet overal zo is,) eene Baar heb •
ben, waar zy zich in Zee ontlasten . Deeze Baar vindt men,
naar de hoeveelheid des waters, welke de Rivieren uitflorren,
en de fnelheid met welke zulks gefchiedt , digter by of verder
van her ftrand . De Baarea zyn zandbankcn , waar grooter
ondiepte is dan op andereplaatzen . Zy worden gevormd door
't geen men Kentertyen noemt :want, daar de wateren uit alle
Rivieren, eindelyk, in Zee outlast worden, en als zy zich daar
in uitftorten, derzelver fnelheid,grootst is by ebbe : en dewyl
de rivierwateren altoos vervuld zyn met card-en zand deelen,
en 'er een ftilftand is tusfchen laag water, en her begin van
den vloed , gelyk ook tusfchen vloed en ebbe , hebben de
zwaarfte declen tyd om to bezinken . -- Maar vermids de
Zee ook , door haaren n eerderen aandrang, by bet inbreeken
van den Vioed, bet geweld, met welke her Rivierwater nederftroomt, fchielyk overwint, brengt her veel zands, gebrooken lchulpen enz . merle ; dit doet die Baaren zeer ophoogen .
De grond in Zuid-Carolina is zeer verfchillende : tot een
afftand van twintig mylen van Zee, vindt men derzelven doorgaans ligt en zandig ; dock verre van onvrugtbaar . Dit heeft
men, nogthans, alleen to verftaan van hooge Landed : want, op
veele andere plaatzen , is de grond zo diep en ryk , als dezelve
ergens kan gevonden worden . Doch zelfs in de dorfte ftreeken, is de vrugtbaarheid, by regenagtig \'Veer, zo weelderig,
dat men'ereen goeden Oogst inzamelt . Maar dit vogtig Weer
brengt, van den anderan kant , eene ontelbaare menigte van
kruipende dieren en infec`ten voort, die ftilftaand water noodig hebben, om uirgebroed to worden : eenige deezer vallen
den
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den Inwoonderen zeer lastig , byzonder 's nagts, indien zy
geene zorge draagen , om zich tegen de fteeken to befchutten,
door de bedfteden rondsom met gags wel digt to omhangen .
Dan de hette van de Zon is, by droog We2r,zo groot, dat,
in den verfchroeiden grond, het gezaaide graan niet wil groeijen : gewasfen, die fchoon ftonden ei veel bcloofden, verdorren als dan, en brengen niet of zeer weinig• voort . De Ryst
fchynt het meeste van alle Veldgewasden to knnnen uitftaan :
deeze komt, als de regen valt, weder voort, fchoon tot den
grond afgefchroeid .
Verder landwaards in, hebben de hooge landen in 't al .
gemeen cen goeden grond, en de vrugtbaarheid der laage
wordt onuitputlyk gerekend . De bergen zelfs zyn mot
cen fchoon groen van hooge boomen bedekt, uitgenomen
op eenige weinige plaatzen , waar de bergtoppen barre rotzen zyn ; bier treft men Marmerfteen .aan van verfcheidene
kleuren . Doch , uitgenomen in 6cne Rivier , virdt men
geen (teen grooter dan een keifteentje , tot op twintig mylen van zee, behalven die als fclleepsballast daar gebrabt
en geftort zyn .
Ik twyfel niet, of Ztaid Carolina brengt allerlei foorten van
Metaalen voort . Goud, Zilver, Roper, Yzer, Lood, heeft
men 'er reeds ontdekt. Wy hebben 'er ook Spiesglas,
Aluin, Talk, Potlood, Mergel, en eene foort van zeer fy .
n o witte klei, goed om Porcelein van to maaken . 1k heb
ook Smaragden gezien, door de Cberokeefche Indiaanen nit
bet land gebragt, die, gekloofd en gepolyst, voor die van
Indie in luister niet behoefden to wyken . Rotskrystal is
op zommige plaatzen overvloedig.
Toen de Engelfcben eerst bezit van (lit Land namen,
was 't zelve, uitgezonderd de Savannacbs (vlakten natuurlyk zonder geboomte), en eenige kieine openingen, bier en
daar door de Ladiaaanera gehakt, den geheel Bosch, en mis .
fchien is een twintigfte gedecite daar van no ; niet opgeruimd
en bebouwd .
Van de oppervlakten , derhalven , van zo veele groote Ri •
vieren, en tairyke verz melingen van fiilftaande wateren ; van
eene zo verbaazende uitgeltrektheid, vogtig en moerasfig land,
en de groote Atlantifche Ocecaan , die de Kusten befpoelt ,
moeten de uitwaasfemingen, in deeze heete lugt(treeke, uiter .
maate veel zyn ; en, wanneer wy bier by voegen, de uitdam.
ping van den grond, de overvloedige uitwaasfeming der Go .
wasfen van allerlei foort, die allerwegen den grond bedekken,
zal bet duidelyk blyken , dat de Lugtsgefteldheid zeer vogtig
V . DELL . 1\ 1 ENGELW . N O . 9.
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moet zyn . Dat dit zo is, toont de gevallen Regen to Cbarlestown op 't overtuiglykst, welke , tien jaaren door een gerekend,
's jaarlyks 42 duimen haalt, zot'der de vogt, die in mist en
dauw nederdaalt, to rekenen . Staande bet gemelde Tydsbeilek, was de grootfke hoeveelheid van gevallen Regen in een
Jaar 54 duim en 43 lynen : de minf'e 31 d . en 95 1, en in twaalf
uuren hadt bet op zyn meest 9 d . 261, geregend ; en op den
28 Jan . 1750, bragt een regen van twee uuren 5 d . 3o 1 . Regenwaters aan . Voor lk zelve Weersaantekeningen hieldt,
vond ik eene waarneeming, dat 'er 65 d, en g61 . Regen, in
d6n Jaar , gevallen was . Deeze hoeveelheid van Regen zal
zeker, den Bewoonderen van gemaatigder Lugtflcreeken, zeer
groot voorkomen : en nogthans moet ik nit de gegeevene Ver.
haalen opmaaken, dat, vyftig ofzestig jaarengeleden, de Re .
gen bier dikmaaler en zwaarder viel .
Van de hitte, welke wy bier op den middag, des Zomers,
Tangs ftraat gaande, gevoelen, kan ik geen beter denkbeeld gee .
ven , dan door dezelve to vergelyken, by die gloeiende hette,
welke iemand ontwaar wordt, als by in een vry beet gemaak .
te oven ziet : want dezelve is zo zeer toegenomen, door de
terugkaatzing van de huizen en zandige wegen, dat de Thermometer, zomtyds tot iSo graaden ryst, wanneer de gefteld .
heid van de lugt in de fchaduw geen 94 graaden overtreft
vaste lichaamen , en boven al metaalen , trekken, op zulke dagen,
2o veel hette in, dat niemand'er de hand op kan leggen, dan
voor een zeer korten tyd, zonder merklyk ongemak to voelen .
Ja, ik heb een ftukOsfenvleesch, van gewoone dikte, zo geheel van fappen beroofd gezien, dat bet, na twintig minuuten
op een ftuk Kanon gelegen to hebben, gelyk men zegt, to gaar
geworden of uitgebraaden was .
Hoe hoog de Kwik klom , in de maanden Juny en July des
Jaars 1752, toen bet Weer heeter was, dan men bet bier oit
gevoeld hadt , kon ik Diet ontdekken ; dewyl ik toen geen
Thermometer bezat , welks fcbaal boven de iao Graaden
liep . Maar, dewyl de Kwik tot die hoogte Mom, in den tyd
van i5 minuten, wanneer de Thermometer aan de Zon werd
bloot geffeld, en vyf voeten boven den gtond gehangen, was
bet noodig, dit Werktuig terfiond weg to neemen, om bet
voor flukken berffen to beveiligen . Deeze Proef nam ik in een
ruimen tuin, waar veele dingen, Dog groenzynde, den grond
befchaduwden , en gevoiglyk de hette verminderden . Doch,
nit eenige Proeven, zints by koeler Weer genomen, heb ik
rede otn to befluiten dat de Kwik, toen ten tyde, twintig graa .
den hooger zou gereezen zyn, hadt ik een gefchikte Ther .
mQ-
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monleter by de hand gehad , om die Proeve to neemen .
Geduurende dies heeten tyd , van welken ik gefprooken
bet) , toen de Lugt in de fchaduwe heeter was dan de natuurlyke
hette onzer Lichaamen , (want de Thermometer daalde zes
graaden, als ik die onder myn - oxel flak,) verduurden zy,
die zich aan den zonnefchyn blootgefteld vonden, eene maate
van hette veel grooter dan iemand immer in de brandendfte
ziekte doorftondt ; en die men zou geoordeeld hebben,dat bet
leeven, althans de gezondheid, zou kosten (*) . De Landlie.
den en handwerkers deeden nogthans, naar gewoonte, hun .
nen arbeid buitens huis, de Smits en Koks binnens huis ; ee .
nige weinige toevallen kwamen de zuiken over , die kieine
vertrekken bewoonden, en bovenal wier bezigheden hun noodzaakten vaur to houden in die zelfde vertrekken ; ook kreegen
zy ongelukken,die zich zeer verhit hadden door fterk loopen,
of bet overmaatig drinken van flerke Dranken, inzonderheid
wanneer zy kort daar op gingen leggen flaap~n . Eenige wer.
den van Beroerten overvallen , die zich beklemd en benauwd
vonden, in de menigte op openbaare Verkoopingen, In deeze
omftandigheden ftierven vericheide Perfoonen in de Stad zeer
fchielyk, en dit lot trof veele Negers op 't Land, die to fterk
aan de lugt blootgefteld, en door arbeid to zeer verhit waren .
Ten deezen tyde merkte ik op, dat myn Negerkok dikwyls
uit de Keuken liep , en eene korte poos in den zonnefchyn
ging ftaan, zichrwaaijende met zyn voorfchoot . Dit toonde,
dat, fchoon de hette buiten zeer fterk was , de buitenlugt
hem nogthans koeler beviel, dan die van binnen . Doch div
verfchil ontftondt alleen nit den ftroom van vrye lugt , of hit
-- Om
het zagt geb!aas van een flauw opkoelend windje .
to weeten, wel .k een graad van hette myne Dienstbooden in de
keuken uitftonden , plaatfte ik een Thermometer aan een balk,
ache voeten van den grond en vyftien van bet vuur, de venfters en deuren van bet huis ftonden alle open , om bet z,3
koel to maaken als mogelyk : doch hier zelfs tekende de Kwik
t t5 Graaden : en, niet tegenftaande deezen Schyiibaar drukken .
derv
(*) Deeze Waarneemingen van Dr . CNALMER, wegens de uitwerkzelen der Hette in een der heetfte Jaargetyden in Luid-Carolina ,
fchynen zeer to ftrekken tot ftaaving van 't befluit, opgernaakt, hit
eenige onlangs gedaane Proefbeemingen, dat, naamlyk, leevende
Dieren bedeeld zyn met een vermogen, om de Ifette to verdryven
en to wederftaan, en hunne natuurlyke gemaatigdheid to behouden,
in een dampkring, veel heater dan die van hunne eigene lichaamen .
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den toeftand , verzekerden my de Negers, dat zy dit Weer lie=
ver hadden, dan de Koude in den Winter .
Vermids 'er misfchien nooit eerie aantekening gehouden is,
geduurende een zo beet Jaarfiiifoen, zullen eenige Aantekeningen, toen van my gemaakt, waarfchynlyk den Liefhebberen niet mishaagen .
De voorgaande Lente was by uitfleekenheid droog geweest :
in de maanden Mey en Juny, was 'er niet meer Regen geval .
len ,dan 5 d . en 411 . en wy hadden ,tints den 2o der laatst.
gemelde Maand, tot den 21 July, geen Regen ; het Weer was
brandend beet. Het gevolg bier van was, dat de dampen ,
in de lugt dryvende, zo verdunden, dat 'er geen dauw viel
de flerke hette des nagts bragt ook to wege, dat zy boven in
den Dampkring bleeven hangen ; weshalven, op den 13 July,
eene algemeene droogte de overhand kreeg. De Aarde was zo
gefcheurd en droog,dat de Planten niets meer uitwaafemden,
zy krotnpen in, en verdorden . Alle ftilftaande wateren droogden uit, gelyk ock veele wellen en fprongen : zo dat de Reizigers geen water konden vinden, of voor zich zelven of voor
hunne Beesten ; want de grond, ligt en zeer los zynde, was
'er de vogtigheid fchielyk uitgetrokken . Die gelukkig genoeg
waren van in hunne wellen een' geringen voorraad van water
to hebben, verdeelden lien gaarne , tusfchen zich en hunne
Beesten ; maar deeze laatften niet genoeg hebbende, om hunnen dorst to lesfen, fchreeuwden om nicer, 't welk nogthans
niet to bekomen was, voor dat de Wellen weder opgevuld
waren ; deeze opvulling wagtten de fmagtende Beesten met zo
veel ongedulds of , dat fterk dryven en flaan hun niet lang
van de waterplaats kon of houden . Op verfcheide plaatzen ,
was geen water to vinden, hoe diep men delfde : men ftelde
de Landen open, en het Vee liep herwaards en derwaards
zwerven om her noodige to zoeken . Veel Vee kwam orn
door gebrek aan voedzel en aan water, dit was ook waarfchynlyk het lot van veele Vogelen, die gewoon zyn to drinker ;
geen deezer vertoonden zich onder ons . Met een woord, de
verlegenheid van Menfchen en Beesten, ten then tyde, ging
alle befchryving to boven.
Wanneer de Kwik, in de fchaduw tot 97 en 99 Graaden
rees, fcheen de dampkring in gloed, en 't was of 'er vuuren
rondsom ons ontftooken waren : de lugt was daarenboven zo
dik en dampig, dat de ton maar flauw fchynzel gaf, en zich
als een kloot van gloeiend metaal vertoonde . In bet ademhaalen, deedt ons de lugt aan als of dezelve door 't vuur gegaan
was ; de nagten wareu niet mill verdrietig dan de dagen . Het
Weer
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Weer bleef beet, en de Thermometer flondt menigmaal, als
wy to bedde gingen , op 88 graaden, wy konden niet fill leg .
gen, genoodzaakt ons Reeds om to keeren, tgt verkoeling van
de zyde , op welke wy gelegen hadden ; verfrisfende flaap
bekroop onze oogen niet : wy vonden ons door waaken, zo
wel als door hette , afgemat. Geftadig waren wy nat van
zweet, fchoon wy op dunne matrasfen lagen op de vloer gefpreid, en alle venfters open hadden . Veelen vleidden zich
buiten deur op hunne plaatzen ter ruste . Een Man, ter verrigting van eenige bezigheden uitgegaan , ftierf zo ras by
t'huis kwam ; alleen over vermoeidheid en loomheid klaagende . Zyn lichaam werd overal bont en blauw ; de aderen onder de huid grootlyks uitgefpannen zynde : waar men hem be.
tastte was by zeer beet, deeze zo wel als de aderagtige volbloedigheid duurde, doch met een weinig afneetning, zo lang
het lichaam onbegraaven lag . Maar zo fchielyk was de verrotting van deezen en andere geftorvenen, dat men het fpoe .
dig begraaven noodig oordeelde . Want, in den korten tyd vann
vyf uuren, deedt het lichaam van eene zwaarlyvige Vrouw,
geftorven zo als zy bezig was met linnen to ftryken, de kist
berften . Om dusdanige ongevallen voor to komen ; en ons to
beveiligen tegen de leelyke en befmettende lugt eener zo
fchielyke verrotting , oordeelde men bet noodig, de Lyken to
winden in linnen door Teer gehaald, en met touwen toe to
bnden .
Ten tyde der grootfle hette , wend een Kaars uitgeblaazen ,
en 's avonds ten tien uuren op de Schoorfteen gezet, bet lemmer bleef helder branden tot den volgenden morgen, en fcheen
bet Dog verfcheide uuren ]anger to kunnen doen . Moet dit
toegefchreeven worden aan gebrek van vogt in de lugt, one
't zelve uit to blusfchen ?
Wanneer deeze geweldige hette, op den 21 July, begun to
bedaaren , en 'er regen viel, was elke regenvlaag vergezeld van
verfchriklyke blixem en donder : verfcheide Perfoonen werden
bier en daar dood geflaagen ; de fchade aan huizen en fchepen
was groot. Boven andere voorbeelden, van de deerlyke nitwerkzelen des blixems, in dit Jaar, verdient bet ongeluk vermeld to worden, 't welk een elendig Huisgezin overkwam .
De Vader en een zyner Zoonen, met vier Paarden ploegende,
werden door hen blixemflraal getroffen ; zy kwamen met hunne Beesten om . De fchriklykfte en gevaarlykfte flagen vallen
voor , wanneer de Wolken als boven ons hoofd zyn zamengetrokken, en 'er geen wind waait, om dezelve fchielyk over
ens been to voeren . By zulke gelegenheden, heb ik het ache
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en tien uuren agter elkander, met maar zeer weinig tus-

fchenpoozing, zien blixemen en hooren donderen : de wolken hingen al lien tyd zo laay, dat de blixem, op een
agtermiddag, op zestien onderfcheide plaatzen, in de ffad
trof ; onder deeze waren negen woonhuizen, 6dne kerk,
wine vergaderplaats ; vyf fchepen hadden aan de tuigagie en
aan 't hol verdere fchade geleden . Nogthans werden 'er,
fchoon de blixem, ten then tyde , op zo veele plaatzen
raakte, maar twee Menfchen door gedood .
De fchielyke dood en ongemeene verrotting van een Hond,
in eens Zuikerbakkers oven opgeflooten, waar de Thermometer tot 146 graaden rees , bragt den grooten aoERHAAVE
tot zommige misvattingen, ten opzigte van de uitwerkzels
der hette op leevende dieren : deeze worden, in deeze lugtffreeke, bykans alle jaaren door de ondervinding wederfprooken. En zeker geen Gene der omffandigheden in zyne proefneemingen kan eigenlyk toegepast worden op de uitwerkzels van heete lugt, indien dezelve maar vry, en zo verre
niet beroofd is van zwaarte en veerkragt, als ze noodwendig
moest zyn in die befloote plaats . De dieren, in deeze proeven, ffierven Wet van de hette aileen ; maar eer door de
dunheid der lugt en de vergiftige hoedanigheden, welke dezelve kreeg in den oven , door gebrek aan verfrisfing . Want
wy weeten, dat, by verfcheide gelegenheden , eene veel flerker maate van hette door de Menfchen, en een veel langer
tyd is uitget'aan, zonder eenig dreigend leevensgevaar .
In den Zomer, des jaars 1752, rees de kwik menigmaalen
boven de go graaden, in de maanden Mey, Juny, July en
Augustus , en twintig dagen agter een, uitgenotnen drie ,
bleef in Juny en July de Thermometer op een befchaduwde
plants, tusfchen de 9o en iei graaden : zomtyds moet het go
graaden heeter geweest zyn in den open Zonnefchyn : waar
aan, gelyk reeds is opgemerkt, dagelyks verfcheide perfoonen ,
nuret9 agter 6d n, waren blootgefteld . Ik heb ook reeds gezegd,
dat, in 't koelffe gedeelte van myne keuken, de kwik ver .
fcheide uuren op 115 graaden ffondt . En zy, wier bezig .
heid vorderde dat zy naby bet vuur kwamen, verduurden
eene veel grooter hette, zonder dat in myn Huisgezin , of
in veele andere, daar uit eenig oiigemak ontffondt . Geen
gezonder rvd dan deezen hadt men hier oit, zo lang het
weer beffendig warm en helder bleef. 't Is waar, zy, die
ziek wierden, ffaande deeze by uitf'ek heete maanden, mob
ten, als zy herffelden, bykaiis letterlyk gezegd worden, uit
den brand gered to weezen ; 't welk in de daad weiniger geval

IN ZUID CAROLINAv

379

val was, die koortfen kreegen : en alien, die de waterzugt in
eene merklyke maate hadden , itierven.
Alle fchepzels fchynen, door zulk bovenmaatig beet weer,
even zeer aangedaan als de Mensch . Den Paarden liep, op de
fiallen, bet zweet ten lyve af, zy vielen onder het ryden neder. De Honden zogten de fchaduw,, en lagen to hygen
met de tong uit den bek, even of zy afgemat waren van jaagen. De Hoenders lieten de vlerken hangen en liepen met
opgefparden bek, op dezelfde wyze als de Haanen, wanneer
zy moede gevogten zyn . Kraayen, en ander wild gevogelte,
deeden desgelyks ; en waren V ongeneegen om to vliegen,
dat zy de menfchen veel nader by zich lieten komen dan anderzins, eer zy de vlugt koozen .
's Winters is het weer doorgaans zo gemaatigd, dat de kaars•
fen op de open balkons, by vrolyke feesten , blyven branden
bet vriest zelden meer dan vier of vyf keeren in dat jaargetyde : doch de dooy volgt daar op zo fchielyk, dat, in den tyd
van tien jaaren, bet ys Diet fterk genoeg geweest is, om de
zwaarte eens mans to draagen . Noorderlicht vertoont zich
fchaars Hoozen en Dwarlwinden zyn zeldzaam aan de zee .
kust, doch vallen meermaals voor in de bergagtige ftreeken ;
bet laagfte punt van den Thermometer was in tien jaaren i8
en 't hoogfte tot graaden . Dit verfchil van 83 graaden mag
aangemerkt worden als, de grootfte verandering van de lugts .
gefteltenisfe in de fchaduw, geduurende een reeks van tien
jaaren . Dit verfchil fchynt grooter dan men misfchien zou
verwagten op zo Zuidlvk eene Breedte, fchoon zommige jaa .
ren vroeger de kwik tot Lien graaden of 22 beneden het vriespunt daalde . 1k deed alle dagen drie waarneemingen, de
eerfte v66r zonne opgang ; de volgende twee uuren naa den
middag, en de laatfte 's avonds ten tien uuren : in die tusfchentyd vielen 'er geene optekenenswaardige veranderingen
in de lugtsgefteltenisfe voor. Indien wy nu de fom van alle
de hoogten des Thermometers, van hen jaar, of van verfcheide jaaren, zanientrekken, en verdeelen door 't getal der
gedaane waarneemingen, zal de uitkomst 66 graadenweezen,
voor de jaarlykfche gemiddelde hette onzer lugtftreeke .
Het verfchil in de hoogte des Barometers was, in den tyd
van vyftien jaaren, Diet meer dan I duim en i2 lynen : zo
dat, indien dit werktuig de zwaarte desDampkrings aanwyst,
deeze Diet meer dan 2 r veranderde in den bovengemelden tyd .
Zeer beet weer, of de vlatn van eene kaars naby de pyp gehouden, zal de kwik des Barometers doen ryzen ; oostlyke
of noordlyke winden brengen 't zelfde uitwerkzei to wege ;
D d 4
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doch de Barometer daatt met eenen zuiden of westen wind,
inzonderheid als liet een bewolkte lugt, of vogtig weer is
Ik zal hier niets zeggen van den misllag der Wysgeeren in de
(telling, dat dit Werktuig de weezenlyke zwaarte van den
Dampkring toont : want , myns bedunkens, fchynt het veel
eer de meerdere of inindere opfpanning en veerkragt aan to
duidcn. Hier van zou ik verfcheide proeven kunnen gee
yen ; doch het is hier de plaats niet .
STICHTEL YKE SP R EUKEN.

N

N Oemt my een veragtelyker Schepzel, dan eene Vrouw,
die hare eer gering agt . -- Noemt my een ougelukkiger op den ganlchen aardbodem . - By deugdzame
inenfchen is zy eene verfoeijing, en by de zulken, die van
bet zellde gedrag zyn, als,zy is, by deze zelfs is zy in veragting . Ongelul :kig, ja het ongelukkigfle ailer Schepzelen!
by de wroeging van een knagend gewisfe, voegt zich een
drom van ongemakken, welke nit eene walchelyke Ziekte,
als een onvermydbaar gevoig van de Wellusten, ontflaan .
En buiten dit zyn 'er ontallyk vele voorbeelden van zulken,
die, of in de uiterlte armoede leven, of openbare flraffLn ondergaan, of, in de veragtelyktle huizen opgefoten, haar ongebonden leven tot aan haren dood beklagen moeten . Laat
Uwe Eer U dan dierbaarder zyn, dan Uw eigen leven, wie
gy ook zyn moogt ; Gy zoudt auders wet eens kunnen wenfchen, dat gy 'er Uw ]even voor mogtopofferen .--- Schuw
dan alle beginzelen van oneerbaarheid, en wederflaa alles ,
teat tegen Uwe Eer ondernomen word .
Voor Vrienden is 'er niets erger, don dat zy onder elkander
verdeeld ra en , en dat hunne Vrieudfchap verbroken word.
Voor zulken, die gewoon zyn met anderen gemeenzaam
to verkeren , kan niets nadeliger wezen , dan dat hun zulk
eene gemeenzame verkering iontzeid worde . --Voor
dienstbare is 'er niets zo verderfelyk, als weggejaagd en nit
den dienst gefchopt to worden . - Bet kan zelden misfen
of bet komt op ilraat, waarom Vrienden onder elkander very
deeld zyn ; waarom iemand de gemeenzame verkefing ontzeid is geworden ; en waarom Dienstboden wegzefchopt
zyn . -- Als men zich dan ergens in vergrepen heeft, zo
komt de fehande aan den dag ; en men moet fchaanlrood wor-I
den s zo d;a men in 't openbaar verichynt.
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Laat ons gedrag altoos zuiver wezen . Dat wy de geringfie
gelegenheid fchuwen, die ons tot een verkeerd gedrag aanleiding geven kan . -- Wanneer wy nimmer kleine Vryheden
nemen, dan zullen wy geen gevaar loopen van groote Wall .
bedryven to plegen.
Het beste en 't gefchiktfie middel, om zyne eigen gebreken
to verbeteren is, dat wy, zo dra wy in iemand een gebrek
zien, 't geen wy merken , dat hem verfchrikkelyk misfiaat,
en by elk een onaangenaam maakt, ons eigen gedrag naukeu .
rig onderzoeken, en nagaan, of wy niet bet zelfde gebrek in
eeu me&deren of minderen trap by ons befpeuren . Zo wy
dat bevinden, welk eene uitzinnigheid zou bet dan niet wezen, in zich zelven niet allereerst to verbeteren, 't geen men
in anderen afkeurt en veroordeelt .
Bet kwaad doen is een knagende Worm, welke onophon .
delyk bet geweten ontrust ; waar tegen bet goede to betrag .
ten, en deugdzaam to zyn, eene zoete rust, en fiille kalmte
in het gemoed verwekt.
In welke treurige omilandigheden kunnen dikwils onze driften, of eene onoverdagte, een overhaaste daad ons brengen!
omflandigheden, die den mensch zomtyds den dood boven
bet ]even zouden doen verkiezen, waar van wv devoorbeel .
den geftadig voor oogen hebben . Waarom zyn wy menfchen
dan nog dwaas genoeg, van ooze driften tot lien trap in to
volgen, dat zy over ons heerfchen ; doordien wy den teugel
over dezelven geheel nit de harden laten vallen ; daar WY
over haar de heerichappye voeren moeten, om haar met al ons
vermogen in toom to houden ! of waarom zyn we zo onzinnig van eene eenige daad onberaden, en onoverdagt te bedryven !
Nooit geniet de mensch bier op aarde zo veel voorfpoed,
zo een uitgebreid gelid., of daar is altoos een inmengzel van
tegenlpoed in ; nooit geene zegeningen of zy gaan vergezeld
met itraWen, met kastydingen . --- Nook is een Land zo
voorf'poedig, of bet gevoelt drukkende tegenheden . Maar
nooit gaan de tegenfpoeden ook zo hoog, of ze zyn vcrmengd
met gunst en zegeningen . - Dan bet goed, dat de menfchen genieten, gaat doorgaans oneindig bet kwaad, dat zy
ontvangen, to boven . --- Dus kunnen wy ons nooit in om .
ftandigheden bevinden, die ons ontflaan van de Dankbaarheid
aan onzen Weldoener .
Wat is bet groot, onverdiend met weldaden overladen to
worden! Maar wat is bet to zeggen onverdiend goedheden to
cntvangen, err 'er geen prys op to ftellen .
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Een eigenzinnig Mensch is elk een tot eenen last, en
zich zelven kwelt by geweldig, daar by nooit eenige rust
heeft.
Zy, die menen , dat alles zich naar hun zin
moet fchikken, en dat de gehele wereld doen moet, wat
zy begeren, doen cen klein, cen hekrompen ver .;and blyken ; of, met andere woorden, zulke menfchen verdienen
met regt den naam van Zotten .
Wanneer men zich niet weet to fchikken naar de omftandigheden, in welke men zich bevind . dan lyd men dubbel,
als men 't niet naar zynen zin heeft ; waar tegen by, die
geduldig lyd, de hclft van den last niet Revoelt ; de last
mag zo drukkend wezen als by wil .
Her laatfte is de
daad van een klock verftand, en 't eerfte dat van eenen
lagen en kruipenden geest.
De ondankbaarbeid is cene der fnoodfte bedryven van den
mensch . - Zyisfnoder,amt perzonagt
baarder zyn, tegens welken men ze begaat, en naar mate
men de ontvangen weldaden minder verdiend heeft . --Dierhalven is, tegens bet Opperwezen ondankbaar to zyn,
zo fnood een bedryf , dat wy, zulks begaan hebbende,
niets antlers verwagten moeten, dan deszelfs regtvaardigen
afkeer, eu ongenoegen . Laat ons dan voor zulk een wangedrag fchrikken . Dat wy ons onberispelyk gedragen, en
onzen wandel zo inrigten, als redelyke wezens, en nog
veel meer als Kristenen betaamt .
Wanneer wy den morgenftond zien dagen, hoe onzeker
is bet dan, of wy den avond zullen zien dalen . - Ligt
kan bet gebeuren, dat de morgenftond over ons, gezond
zynde, opgaat, en dat de draad onzes levees, eer nog de
avond gevallen is, word afgefneden ; dat wy gefchikt zyn,
om als dan in de groeve des verderfs veer to ziuken .
Indien ons einde dan vrede, en ons lot dan gelukkigzynmag,
zo lyden wy 'er geene de minlte tchade by . -- Maar wee
onzer, zo bet tegendeel gebeurde!
Zich to verbeteren betaamt alle menfchen ; want de allerheiligfl:en zelven hier op aarde hebben duizendvuldige gebre .
ken.
Het is dikwils niet goed voor den mensch, maar ten uiterien nadelig, altyd in voorfpoed to leven . Menigmalen verheft by bier door zich zelven, by word trotsch en hoogmoedig ; of geeft zich over aan de wellusten, en de begeerlykheden des vleefches .-- Tegenheden, rampfpoeden enwederwaardigheden zyn doorgaans de beste middelen, om ons onzen pligt to leeren ; om ons onder 't oog to brengen de nietigheid
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held van's menfchen leven, en hoe vergankelyk wyzyn ; om
ons to hoeden tegeus opgeblazenheid ; en ons de ware nedrig.
heid in to boezemen .
Onze wenfchen zyn dikwils zeer verkeerd, en indien altoos
vervuld wierd, 't geen wy begeren, zouden wy veeltyds ongelukkig worden . --- Als wy wenfchen, laat ons dan alleen
wenfchen, om bet geen ons nuttig is .
Voor ichatten offeren vele menfchen hun leven op, en voor
de wellusten hun eeuwig geluk . - Dwaze ftervelingen!
Wanneer elk mensch ieder,
jaar, dat by intreed, ieder maand,
elke week, ieder dag dien by beleeft, zyn uiterfte vlyt aanwendde , om zich beter to gedragen , dan by tot dien tyd toe
gedaan had, en wanneer by zich daarop ook dadelyk beter
gedroeg, dan voorheen ; zo zou de wereld hun oneindig beter, en de menfchen voor zich zelven gelukkiger worden .
Nook toch is een, Mensch gelukkiger, dan als by leeft in de
bewustheid van geen kwaad to doen .
Elk mensch heeft duizend reden, om zich to fchamen we .
gens wanbedryven, over begane verkeerdheden . - Maar
dit is geenzins genoeg . By moet 'er een ftandvastig voornemen by hebben, om zich to weerhouden van dezelven niet
op nieuw to plegeii . -- Hy moet waken, orn tot gene an .
deren to vervallen . --- By moet zyn gedrag zo naukeurig
nagaan, als mogelyk is. --- By moet ftandvastig de Deugd
aankleven, en bet kwade hater . -- Een mensch, die zyn
leven zo inrigt, zal gelukkig zyn, al trefeu hem ook rampen,
en wederwaardigheden . Maar by, die integendeel handelt,
zal en moet waarlyk ongelukkig wezen, al leeft by oik in
bet midden van' de voorfpoed .
Zy, die een volmaakt gedrag van anderen vorderen, zyn
doorgaans zelven de all eronvolmaakttle menfchen .
Als wy 'er bet minst aan denken, ftaat dikwils de dood
naast onze zyde, grypt ons aan, en werpt ons neder in 't
verderf. --- Wien der Stervelingen is 't hekend, hoe haastig hem de Dood kan wegrukken! --- Tegens zulk eeneu
onverwagten vyand behoort de mensch dierhalven altoos
waakzaam to zyn ; otn dat by dikwils onverwagt kan overvallen worden .
Als wy lets bedryven, dat niet goed is, zyn wy nergens
zorgvuldiger in, dan otn bet voor't oog der wereld to verbergen . Maar men bedenkt veelal Diet, dat ednmaal wile onze bedryven openbaar zullen worden ; zelfs alle onze geheimfte gedagten . - Hoe zullen wy dan wenfchen, dat wy
ons niet over dezelve behoefden to fchamen
De
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De Eeuwigheid is eene allertroostrykst en aangenaamst voor
uitzigt voor hun, die eene beflendige gelukzaligheid to ge
moete zien . --- Maar hoe ontzaggelyk is zy voor hem , die
niets dan eene altoosduurende rampzaligheid to verwagten
heeft 1
Menfchen, die zich aan bet knorren overgeven, krygen 'er
tell laattten zulk eene hebbelykheid van , dat zy knorren moetell , van dat zy opfltaan, tot dat zy naar bed gaan . Ongelukkige huisgezinnen , waar in zulk eene knorziekte heerscht .
Beoogde de eene mensch altyd bet voordeel, bet geluk van
den anderen, hoe aangenaam, hoe vreedzaam zou bet in de
zamenleving toegaan ! hoe zou de Maatfchappy bloeijen! Maar
veelal legt de cell zich toe op bet nadeel en 't verderf van den
anderen ; en velen gaan zo ver, dat zy hunnen Evenmensch
met vermaak in bet verderf zouden f}orten . --- Van daar
alle die verwarringen, welke men zo dikcyiis ziet gebeuren
- Van daar is 't, dat zommige Maatfchappyen geheel to
gronde gaan.
Men vend menfchen, die lang wagten, eer zy tot een vast
l efluit komen ; dit word by velen ten flerkfle veroordeeld
Maar zou ver de grootfle meerderheid niet al to haastig tot
befluit komen?
Nooit to vreden , nooit vergenoegd to zyn , bet op gene
plaats naar zyn zin to vinden ; alles to bedillen en elk bedryf
of to keuren, als bet niet juist near ooze gedagten gefchied,
is voorwaar een allerverdrietigst leven . Zodanige menfchen
kunnen met gene anderen omgaan , zonder met bun overhoop to geraken . Zy vorderen van hunnen Evenmensch
cene volmaakiheid, terwyl zy zelve een zamenmengzel van
veelvuldige onvolmaaktheden zyn . - En zy kwellen zich
zelven onophoudelyk, om dat zy 't, met die geestgefleldheid , nergens near hun genoegen kunnen vinden .
Men moet zich in alle gevallen niet altoos ]let beste voorflellen, dat eischt de voorzichtigheid . Maar zich altyd bet
flimft:e to verheelden, maakt een zeer onrustig levee .
Een mensch moet al van eene zeer kwade geaardheid we
zee , wanneer by, met weldaden overladen wordende, noch
tans tegens zyne weldocners to onvreden is .
Die altoos klaagt, over apes wat hem bejegent, die bet
nergens near zyn genoegen heeft, die nooit to vreden is,
by meg voorgeven Godsdienflig to zyn ; by is bet toch
niet : want by mort altoos tegens de befchikking der goede
Voorzienigheid .
Zomtyds zyn de harten der menfchen geheel in vreugd,
als

STICHTELYKE SPREUKEN.

385

als zy de grootPe reden hebben om treurig to zyn .

Maar het gebeurt onk wet tens, dat de mood lacht , terwyl bet hart inwendig van droefheid verteerd word .
Vote zaken zyn , onder hoe fchoon eenen fchyn men ze
ook doet voorkomen , in den aart kwaad . Als men weten
wil of een bedryf, of zaak goed is, toetze men dezelve
aan de deugdzame regelen van 't Euangelie .
C . V. D . G .

DE

WELDADIGHEID.

Eene Oosterfcbe Pertellingg .

O

Nder de Regering van Akebar, den Opvolger van ilnarum,
een' Vorst, wegens zyne uitfcbitterende Deugden en bekwaam .
heden, waardig den Ryksfcepter over bet magtig en fchatryk Indos .
tan to zwajen ; leefde de Goede fIndilar ; by was deugdzaam en
menschlievend.
Niet ver van den Ganges , in de vlakte
van Rajapoer , had by een zeer eenvouwig verblyf . Zyn grootfte vertnaak beftond in Weldadigheden aan Ele,adigen to bewyzen,in de Reizigers, welken zyne but voorby trokkeu, de noodige
hulp to bieden , zo veel als men van een' waar Menfchen - Vriend
immer verwagten kon .
Zints al then tyd,welken by in deze
vlakte verkeerd had , was 'er noch geen dag voorby gegaan, waar
op by gene Weldadigheden bewezen had . De groote Brama , die
zo wet de Bergen als de Valeien heeft voortgebragt , beveelt, was
zyn zeggen,de Weldadigheid, boven alle andere Deugden . Met die
gedagten trad by, op zekeren morgen, met een vergenoegd gelaat,
uit zyne nederige wooning ; dog 'er verliepen nu zes voile dagen ,
eer by eenig voorwerp van Weldadigheid ontmoette . De Gryzaart
peinst over de groote werken in de Natuur, wandelt al peinzende
de vrugtbare Valei van Rajapoer door, en komt ten laa :fte , na zes
dagen gereisd to hebben, aan eene digte Boschadie .
Eene
dubbele rei Kokus .boomen, die eene der fraille dreven , welke men
met oogen zien kan ;te midden door dit bosch been, maakte,fcheen
hare geregelde fchikking veeleer aan de Kunst , dan aan de Na n,=
verfchuldigd to zyn. De toppen vormden, door eene in ckn geltreugelde zamengroejiug, een groen gewelf ; bet gevogelte zong en n stelde floorloos onder derzelver digte bladeren . De vrome Pefgrim
wierd door het zoet gezang in eene zoort van verrukking gebragt .Zints al den tyd, fprak by by zich zelven, dut ik de vlakteu van
Rajapoer heb doorwandeld ; zints al den tyd, dat myne zwarte hairlokken zo wit geworden zyn als de Vederen der laughalzige Zwauen,
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nen, die langs de boorden van den Ganges zwemmen , heb ik noch
nooit dezen vermakelyken oord bezogt . Schoone Dag ! dat
gy niet dalen mogte, voor ik eenige Weldaden bewezen had . welke
den grooten Brama welgevallig zyn. Zes voile dagen heb ik nu
reeds door deze Valeien omgedwaald , en vrugtloos gezogt naar
Voorwerpen, want aan ik eenige gunst bewyzen konde .
In
al myn leven heb ik zo lang een tyd niet gefleten, zonder iemand
wet to doen .
Groote Brama ! met oneindige Wysheid rigs Gy
der Stervelingen gangen , zoudt Gy ook . . . . Hy wilde in zyne
alleenfpraak voortgaan, maar op 't ogenblik hoorde by, diep in bet
bosch , een geluid , dat naar 't geluid van een kermend Mensch
zweemt.
Hy luistert aandagtig . . . . war . . . eindelyk hoort by
een onderfcheiden jamrnerkreet. . . . Die verheft zig . . . neemr langzaam af, en eindigt als in eene diepe zugt .
Andalor haast
zich naar de plaats , van waar bet gekerm kwam ; by vliegt, by
hoort nog flille zugten , nauwlyks van den ligten wind to onderfcheiden . . . by fchiet toe . . . en vindt een Jongeling, uitgeflrekc op
den grond liggen , bleek als de dood, half naakt, en half met van
een gereten klederen bedekt . Deszelfs zwarte hairlokken
waren dermate verwilderd over 't aangezigt verfpreld, dat her niets
van zyne natuurlyke gedaante overgehouden fchene to hebben . •-Hy lag zonder gevoel , zonder beweging , zonder eenige gewaar .
wording ; en de Pelgrim meende, by had zyne laatfleverzugtingen
uirgeboezemd . Wyze Brama ! riep by met ontroering uit , wiens
wegen zyn wegen van verfland en diepzinnigbeid, en voor de Kin .
deren des ilofs onnafpeurelyk! Het behaagt U nier, dat ik aan dit
voorwerp van ontferming weldadigheden zou bewyzen . Waarom . . .
by meende voort to gaaa, dog, ziende dat de jongeling zyn geflo .
ten gezigt even opende, ylt by fchielyk naar hem toe, diep in de
Ziel getroffen, door deze beklagenswaardige vertooning .
Hy
vat den Elendeling op , beurt deszelfs hoofd in zyn fchoot .
b Zoou der finarte , gy Kind der droefheld, zegt by, dat ik U in
myne armen bet leven mogte wedergeven!
Mogt ik U naar
myne woning leiden , ik drukte U zo lang tegens mynen warmen
Hy koestert den Jongeling
boezem , tot ik U zag herleven.
is zynen fchoot, beflrykt hem de flapen des hoofds met eene zoort
van Levens-balzem . . . De Elendeling gevoelt wel dra de werking
van dit heilzaam middel. Hy ligt bet hoofd op, en ziet den Gryzaard met een flauw en half gefloten gezigt aan, vol van verwondering en verbaasdheid. Fly wil . . . dan bet vermogen van fpreken is
hem benomen. De boezem des . Gryzaarts gloeit , op dit gezigt,
van blydfchap . Hv leeft nog, zegt by . . . lk zal hem dan nog . . .
6 Myn Zoon, o Kind der Elende en der Jammeren, de gunstryke
Brama . . . Ach, inogt ik uwen boezeui met verrrouwen vervullen . . . .
mogt lk uwe zorgen. . . . uwe fmart verllgten .... ik zou uwe fmarten
doen vlugcen, even als de dampen van de toppen der bergen,door
een
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De Jongeling, als nit den dood verryzende,
een ligt windje ver
opent andermaal zyn gezigt, flaakt eene diepe zugt . . . by fpreekr. . . .
dog zyne taal is nog onverftaanbaar . . .. De menschlievende Gryzaard
vaart voort, met alles to doen wat in zyn v ermogen is , om den Jongeling ten eenemaal to doen bekomen . .. Hy (tort eenige kalmte in 't
gemoed van Sin-adin, (dus was de Jongeling geheetea,) die zich
indezervoege laat hooren . - 6 Vader der Vertroosting, war mag U
tog bewogen hebben , my in dit eenzaam bosch op to zoeken, om
den ©ngelukkigften alter Stervelingen een ]even weer to fchenken ,
dat by met blydfchap verliezen wilde, om dat bet vol bitterheid, vol
elende en verdriet Is .. . . Hier borst by in de luidfle jammerklagten uit,
zo dat bet bosch 'er van wdergalmde ; herhalende gefladig den naam
van Nehelrnina .
Eene vlaag van droefheid en wanhoop
beneemt hem op nieuw wedr alle gevoel ; by zygt andermaai levenloos in den fchoot des ouden Peigrims.- De goede Man wendt
alles aan om hem to doen bekomen, by flaagt in zyne pogingen ;
en fpreekt : Myn Zoon, geef gehoor aan myne reden, gene verderfelyke Wanhoop vervoere U langer! Gelyk de Olie is ter verzagting van pynelyke wonden, zo zyn de opregte vertroostingen voor
een hart, dat door fmertelyke jammeren verfcheurd wordt
Ik doorwandel met dat oogmerk de vlaltten van Rajapoer, om . . . .
Nehelmina, roept de Jongeling andermaai . . .! Wie kan de ontroering affchetzen, die ik in her gezigt der fchone levendig gefchilderd zag. . .! Wat prangden die wreedheden van een onvetbiddelyken
Vader uw bedroefden boezem, toen wy voor eeuwig van elkanderen
gefcheurd wierden .
13ebt gy, aan dat gintze Gebergte, die
hooge Cederen zich wel met hunne kruinen ten hemel zien verheffen? -- Ach hoe menigmaal hebben wy ons zaam verkwikt, onder
derzelver koele fchaduwen !
Niet ver van daar woont de Vader
van Nehelmina, wiens hart harder is dan (teen, en onmedogener
dan dat van den wreediten'Tyger . Nehelmina blinkt, even als de
Roozen onder de bloemen des Velds, ult onder de Maagden van de
wyde vlakte,van Rajapoer . - Hare deugden zyn zo zuiver als
de firoomende wateren van den wyden Ganges, en hare blanke Ziel
is witter dan de b!ankfte Veldlelien .
1k bemin die Schoone ,
en zy, zy fchonk my haar opregt hart tot een gefchenk. --- Myn
Vader is ongelukkig geweest, - - haar Vader bezit groove fehatten .
Voorheen was ik met de beminnelyke IVehelrnina gelyk ; maar de
groote Brama, die de Stervelingen wil doen zien, dat de groatfte
fchatten niet to betrouwen zyn, zondt een droevig ongeval over myns
Vaders huis, en de brave Man wierd arm.
Narradin, myn
Vader, was een magtig Koopman, in de Stad Siniagar, digt aan de
Grenzen van Tartaryen gelegen . Op zekeren dag deden deze Geweldigers cen inval, op de Grenzen van Indostan . Zv plunderden
Siniagar, en myn Vader verloor, op dtsnen dag, alle zyne fchatten,
en was arm . Zedert zyn wy naar de vlakteu van Rajapoer gerekd .
Toen
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Toen wy 'er twee jaren gewoond hadden, florf myn Broeder ; en
myn Vader volgde hem , door overmaat van elende en droefheid,na
weinig dagen . Om dat ik nu arm ben, daaronl weigert my Ben adar , (dus beet de Vader van Nebelmina) my zyne Dogter. Hy
heeft otts gisteren zamen gevonden , en dreigde ons, als de wreedfle
Tyger, welke zyn roof met eeue dolle woede aangrypt . 1k zweeg
als een Lain, dat order de klauwen van een verfcheurend Dier ligt .
Alleen betuigde ik hot bezit zyner Dogter, de fchoonfle onder de
Maagden van Rajapoer, veel hooger to fchatten, dan 't zwajen van
den Scepter , over her magt'g Indos , an . Woedende van fpyt en
gramfchap, vatte by de onfchuldige Nebelmina onbefchoft aan, en
zwoer by Brama, dat de woede zyner Gramfchap op haar zou nederdalen , gelyk de Blixem van den Hemel op de topper der bergen van
Rajapoer . Ik wierp my voor zyne voeten neder in her tlof
en rukte myn boezem op . 6 Vader van de deugdzame Nebelmina,
fprak ik, fleek een dolk in dezen boezem ; die is fchuldig, zo her
eeue misdaad is uwe Dogter to beminnen. Steek vry toe, her zal
my gene fmart baren : maar uwe Dogter kwalyk to zien behandelen,
verfcheurt my her harte .
Laat ik myn leven lang uw Slaaf
zyn, bond alleen uwe hand van Nebelrnina to rug .
lit wil
haar nooit van myne liefde fpreken, ik wit zelfs niet eens onderzoe .
ken, of ze my genegen zy ; doet haar maar geen kwaad . Ik zal U
getrouw dienen, en doze weldaad zal nooit uit myn has gewischt
worden . Laat ik over uwe Landeryen her opzigt hebben .
Sta my toe, met alle myne kragten den Vader van Nehelmina to dienen .
Bennadar heeft een hart van fleen, by weigert my alles , war
ik verzoek. Hy Mar zyne Dogter door een paar Slaven aangrypen,
die ze van onder myn gezigt voeren , zo feel als de ligte winden van
de toppen der bergen in de Valeien neerflorten . Ik bleef roerloos,
gelyk de Stam van een verflorven Ceder onbewegelyk op zyne diep
ingefchoten wortelen flaat .
Zints heb ik niet vernomen, war
Neiielmina wedervaren zy. Ach ! de onfchuldige, de deugdzame,
is, om mynen wil, ongelukkig! Bennadar was ons goedgunilig, zo
Lang de liefde tusfchen my en zyne Dogter hem niet bekend was .
1k arbeidde dagelyks in zyne Tuinen , en in de Kokus bosfchen ; ik
onderhield ons onvermogend huisgezin ; maar nu, myne arme Moeder! nu za! ze van hanger flerven, of, zo ze myn ougeval hoort,
zal ze 't geen ogenblik overleven!
Waarom, beminnelyke Gryzeard, roept Gy tog een levee in my
re rug, dat niet dan vol jammeren en eleude zyn kan W arum hebt
Gy, meenende my eeue weldaad to b ewyzen . m y nog langer ongelukkig
gemaakt, daar myne jammeren uiet don met myn leven kunnen eindigen . lit moest voor myne zwakke en ziekelyke Moeder , benevens drie Zusters, waar van de oudfle nauwlyks de league Vrugten
der Grannatboomen ken afplukken, de kost winnen . Dit huisgezin
leefde van den arbeid myner harden . lliaar nu Bennadar zyne Dogter
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ter ontmenscht behandelt, kan ik nergers dan in den dood verligting myner fmarte erlangen .
De tranen biggelden langs do wangen des ouden Gryzaarts ;brave
Jongeling, zegt by, deugdzame Zoon van den deugdzamen Nar .
radin ; laten myne reden zyn tot vermindering uwer fmarten , als
een zagte Balzem voor de pynelykfte wonden ! De wyze Brama
heeft my U doen ontmoeten , om U aan een hedroefd huisgezin
wedr to fchenken . Gezegende dag! Kom myn Zoon ! Kom haas,
ten wy ons naar bet huffs der elende!
Zy gingen zamen of in de Valei ; de Gryzaart onder(teunde den
zwakken Jongeling . Zy naderen den berg door Sin-adin aan Andalar gewezen . Wanneer zy nl u omtrent de woning van Bennalar
gekomen waren, zagen zy Bennadar flaan . Blyf bier, myn Zoon,
fprak de goedhartige flndafar, en vertoef zo lang tot ge my met
eene blyde boodfchap zult zien wederkeeren . De Jongeling ge .
hoorzaamde, en Andalar, zyne fchreden regt op Bennadar aan .
gerigt hebbende, fprak hetn aldus toe :
Brama, de magtige, die
de fchatten uitdeelt naar zyn welbehagen, en 't genoegen aan alien,
die deugdzaam zyn,vermenigvuldige Bennadar's gezegende dagen,
als de Starren , die aan den Hemel fchitteren Een Roozenboom
van bet gebergte Siniagar wierd naast eene Veldlely geplant , in
de Valeie van Rajapoer. Zy groeiden tierig , en bloeiden fterk ;
maar de Meester van bet Veld fprak : de Roos zal de Lely bederven, men rukke de Lely nit den grond, en plante die verre van dm
Roos . Van dat ogenblik flaan de beide bloemen aan 't kwynen, en
fierven in korte dagen . 6 Bennadar, fcheur geene twee harten van
een , welke gewis fterven zullen , als die band verbroken wordt ! .
Bezit Sin adin , then gy verftoot , ook deugden y - Bennadar ver.
bleekc op dit zeggen, en zweert by den opperften Brama, zo 'ee
iemand in de Valeien van Rajapoer Sin-adin in deugden gelyk is
* is goed . Hy dient den opperften Brama opregt . Hy is naar.
itig, medelydend met elendigen . Sin - adin Is deugdzaam ; maar by
is arm. - Zal by dan, hervatte de goede 4ndalar, om dat by arm is,
verfmaad worden?
Niec alzo Bennadar! Brama zy myn getuige !
Iit heb een verborgen fchat in de Valeie van Rajapoer ; d.eze zal
heden dienen, om den Zoon der elende to vertroosten . De belft zal
ik hem geven, en by zal uwe Dogter in fchatten gelyk zyn . Hy zai
bosfchen met Kokusboomen planten, zo talryk als de uwen zyn . Hy
zal velden met Ryst bezajen, zo uitgeftrekt als de uwen. Hy zat
Slaven en Slavinnen bebben, even als zyn Vader Bennadar. Na drie
dagen, zal een gedeelte van den fchat voor uwe deur zyn ; mils gy
Nebelmina aan den deugdzamen Jongeling Sin-adin wilt fchenken
.
Bennadar boog bet hoofd, en beloofde zyne Dogter aan den Jon
.
geling .
Andalar vertrok, met een hart vol vergenoegen . My kogt in de
Vlakte van Rajapoer een groot duk Lands; Hy kogt voor Sin . adis
Y. D$$L, MyNG$LW. N0.
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Slaven en T edienden, om den grond to hebouwen, en Buffets out
'er dien mede to beploegen . Hy kogt hem Paarden , fchoon van
leest, en zo fuel in 't loopen als Hazewinden . Hy kogt nog daar
benevens verfcheiden Bosfehen met Kokusboomen, welker Kruiueu
zich in de Wolken +chenen to verheffen .
Maar welk eene aandoenelyke Vertooning deed zich op, toen de
twee Gelieven elkander hart en hand fchenken mogten! Nooit paarden 'er twee, wier harten door zuiverder liefde vereenicd waren .
Nooit was'er grooter genoegen gefmaakt, dan dat bet welk Sin actin's
Moeder fmaakte, over de verbintenis van haren Zoon ; en nooit
onvermengder dan dat van den braven Bndalar, ter oorzake, dat by
gelegenheid gehad had, um Weldadigheden to oefenen . Benna .
dar gevoelde nu oak iets, daar by nimmer to voren eenig denkbeeld
van had .
'Er verliepen voorts veie dagen, in welken lindalar nog eene zeer
groote menigte Elendigen verkwikte, vele armen voedde, en vele
verdrukten met zyne pulp onderf'eunde . Vele dagen waren'er verloopen , toen by by zich zelven zeide : zou ik niet eens gaan zien ,
hoe bet met myne Kinderen getleld zy? zou ik niet gaan zien, of
Sin- adin en ATebelmina op den duur deugdzame Kinders blyven , of
zy ook Weldaden oefenen, en Godvreezend zyn!
indalar ging, vergenoegd, de Valeie van Rajapoer in . Na vyf
dagreizens komt by aan een Bosch van Kokusboomen, langs 't welke
eene kristallen beek vloeide . Ann 't einde eener Loan van dit Kokusbosch ziet by Bennadar, onder de fchaduwe nederzitten son de
zyde eener eerwaarde Vrouwe, uit welker gelaat de goedheid flraal .
de, met de zigtbaarfle tekens van Weltevredenheid . Beurtelings zagen
zy op elkaMeren , nu Bennadar op de oude Vrouw, en dan deze
op Bennadar, beiden met oogen waarin bet genoegen en de wet
tevredenheid to lezen was. Niet ver van daar ontdekt 4ndalar
drie Meisjes, yverig bezig met Kokusnooten op to zamelen, die ze
son de voeten van Bennadar en deze oude Vrouw bragten , in
korven , aldaar geplaatst , om 'er de Nooten in to vergaderen . De
oude Pelgrim , door dit aandoenlyk Toneel getroffen , float een
langen wyl fiil , om des to beter 't genoegen to fraaken , 't geen
De Meisjes
bem deze fchilderagtige vertooning verfchafte .
lachten de twee oude LiBden geduurig aan, en elk was om flryd
bezig, om zich van Karen pligt to kwyten . -- Bennadar fcheen
geheel blydfchap, verzekerende de oude Vrouw,van nimmer, apt
ganfche leven lang , zo veel waar genoegen ondervonden to hebben, als nu, terwyl by hare Kinders de Vrugten der Kokusboomen
zag irzamelen .- De oude Vrouw was de Moeder van Sin-adin,
en de Meisjes zyne Zusters .
Eindelyk zien de Meisjes den
Eerwaardigen Gryzaart ; zy wyzen hem elkanderen, en zeggen, ziet
ge wel, dat die Vriendelyke Man behagen in onzen arheid fchept?
Laat ons vlytig voortvaren, en wy zullen verder zyne gunst win .
neu
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nen. Zy waren aartig opgefchikt, gezond, levendig, en voorzien
met zo vele aanvalligheden, dat zy het hart van den goeden dndaEen good eind weegs verder ziet by Sinlar geheel innamen .
adin, san de zyde van Nehelmina, op een heuveltje, in de lommer
van een Kokusboom, in 't malfche groen, gezeten ; beiden zyn ze
doordrongen van zuivere liefde , zien elkanderen aan met een zoort
van verrukking , en lonken elkanderen zo teder toe, dat 'er her hart
van den ouden Pelgrim door klopte.
Nu en dan broken eenige
irerliefde woordjes de flilzwygenheid , woordjes, met eene tedere
hartlykheid uitgefproken , en van gepaste lief koozingen vergezeld ,
woordjes, die alleszins de opregte taal van her hart waren . Inderdaad,zy waren volmaakt gelukkig,en hun flaat maakte all .- de genera
gelukkig, die 'er deel aan hadden . Her genoegen , op hun gelaat
verfpreid, fchoot zyne liefelyke flraletr op dat van alien ; even geiyk
de Zonneftralen zich veripreiden over de bloemen des Veids . --Deze ganfche Streek was niets anders dan een Oord , waar in de
zuivere Vreugde en ware Weltevredenheid huisvestten .
llndalar, de goede Peigrim, befchouwde dit treffende Tooneel,
tevens met verwondering, en een trap van genoegen, die naby hot
Volmaakte komt . - Nu trof hem het gezigt van Benna ar, en de
Moeder van Sin-adin ; dan wierd by bekoord door de aartige Meisjes . - Maar allermeest was by verrukt, op het gezigt van Sin-adin
Beurtelings zag by ieder hunner aan ; terwyl by
en lVehelmina.
ook her gezigt floeg op de wel aangeleide Kokusbosfchen . -- 6
Alwyze Vader van hot geflagt der Menfchen, die nimmer flerfr, die nooit
veranderen kuut, dus riep by uit, die bet licht hebt voortgebragt tot
ontdekking uwer Werken , de gewrogten uwer verinogende Vinge .
ren ; tot U wende ik, met een diep ontzag, myn gezigt naar haven ;
ik roem alle Uwe wegen, die eene diepte van Kennisfe, eene diepte
van onnafpeurelyke Wysheid beziuen . Myn hart gloeit van dankbaarheid, om dat ik den elendigen, then ik, door uwe pulp heb mogen
onderfteunen , nu gelukkig, en in eenen ftaat van waar genoegen
mag zien .
Koomt nu , gy Zonen en gy Dogters der Vergankelykheid ; leert
nit doze Schiidery de zoete Vrugten, der beminnelyke Deugd van
Weldadigheid pluk ken . Leers 8 Stervelingen . Gy Kinderen der Aarde,
leert uit dit verbaal wys worden . Leert U onderwerpen aan de
befliering der Algoede Voorzietd :theid,welke, in de hopeloosfle onlflandigheden, vaak gewenschte uitkomflen fchcnkt . Leert 'er uit, hoe
veel genoegen het geeft, olio ter verzagting in de Wonden des Verdrukten to gieten ; en hoe dit to doen niets iniuder is, dan zyne eigea
Ziele to vervullen met Wellustigheden, die voor't gertoed verkwiltkelyker zyn, dan de dauw des Hemels, voor do jeugdige gras .
fcheutjes.
C.

L e

2

V. D. G.

T A-

392

DER MENSCHEN GEESTGESTELT$NIS

TAFEREEL VAN DER IWENSCHEN GEESTGESlELTtNISSE, IN 'T HIDDEN
VAN DE ACHTTIENDE EEUWE .

H

Door den Heer

D'ALEMBEAT .

Et fchynt of, zints driehonderd jaaren, bet midden van elke
Eeuwvrodngesti,ombTydperknOmw
telinge in 's Menfchen geestgefleltenisfe to zyn . De betnagtiging van
Confiantinopole, in 't midden der Vyftiende Eeuwe, heeft de Ge .
leerdheid in 't Westen doen herleeven . Het midden der Zestiende
Eeuwe aanfchouwde eene fpoedige verandering in 't Godgeleerd
flelzel eens grooten deels van Europa . De Leerflellingen der Her •
vormden van den eenen kant verdeedigd, en van den anderen kant
befireeden, met die heftigheid, welke de belangen van son, verkeerd
of recht begreepen,a!leea kunnen inboezemen,hebben hunne Vooren Tegenflanders teffens gedrongen, om zich op de Studien toe to
leggen : de nayver, bezield door eene zo kragtig werkende beweegreden , heeft de kundigheden van allerlei cart vermenigvuidigd ; en
bet licht, voortgekomen uit den fchoot der dwaalinge en der ourust,
heeft zich verfpreid over voorwerpen, die van deeze gefchillen allerverst vervreemd fcheenen (*) . Eindelyk heeft DESCARTES , to mid .
den van de Zeventiende Eeuwe , eene nieuwe Wysbegeerte ingevoerd, eerst doldriftig vervolgd, dear naa met Bygeloovigheid om.
helsd, en tegenwoordig bepaald tot bet geen dezelve nut, en waar, in
zich heeft (j-) .
Wanneer men flegts met een oppervlakkig oog bet midden der
Eeuwe , welk ,s wy beleeven, befchouwen, en de gebeurtenisfen , die
ons bezig houden, of ten minflen raaken , onze Zeden, onze Werken ,
en zelfs onze gefprckken, nagaan, wy ontdekken terflond, dat 'er,
in veele opzigten , eene aanmerkenswaardige verandering plaats heeft
in onze denkbeelden ; eene verandering, die, door haare fchielykheid ,
ons eene veel grootere fchynt to belooven . Het blyve den tyd aanbevolen om het voorwerp, den aart, en de perken to bepaalen dier
veranderinge, waar van de Naakomelingfchap , beter dan wy, de vouren nadeelen zal kernen .
Elke Eeuw, die goed of kwaad denkt, mits dezelve geloove dat
zy denkt, en anders derkt dan de voorgaande Eeuwe ; pronkt zich
op met den Tytel van Wysbegeerte ; gelyk men dikwyls met den eernaam van Wyzen de zodanigen verciert, die geene andere verdienilen hadden, dan dac zy hunne Tydgenooten wederfpraken . Onze
te(*) Ik neem bier het Tydperk der Protestanten . ten tyde der Kerkvergaderinge to Trente, begonnen in den Jaare 1545, welke, om zo to fpreeken, de
lyn van affcheiding getrokken heeft, tusfchen de Catbolyken en de Protesrenren.
(t) De Wysbegeerte Van DESCARTES heeft zich eigenlyk, uaa zyn dood , ix
den Jaare 16,o voorgevallen, beginnen to verfpreiden.
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eegenwoordige Eeuw wordt , by uitneemenheid, de Wysgeerige Eeuw
geheeten ; een aantal van Schryveren heeft daar aan dien naam gegee .
ven ; zich verzekerd houdende , dat hier uit eenigen wederglans
op hun afdaalde : anderen hebben haar deezen roem geweigerd, om
dat zy onmagtig waren in denzelven to deelen .
Als wy, zonder vooringenomenheid, den wezenlyken flaat onzer
kundigheden onderzoeken, kan men den voortgang der Wysbegeerte
onder ons niet betwisten . De Kennis der Natuure verkrygr, van
dag tot dag, nieuwe rykdomtnen . De Wiskunde , haare grenzen
uitbreidende, heeft haare lichtende fakkel doen fchynen , over de
deelen der Natuurkunde, die haar bet naaste waren ; bet waare Stelzel der Wereld is bekend geworden, ontdekt en volmaakt : dezelfde
fchranderheid , die de beweegingen der hemelfche Lichaamen aan
haar onderworpen gemaakt hadt, beeft zich gevestigd op de Lichaa .
men, die ons omringen ; en door de Wiskunde toe to pasfen, op de
befpiegeling der Lichaamen , of dit to tragten , heeft men de voordee .
len en de misbruiken daar van weeten to ontdekken en to bepaalen .
Met den woord van de Aarde tot Saturnus, van de Gefchiedenis der
Hemelen tot die der Infe&en, is de Natuurkunde van gelaat veranderd . Met deeze hebben bykans alle andere Weetenfchappen een
andere gedaante aangenomen,en bet moeten doen . Eenige Aanmerkingen zullen ons hier van ten vollen overtuigen .
De beoefening der Natuure fchynt in haaren eigen cart koel en
bedaard, dewy! de voldoening welke zy fchenkt, eene eenpaarige
en gelykmaatige aandoening is zonder fchokken, en de vermaaken,
om leevendig to weezen, haare tusfchenvallen moeten hebben, en
merkbaar in haare aannaderingen . Niettemin heeft bet uitvinden en
het gebruik eener nieuwe wyze van de Wysbegeerte to beoefenen,
de foort van Geestdrift, welke de ontdekkingen vergezelt , en eene
zekere verheffing van denkbeelden, welke de befchouwing van bet
Heelal in ons veroorzaakt, in de geesten eene leevendige werking
moeten veroorzaaken ; deeze werking,uit eigen aart zich allerwegen
heen rigtende, heeft zich met eene foort van geweld,uitgefr : kt tot
apes wat haar voorkwam, even als een waterftroom door dyken en
dammen }peen gebrooken . De Menfchen vallen bykans nimmer op
een voorwerp, langen tyd van hun verwaarloosd, dan om de denkbeelden daar van , door hun opgemaakt , ten goede of ten kwaade to
bervormen . Hoe langzaamer zy zyn, om bet juk van heerfehende
begrippen of to fchudden , hoe meer zy overhellen , om , wanneer zy
bet eenigzins laaten glyden, bet geheel to verwerpen en to verbreeken ; want zy fchuwen nog meer de moeire van onderzoeken, dart
zy voor 't veranderen van gevoelen vreezen ; en zo ras zy eens de
moeite genomen hebben, om op hunne eige beenen to ilaan, zien
zy een nieuw flelzel van denkheelden aan,als eene foort van beloo
ning voor bun moed en arbeid, en omhelzen 't zelve . Dus heeft
men van de beginzels der Ongewyde cot die der Gewyde Weeten .
E e 3
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febappen , van de Bovetmatuurltunde tot ftukken van Smaak, van do
;viuzyk tot de Zedekunde, van de fchoolfche Godgeleerde twisten
tot de voorwerpen des Koophandels, van de Regten der Vorften
tot die der Volken , van de Wet der Natuure tot de willekeurige
Volkswetten ; in 't kort, van de Vraagftukken die ons bet meest betreffen, en die tot ons maar eene zeer verre betrekking hebben , ales
onderzogt, en uitgeploozen, of ten minften het beftaan . Een nieuw
licht over eenige onderwerpen, eene nieuwe duisterheid over veele,
is de vrugt of bet gevolg geweest van deeze algemeene gisting der
Geesten, even gelyk de Ebbe en Vloed der Zee op den oever eenige dingen aanbrengt, en andere daar van affpoelr .
CHARACTER VAN SOPHRON .

(Uit bet Engelscb.)

Z

Ints ik my eenigermaate bevlytigd heb, om de Menfchen to
leererp kennen, heb ik 'er Been gevonden, wiens voorzigtig .
heid in alle gevallen fchrootnagtiger to work gaat, dan myn ouden
Medeftudeut sOPHRoN. Te midden van alles wat 'er in de wereld
voorvalt, en wat ons Land in 't byzonder treffe, geniet by een onftoorbaare rust, door deeds een klein getal grondregels to volgen,
die zyne geheele Wysbegeerte uitmaaken .
Het eerile beginzel van soPHRON is, dat men noit lets moet win .
gen . Ingevolge bier van denkc by, fchoon zeer op geld verflingerd r
dat de zuinigheid tot een veel gewisfer bron van rykdom firekt dan
vlyt . Te vergeef ch flelc men hem bet bestuitgedagtfte plan van eene
winstbeloovende onderneeming voor ; by verkiest zyn geld niet nit
to zetten : men weet niet wat 'er kan gebeuren . Niettegenflannde de
vermeerdering der Irtresfen, laat by alles op den ouden voet, zo
als by de Erfenis zyner Ouderen ontving : want bet is beter zich met
weinig to vergenoegen , dan gevaar to loopen van alles to verliezen.
Doch by vordert ftreng de betaaling op den bepaalden dag : want
die niet in flaat is de helft to geeven , zal bet geheel niet betaa•S preekt men hem van eenige nutte ontdekking in den
len .
Landbouw ., by merkt aan, dat de nieuwe proeven op niets uitko .
men, dat ooze Voorvaders niet dommer waren dan wy, dat de kos .
ten daar toe weezenlyke uitgaven en de inkomflen nog verre zyn ;
in 't einde, dat bet geen verftandig handelen mag heeten , iets ze .
hers voor iets ouzekers to verlaaten .
SOPHRON'S tweede grondbeginzel komt bier op uit : dat by zich
noit met lets bemoeije, dan 't geen hem byzonder raakt . Hy neemt
geen deel in de Staatsbelangen van Europa ; over de belangen van
vyn elgen yolk fpreekt by en hoort 'er van fpreeken , met dezelfde
toelheld, als of het een der oude Lang gefloopte Gemeenebesten be .
tr of.
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trof. Vallen 'er klagten over de onbekwaamheid of onbillykheid ee-

niger Staatsperfoonen, by dekt zich met bet Spreekwoord . men
moet alle getugten niet gelooven . Stelt de onvoorzigtigheid of verkeerdheid der Staatslieden den Staat in gevaar, by vleit zich dat het
Stantsbefluur wet weder in evenwigt zat komen . In de verldezingen verklaart by zich voor niemand : dewyl alien , die naa eenig Ampt
ilaan, by hem eetlyke lieden zyn , even zeer zyne item waardig.
Nooic heeft men vernomen , dat by eenig werk maakte om
den Staat van andere Familien to weeten . Of de landeryen, aan
de zyne grenzende, verkogt of bezwaard, bebouwd of onbebouwd
gelaaten worden, bet raakt hem nier . Onttlaat 'er onder zyne
Buuren eenig misverfland en ongenoegen, by bewaart eene volftrekte en onveranderlyke onzydigheid . Het heeft aan hem ge.
Man, verfcheide verderflyke pleitgedingen voor to komen ; maar
by verkiest geen Scheidsman to weezen, uir vreeze dat by, by
toeval, den geenen wiens regt, in weerwil van alle fchynbaarheid
des tegendeels, het meest gegrond was, in 't ongelyk mogt flellen .
Menfchen, die hem komen raadpleegen, ontvangen nimmer eene
befisfende raadgeeving ; vermits by de onzekerheid der uitkomllen
mistrouwc, en de fchande niet op zich wit laaden . Hy vernoegt
zich, met bun vriendelyk de hand toe to reiken, hun to zeggen,
dat by bet hartlykst deel in hunne zaak neemt, hun to herinneren,
dat men piers onberaaden moet onderneemen, of zonder aiie vooren tegenreden wet gewikt en gewoogen to hebben, dat het even
gevaarlyk is,al to langzaam als at to voortvaarend,te weezen . Hy
voegc 'er by, dat by hun dic en dat zou kunnen zeggen ; dock,,
dat, naa alles, elk de beste regter is in zyn eigen zaaken .
Mar zyn 'er, die zich to vrede bouden met goede woorden , en
van hem vertrekken met de grooti'e hoogagting, wegens zyne voorzigtigheid . Niemand althans is over hem gebelgd : want by last
elk volkomen in zyn eigen gevoelen berusten .
SOPHaoN is geregeld in zyn gedrag, zonder de Deugd to bemin .
pen : by leeft maatig, zonder de vermaaken to hasten : by heeft
een hoog gevoelen van de braafheid der Mannen, en de deugdzaamheid der Vrouwen ; doch betrouwt geen van beiden : by leeft
gerust, bemind noch gehaat, voorgeflaan noch tegengefprooken ;
by maakt zyn hof niet by lieden in hoog aanzien verheeven, uit
vreeze dat zy ten eenigen cycle mogten vallen , en hem in hunnen vat
medefleepen ; by ontziet de gevallene, dugtende dat zy weder op
de been zullen geraaken, en zich wreeken ; by opent zyn bents
niet voor een Wend, in den uiterflen nood : want by mogc iemand
pndankbaar doen wordeu .
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NALATENSCHAP VAN JEAN BAPTIST DE SINT SILOIX .

D

D B Gouverneur van den jongen Heer Honsbloem, aan eene nitteerende Ziekte gellorven zyrde, wierd Brumal, zyns Vaders
Kamerdienaar belast, 's Mans ganfche nalatenfchap op te fchryven,
om ze na de vrinden in Piemont over to fuuren .
Zy bellond in Baeken.
Le Ditfonn- d'Anecdotes, lets befmuld. Oeuvres de j . J . ttous.
MOtTESQIEU l'Efprit des Loix, nieuw, 't eerie Deel maar
opgefneden . BRUTUS Comcedie. Allen ingenaaid .
SEAU.

Kleeren, Linnen, enz.
Ben blaauwe Rok, Broek en Kamizool met goude Lisfen . Een
dito ligte witte met Silvren Knoopen . Ben roode dito, als dito,
met groene Zyde gevoerd . Een bruyne effe Rok . Ben rood Kamizool met goud. Een geel dito, als dito . Ben fwart FluweeleBroek .
Ben dito Zyde . Ben dito van geel Leer. Een effe fwarte Hoed.
Ben paar Laarfen . Twee paar omgekeerde Schoenen . Twee Hemden met Kante Manchetten . Ses Stropdasfen . Ses witte Linnen Neus .
doeken . Drie dito Slaapmutzen. Vier paar witte Zyde Kousfen .
Twee pair zwarte dito . Drie paar Gaaren Onderkousfen .
Rariteiten.
Een Goudbeurs , waar in drie Ducaten, Mn Gulden, negen
Sesthalven en zes Duyten . Ben goud Orlogie met een gouden Ketting, waar nan een goud Sleutelrje, vyf Cachetten, en een Stialen
Troffel. Een past Silvere Spooren . Ben fwart Schildpadde Souyf.
doos. Ben Scheermes. Ben GarnituurlPinsbecque Gespen . Ben
Staalen Broekgesp. Een Engelfche Sweep . Een Yvoren Spuitje .
Ben Sluitmand .
Voorts eenige oude Hairzakken, leege Po'made Potjes, een Flesje halv vol Eau de Bergamot . Twee Rim.
men , enz .
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A L L E E N-S P R A A K
V A N

JAN H ENNUYER,
Bisfchop van L i z c E U X,
Op bet ontvangen van den last tot den Moord der Hugenooten.

6F, rankryk 1 bloem der Koningryken,

Hoe rolt uw glorie thans ten end?
Gy kunt uw leed niet overkyken,
Waar heenen gy uw oogen wends .
Het Bygeloof, voor reden doof,
En tuk op roof, op fchennis en op moord,
Maakt u welhaast tot een affchuwlyk oord.
Parys , de paerel uwer Steden ,
Zwemt reeds in fchuldloos burgerbloed,
Vercrapt, verfcheurt haar eigen leden ;
6 Al ce heillooze overmoed!
Die fchoone Stad, die korts noch zat
Zo fier en prat, gelyk een jonge bruid,
Schreit door berouw thans bei haare oogen nit .
6 Priesterfchaar! die, door uw vonden,
Uw' jongen Koning hebt misleid,
Den dier gezworen vree gefchonden,
En 'c recht vertrapt der billykheid,
Hoe zal 't gekiag , van wee en ach 1
Noch dag aan dag, u teistren waar gy zyt,
Schoon ge in lien klank verdwaalc en u verblydt?
Is dic de wet der heilleer volgen?
En past bet aan bet koorgewaad,
Door blinde wraaltzucht gansch verbolgen,
't Geweld to huwen aan 't verraad?
Neen : Kristus leer, zo zacht, zo teer,
Vereischt veeleer gematigdheid en vree ;
Mar fleept geeuzinds zo belfcheu gruwel med.
Dt
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De Medicis, dit zyn uw treken,

Vorst Karel vliegt van uwe hand ;
Uw fiioode list heeft dit befleeken,
Gy wrocht dees onuitwischbre fchand .
Uw jonge Zoon zit op den troon,
Maar uw gebobn beflieren 't ganfche Hof.
En gy befchikt den Ryke treurens flof.
Gy wilt het ganfche land verdrinken,
In Burgerbloed ; maar 't wraakgefchrei
Zal eenmaal aan den hemel klinken ;
Ducht dan die afgepynde Rei,
Die Kristen Schaar, die ons altaar
Wel tegen waar, doch echter flil en zacht
Gehoorzaam bleef aan Frankryks oppermagt .
Navarre's trouw verflrekte 't teken!
6 Eedbreuk! helfche veinzery!
Daar ge u niet voor de vuist kost wreeken,
Befmet gy dus uw heerfchappy?
Helaas! men vond, op 't waerelds rond,
Zo fang bet fond, geen uitgedacht verraad,
't Welk zulk een fleep van jamren achterlaat .
6 Heilland! tref hen met uw flagen,
Terwyl ze op deeze waereld zyn,
Doe hen uw gramfchaps kenmerk draagen,
Dan ach! niet in de helfche pyn7
Dat bunne ftraf, van deeze uur af,
Duur tot aan 't graf, maar goede God niet meet ;
Een eeuwge vloek, myn Jefus, treft to zeer .
Bewooners van Lizieux! myn Vrinden !
Schoon ook uw moorddolk is gewet,
In my zult ge uw befchermer vinden ;
Myn ziel blyft vry van zulk een finer .
De razerny woed' flechts op my,
In 't woest gety' van haare dolle drift ;
'k Gehoorzaam niet aan zulk een gruwelfchrifr .
't Is
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't Is billyk dat wy ons verzetten,
Wanneer een Vorst bet recht vertreedt .
Een IConing is niet boven wetten ;
fly is verbonden aan zyn eed.
Een onderdaan mag vry beflaan,
Om zich to ontflaan van zyn gehoorzaamheid ;
Als moordzucht zit ten Croon der Majefleit .
En dit, dit beet ik handvest fchenden,
Dit is der Vulkren recht verkracht ;
Wy moeten 't in zyn aanval wenden,
Eer 't alles wegzinkt in dien nacht .
Myn Burgery kom dan tot my,
Gy zyt bier vry en veilig in myn fchoot ;
Geen Roomfche dolk treft bier den Hugenoot .
Kom in myn Bisfchoplyke Zaalen,
En droog uw brakke traanen af;
Hier vind bet Kerk-geweld zyn paalen,
By outer, myter, kruis en ilaf.
Ja uw behoud weegt meer dan goud,
En wie u flout durft hoonen in dit Hof,
Vertrapt Gods recht, en geeft my wreekens flof.
Gy allen zyt my aanbevolen,
Gy zyt myn Kindren ; en zo gy
Van 't rechce heilpad komt to doolen,
De wys der tuchtiging raakt my.
Maar moet elk een, gelyk ik meen,
Juist meenen? neen ; 'k heb tot dien eisch geen recht ;
Wat ook de ilem van valfchen yver zegt .
Kom dan tot my? (chuff in myne armen ;
'k Zal voor den wrok van Medicis,
En Karels won u trouw befchermen .
Kom bier tot uw behoudenis .
6 Hemelvoogd 1 die 't at vermoogt,
Zo gy eedoogt, dat ik hen redde in nood ;
Dreig Karel my vry met den zwaarflen dood .
Natuur suyst my bet Spoor.
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OPHELDERING VAN SALOMO'S SPREUK

.be Noorcle

V

wind verdryft den Regen, zo doet een vergramd
ezigt de agterklappende Tonge . SPREUtiEN XXVV. 2-a

ens de Engelfche Vertaaling .

De Noorde wind verdryft den Regen, en een vesgrcrndaana
gezigt cle verborgene Tonge . Nederd . Overzetting .

DOOr

THOMAS HUNT

D . D. F . R . en A . S . S. Profesfor

in de Hebreeuwfche en Arabifcbe Taalen .

Nze Engeffche Kantleezing heeft, in ftede van de Noorde
wind verdryft den Regen, de Noorde wind brengt Regen voort, en dus eenen geheel anderen, ja tegenovergefteld
den , zin . Men moet bekennen dat het woord, door de
. leilige Schryvers, menigmaalen gehruikt wordt in de betekenis van voortbrengen ; en mislchleu noit voor verdryven : dit
zou iemand veelligt doen overhellen, om, zonder des langer
to bedenken, aan de Kantleezing de voorkeuze to geeven .
De rede, waarom onze Engei cbe vertaalders bet niet gedaan
hebben, fchynt geweest • to zyn : om dat zy niet konden begrypen hoe SALOnlo ; van een Regenagtigen wind, nit het
Noorden komende, kon fpreeken . Dit heeft hun bewoogen,
om dit woord over to zetten in een' zin, die nergens in de
Schriftuur fteun vindt : en -an do Schriftuurverklaarders veel
vrugtlooze moeite veroorzaakt heeft, om died goed to maaken, gelyk hunne Aantekeningen op deeze plaats uitwyzen .
:Mar, wat de Noorcle wind betreft, fchoon dezelve rechtfireeks op 7erufalem aan, over een groote ftreek Lands waait,
komt die wind ook over een great gedeelte van de Zwartc
Zee . En oordeelt men die Zee op een to grooten affland,
wy mogen deezen Wind een weinig Westlyl er neemen : de .
wyl do Heilige Schryvers , geene of weirige tusfchenflreeketl
van de winden meldende, Noorden kunnen noemen, 't geen
alleen van 't Noorden heeft. En op deeze wvze zal de wind ,
fangs de oevers van de Middellandfcbe zee fnuiven , en uit die
zee genoegzaamen Regen aanvoerei :, om de veiden van gansclt
Tf
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bewateren : en de SiVestlykfte gedeelten van dat
Land konden, nit die Zee, bevogtigd worden, indien de
Wind recht Noorden waaide . Dit denkbeeld van den Noorden- of Noordwestlyken wind, als gefchikt om de dampen nit
de Middellandfcbe Zee aan to voeren, fchynt vry veel kragts
en onderflcunings to ontvangen, nit bet zeggen van een oud
7oodsch Schryver, op wien wy of mogen, to weeten LEVI
MEN GE RSHOMI, die zich in deezer voege uitdrukt : „ Gelyk
• de Ncorde wind to ."er •ufalem Regen medebrengt , wer• waards dezelve de dampen uit de Zee opgereezen been
„ voert ; naamlyk nit de Zee die Noordwaards (van de Stad)
„ afligt, zo veroorzaakt een agterklappende Tonge, welke
• fchandelyke vertellingen van den cen tot den ander brengt,
• Aangezigten vol van toorn en geraaktheid ." Deeze Schry .
ver verlaat, door de Zee, de Middcllandfcbe Zee, by de
Hebreet.we,i met nadruk cle Zee geheeten .
De zwaarigheid, tegen de Kantleezing ingebragt, ontleend
van de veronderflelde droog- en helderheid der 1voordlyke
Lugtfreeken, zal des elyks verdwynen ; indien wy, dochh den
Noorden wind, niet een zekeren bepaalden Wind ; maar den
lend in 't aigemeen verflaan . Dus hebben de woorden Aquila
en Boreas, in den Poeti/rben flyle, menigmaal, die ruime be .
duidenis : en dat deeze Spreuken in hichtmaat gefchreeven
zyn, wordt door de kcurigile Oordeelkundigen beweerd (*).
Dan 'er valt eerie andere nanmerking to maaken op't woord
11b y (bet oorfpronglyk woord voor Noorden=wind) uit hoofL c van de byzondere zanienhang in dit vers . Want dewyl
dat woord, 't welk, in 't eerfte Halve vers voorkomt, Verborgen betel ent, en juist beantwoordt aan `tfD in bet tweede Halve vers, is bet, volgens den aart Beer Spreuken, niet
onwaarfchynlyk , dat bier eerie vergelyking bedoeld wordt
tusfchen den verborgen wind, en den verborgen Laster : en
deeze gelyl;ei:is levert ons bet volgende denkbeeld op : Gelyk
de Wind blaast waa . beet by wit, en gy bet gelaid daar van
boort ; doer' n .et weet nazi waar • eL&dve Izomt, o wear dezelve heei .er , rant, zo is her oak ge .egen met verborgen Laster,
deze tact, inet grocte vryinoed '~ gheid, ichoon onzigtbaar,
alles aan ; gy hoot t hat geihnid dam, van ; inaar weet niet van
wear dezelve komt, wio cle eerfte is die 'er voat aan gaf, of
waar
(*) Z` De Sacra Poefi Hebr,eorur,,, Pr&lett . 24 . waar de zeer
geleerde Schryver zegt : ,, Van deeze Leerzaame foort zyn 'er
• veele ovcrblyfaels der Hebrecuwfcbe Poczye, cvaar onder de
• Spreuken van sMLOaco den voorraug verdieuen :
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waarr dezelve heenen gnat, wie den Laster voort doet flaan,

en 'er nieuwe floffe aan verfchaft .
Dan niettegenfiaande de biykbaare toefpeeling van deeze
twee woorden op elkander in 't oorfpronglyke , zal, nogthans,
de tegenwerpingen tegen de T'ogtigbeid van den Now-den wind
uit den weg geraimd zynde,, de vertaaling van bet eerfie
Halve vers, de Noorde wind brengt Regen voort, best gehouden warden . Overeenkomfilg bier mede heeft de Overzetting der LXX, de Noorde wind vemvekt Regen ; de Syri
fhe, de Noorde wind is zwanger van Regezz ; de Griekfcbe
van AQUILA, de Noorde wind goat in arbeid osn Regen voort
to brengen : dus ook JUNIUS, met verfcheide andere Hedendaa fche Schriftuurverklaarderen (*) .
Gelyk onze Engelfcbe Fantleezing de rechte fchynt, in 't
eerfte gedeelte deezer Spreuke, zo is zy ook boven de leezing
van den Text in hot laatfle gedeelte to keuren, fchoon 'er
geene verandering gemaakt is in den Zin der Woorden, is
ttierzelver fchikking omgel eerd . Volgens de Vertaaling in deli
Text Nat 'er, zo doet cen verg°arnd aangezigt de agterklap .
pende Tonge, doch, voigens de Kantleezing, zo doet een ag.

terklappende Tonge een vergr arad aangezigt .

Dan 'er zyn nog eenige uitdrukkingen, in beide de deelen
van deeze leerzaame Kfemfpreuk, die eerie nadereophelderiug
Vorderen, en welk ik bier nevens zal voegen .
I. Het Hebreeziwfcie Woo ; -d ; in den Text Tonge vertolkt,
betekent, in de H . Bladeren, dikwyls niet alleen bet Spraaklid onder dien naam bekend, maar ook de Spraak zelve ; en
wel byzonder die foort van Gcarekkcn, waar mode do Men .
fchen elkander doorftryken en veragter . Hoe de Tong', by
de Heilige Schryvers, eon zo kwaade betekenis kreeg ; of,
om dat wy in regtsvorderingen daar van gebruik maaken om
onzen Naasten to befchuldigen, of ona dat wy, in den ge .
woonen ommegang, zeer gereed zyn, dat lid to gebruiken ten
fadeele van anderer goedea Neam, zal ik thans niet onderzoe.
(*) lie geleerde Vader 'SIOUBIGANT zegt, over deeze plants :
;, Men moet aandringen op de zeer gewoone betekenis, voort.
„ brengen, verwekken. De Noorde wind is dezelfde als die tus ,
• fchen her Noorden en 't TVesten van daan komt, de IVoordweste
„ wind .- want de ffebreenwen hebben geene benaamingen voor
• de mindere Windflreeken . De Middellandfche Zee befpoelc
• Judea van then kant, uit welken de Noordweste winden waai .
„ jen : weshalven hot niet to bevreemden is, dat die Winden daar
,3 den Regen aanvoerene'
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Vast gaat her, dat, in den Schriftuurlykerl
zoeken .
fl:vle, bet woord Tonge een wisfelwoord is voor Laster, en
dikwyls voor Kzvaadfpreekenheid gebruikt words, zonder de
byvoeging van ]let bywoord kwaarle. Dus hebben ouzeEngel/ebe Overzetters in den CXL Palm , vers 12 , bet Ilee
breeuws, daar enkel ftaat een !Alan van Tonge, vertaald door
cen Kwaad/preeker, [de Nederduitfche T7ertaalers bebben bet
woordje Kwaade by Tonge ingevoegd] . Zo ook heeft de
Cbaldeeuw/cbe en andere goede Overzettingen, 'r geen Pred.
X: i r , uitgedrukt wordt door den meester der Tonge, door
Lasteraar, of Oorblaazer vertaaid ; en de gelykenis van een
bTtende Mange, die 'er onmiddelvk voorgaat, wettigt deezen
zin . In deezer voege vermeldt de- Prnpheet EZFCHIEL XXXVI:
~t . zyne gevangene Landgenooten , dat zy gebragt wares op
de Tonge, dat wil zeggen een fcbandnaasn en finaad onder
hunne vyanden de Idatmeers : dit bevestigt de byeevoegde
fpreekwyze, en gy zyt eon oprpraake des yolks . Gelyk de
Heilige Schryvers her Naamwoord gebruiken om Laster en
Op(praake to betekenen , zo hebben zy 'er een Werkwoord
van gemaakt, 't welk Lasteren en tlaamfchenden aanduidt ;
dus betekenen de woorden, P%ahn CI : 5, die zynen naasteaz
in 't beimlyk agterklapt . letrerlyk, die zyne Tonge in 't beim .
lyk tegen zynen naasten gebruikt : in her voorfchrift, Spreu .
ken XXX: lo .

flgterklapt niet van een Knegt by zynen Heer,

luidt in 't_oorfpronglykc, gcbruik uwe Tonge niet tegen een'
Knegt, of, gelvk de Engelfche Kantleezing heeft, Befchadig
Been knegr suet ewe Tonge . 1k heb 'er bet woord Gebrnik in
gevoegd, gelyk de Kautleezing, bet Nvoord Befchadig, ors
dat wy in 't Engelschh Been woord hebben, 't welk de kragt
van her Ilebreeuzv%cbe ~E~oes -d uitdrukt .
Alle deeze bygebragte plaatzen toonen, dat bet woord
Tonge in de Spreuk , welke wy thans voor ons hebben , in
I}ede van her Spraaklid, zelve her vernsogen de
;- fpraake
betekent, en to kennen gecft, dat fnood, fchoon algemeen,
o:
t:y de Aging en Goeden
Illl$b1'Uik van 't zeive, waar door
Naarn onzes naasten fcllenden : en in 't algemeen Laster,
Kwandfpreekenhcid , 4gterklap enz . geheeten words .
En
dat dit de eigenlyke meening is van her woord Tonge, in
deeze hlemfpreuke, blykt wyiers uit her woord verbor,7en,
daar by gevoegd : want to zeggen cone verborgene Tonge ;
af, gelvl: 'er in 't ooriprougly ke Nat, eene Tonge der V rborgenheid, is eene zeer dubbelzinnige uitdrukking', en kan
in eon goeden en in een k~zaade~ zin wordeu upgevat : biel •om hebben ooze Enge,fc e Overzetters, tell cinde zy de
dub .
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cdurbbelzinnigheid niogten vermyden , bet in een kwaaden zin
genotnen, en vertaald , een agterklappende Tonge.
Doch
hadden zy agt gegeeven op de betekenis, waar in ik getoond heb dat her woord dikwyls, in de Schriftuure , gebruikt werdt, en door Tonge, niet bet Spraaklid, maar bet
misbruik daar van verffaan, 't welk wy Kwaadfpreekenbeid
noemen, zy zouden bet woord verborgen hebben kunnen
behouden : dewyl verborgene Eerrooving, of verborge Laster, een misdryf is, zo algemeen in twang gaande, dat
elk die benaaming kent, en nauwlyks iemand een vreemdeling is omtrent de waree meening van dezelve .
Indien wy veel verteliingen onderzoeken, die de Agting
onzes naasten benadeelen, en nagaan op hoe veelvuldige
wyzen zy verhaald worden, zullen wy bevinden, dat eenige, in den aanvange, zo d:iister waren , dat her ons moet
verwonderen hoe zy irnrier fiand greepen , of dien loop
kreegen welken zy genom,en hebben . Eene zeer beuzela ;tige onaflandigheid, eene van verre aangeduidde opvatting,
eel] gerugt, eene twyfelagtige uitdrukking, een glimplach,
een knik, een enkele waan, (lilzwygeu zelfs, ja (ais bet
fink in gezelfchappen overgepraat is,) de wyze van bet to
outkenneu, of bet tegendeel to beweeren, heeftdikwylskragt
en fierkte gegeeven aan eene kwaadaartige vertelling die
zich vervolgens wyd en zyd uitffrekte , en veel ramps
brouwde . -- Ongelukkig heelt'er, by de Menfchen, zulk eene
overheerfchende neiging plaats, om kwaade dingen te hooren en voort to praaren ; dat zulk eene vertelling niet ter
baane komt, of 'er is eene groote menigte gereed, om dez,Ave nit de duisternis in den dag to helpen, en tot bet a1gerneen onderhoud der gefprekken to maaken .
In den aanvange moge dezelve, als bewust van de dtristere
herkomfle, befchroomd to voorichyn treeden, en eenig wanvertrouwen laaten blyken : doch aliengkens grypt zy moed,
neemt eene howling van waarichynlykhooid aan, en poogt voor
eerie volkomene waarheid door to gaan .
II. Gelyk de Laster in de dr:isternis gebooren wordt, zo
werkt dezelve in de driisternis ; dezee is daar aan lmtuurlyk
ci en, hier fchept de Laster vernraak in . Men heeft in 't al.
gemeen opgemerkt, dat eerie eerroovende hertelling, als zy
tens op gang geraal.t, en de ffofle des get preks in de gezelfchappen geworden is, doorgaans't laatst bekend wordt anti
den Perloon, die 'or het hoo z (le belang by heeft. Die dezelve hooren, hebben of to vcsl' of to weinig aziting voor hem,
Din hem des to verwhtigcn : ('cozen vermyden zulk,;, om den
Ff3
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befprookenen geene moeilykheid to veroorzaaken ; geenen ult
vreeze van hem gelegenheid to zullen geeven, om zich to
verdeedigen . In deezer voege verfpreidt, door bet wreede
inededoogen der vrienden aan den eenen, en de kwaadaartige
werkzaamheid der vyanden, nan den anderen kant, de eerbevlekking zich onbedwongen : alles words hveengehaald ons
bet vermoeden to vermeerderen, niets om het verminderen
het ongelu kig Slachtoffer der booze Tonge, onkttndig blyrende van zyn eigen geval, words niet aan ; ezet ow zyne gefchondcne core to herflellen : zyn flilzwygen houdt men voor
toeftemmcn : en zyne onkuude van 't geen bet loopende gerugt tegen hem inbrengt, neemt men voor een bewys, det
by waarlyk fchuldig is .
Hebben ivy dan redo om ons to verwonderen , dat de Las .
ter, in den Text, verbor en genaarnd words? Dezelve is
van eeu verborgen oorfpronge ; dikwyls hot beftaan verfchul .
digd aan cenige daristere omflandigbeid, of vergehaald vermoeden, door de vrugtbaare uitvindingvan boosheid en kwaadaartigheid,tot eene aanneemlyke,en met omflandighedenomkleedde, vertelling gemaakt . De Laster werkt desgelyks in 't
verborgen, zich op zulk eene heimlyke en bedekte wyze verfpreidende, dat dezelve zelden ter .kennisfe van den gelaster .
den komt, voor dat zyne agting reeds gefchonden is : zyne
vrienden to beleefd, zyne vyanden to wreed zynde, om de
gaande opfpraake hem to ontdekken : de vertellingkrvgt mid4lelerwyle nicer en nicer gronds ; voordeel doencie met de onkunde cles beledigden, orn hem van zynerr Goeden Naarn to
bercoven .
Ill. Hot eerfle lid der ver^elykinge, in den Text, is tusfcheu den Noorden wind, of den [Find in 't algemeeu, of,
(gelyk bet Bywoord dikwyls betekent, en de draay der woorden ichynt to vereifcheu) den verborgen [Find, en den verborgen Laster . Dan bet denkbeeld, 't welk deeze gelykenis
ons van verborgenl Laster eeft, is reeds verklaard . Hot andere gedeelte der vergelykinge is tusfchen Regen en,
con Vergramnd Aatrgezigt . En, even als bet eerfle gedeelte
ons een zeer leevendig denkbeeid vcrfchafte van de werkzaasne natuur des verborgen La:iers, zo llrekt dit laati e otn ons
de beillooze gevolgen daar van kragtig voor to fleilen .
I-let wordd, bier Regen overtiezet, betekent, colgens de op .
:perking van can geleerd .7oodscb Scb yver (*), zuik eene hoeveel(*) KIMCHI, die bet in zyn Lexicon veils aart, door een

, geweldigen Regen.
of
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veeiheid van deeze wateragtige verheeveling, als met geweld
gepaard gaat,en coil Stortregen aanduidt : en het woord,vergrarnd vertolkt, geeft zulk eene maate van gramfchap to kennen,
als met vuurigheid en woede vergezeld is, en in onzen Gngelfcben Bybel veelal door Verbolgenheid -en Toorn wordt uitgedrukt. Deeze geweldige Regen, zegt de Text, wordt voortgebragt, of (gelyk het woord kan vertaald worden,) gepaard,
gevorrnd door den Wind, gelyk het vergrawd aangezigt (daar
mede vergeleeken) door verborgen Laster.
De fchildery, welke dit gedeelte der vergelykinge ons van 't
Gebrek in den Text oplevert, is deeze . Gelyk de TTind, als
dezetve over een groote uitgefirektheid Lands, of de vlakte der
Zee, gnat, eene menigte van dikke dampen en voile uitwaasfemingen verzamelt, die, naderhand, in wolken gevorind, het
gelaad des hemels bedekken, en met grout geraas en geweld
op aarde nedervallen ; zo gaat llet met Verborgea Laster, als
deeze cons voet gekreegen heeft, (en bier toe is zeer weinig
noodig,) loopt dezelve wyd en zyd om,en eene menigte van
kwaadaartige vertellingen en verzwaarende omftandigheden ,
onder den weg, opvattende, words daar nit allengskens ]let
fchriklyk vertoon van een vergramd aarrgeaigte veroorzaakt ,
by allen die zich benadeeld vinden, door den voortgeflaagen
en opgehoopten Laster .
De twee woorden, een vergramd aangozigte vertolkt, zyn
meervoudig. En dewyl Dt,t) , fchoon dikwyls eene enkelvou .
dige betekenis hebbende , daar iiet geen enkelvoudig heeft, zomtyds in 't meervoudige ma .- overgezet worden, en ook overgezet is, eischt deeze Spreuk eigenaartiger de meervoudige
betekenis . De uitgeftrekte nataazar van bet Kvaad, dus veroorzaakt, kan mogelyk vere&riigd worden met de werkzaame napure deezer Zonde, en ons de redo opgeeven , waarom een
Lasteraar in 't chaldeeuwscb genaamd wordt, een man wet een
drievoudige , of driefpitzige Tonge ; gelyk in de Targun,Pfalm
CXLII. en Prediker X. I r . En by JESUS sYRACH XXVIII .
14 ,15 , wordt,'t geen de Engelfcbe Oaerzettiug een agterklappende Tonge vertaald heeft, in 't Griekscb 'Aavc:a zgiasr gehec .
ten . En deeze uitdrukkin ; van drievoudige Tonge komt volnlaakt overeen, met die van VIRGILIUS, als by de Slange be.
fchryIt, Georgic, III .439 .

lrn;uis rrncat 0re tr fll:r5 ( ) .
vergramde
/Iangezigten, en deeze in grooten
Maar,fchoon
go .

(*) Ruorvus zegt , in zyne aantekening over deeze plaats,
hf 4
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getale, door SALOMO fchynen bedoeld to worden, nogtharrs
bepaalt by de uitwerkzefs van Too-n of Gramfcbap, door eene
Lastereiad2 Tonge veroorzaakt , niet tot de Aangezigten of
Weezenstrekken alleen . Maar by geeft ons bet uitwendig
merkteken van deeze Drift , orn de fraaije vergelykirg in onzen Text to brengen ; en dan laat by ons , nit bet geen uitivendig blykt, opmaaken, wat'er inwendigomgaat . De weezenstrckken der Menfchen zyn Verklaarders van hunne Zielsgefie tenisfccn : zyn de eerfle gefronst en ontzet, de laatfte zullen
niet in orde en geregeld weezen . De drift van Toorn of Grarnfcbatp, in 't byzonder, is zo z gtbaar op 't gelaad to leezen ,
dat , zo men wil, een der voornaamfle trekken in's Meilfchen
gelaad, in 't Hebreezrwscb, daar van den naam ontleent . En
nlislchien zullen de merktekenen, welke deeze Drift op 't ge .
mad drukt, to fterker zyn, wauneer dezelve ont(looken wordt
door de terging van een fcbenzieke Tonge. Want zulk een
aanval, iemand fchielyk overkomende, en hem wondende in
bet aandoenlykfle dcel, zyn goeden Naam, maakt dat by niet
op zyne hoede is, vcroorza akt zullc een gisting in zyn bloed
en leevensgeesten, en gevoltiivk zodanig eene verandering in
zyn Gelaad en Houding, als Voorzi tigheid, en de bedaarde
Voorfchriften der Rede, (halt by bedenkens tyd gehad ),
l rootendeels zouden voorkumen, of ten minflen gepoogd liclz>
ben to hedekken .
Wesi :alven, door de Vergramde 11augezigtea, die de Text
zugt, dat voortgebragt worden door Ierborgen Laster, nict
n1leen bedoeld worden , de oppcrvlakkige mcrktekens vauu
Teortz, die opt gelaad glocien , en de wenkbrauwen zainentrekken ;(want deeze zouden ons maar een zeer gedeeltlyk en
onevenmaatig denkbeeld van deeze fuoode ondeugd opleveretn) ; mbar desgelyks de iowendigc beweegingen en ontroereaaislen, die liet hart does : kioppen, en gewoonlyk in heftige
vlaaToTELES

fchryft den Slangen „ eene lange, en in tweegefpleeteneTcnge

• toe, de Dichters fpreeken van een driepnntigc, of, om datde .
• zelve, op de wyze van een Schigt gemaaltt, een drievoudige punt

„ heeft ; of om dat ze de Tong zo ras heen en weder trekt, dat de .
• zelve niet alleen in twee gApleeten ; maar driepuntig fchyne :
• waarom oVivrts zingt Met. 111. g. Tresque micant iingue". Dus
verre a uceus . En 't geen de befcilryving der Slange, in den aangehaalden rebel van VIRGILIUS, zondeiling toepasfelyk maakt, op ons;
tegenwoordig oogmerk, is dat de Lasteraar, of, gelyk de Cbaldeenwfche Uitb>reider hem noenlt, de Man ; ,yet een r/rie'voz i/tg
to?g, uitdruklyk by de Slant; vcrgeleeken words. Pi,E.Dmaft X, i I,
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vlaagen van hoonende woorden, of geweldige bedryven, 1osbarf}en, dreigen,vegten, en moorden ten gevolge hebben, en .
then ganfchen train van helfche rampen medefleepen, die de
Gefchiedenis en onze eige oil dervinding leers , dat zotuwylen de
uitwerkzels zyn van de onverfchooniyke vryheden , die de
Menfchen gebruiken , ten opzigte van 't Charac`cer buns naas .
ten . Even als, in 't audere deal der vergelykinge,door't woord
Regen fiat alleen beoogd worden, de druppels van een Waterwolk ; maar ook de watervloeden en overtlroomingen, veroorzaakt door fallen Slay- en Stort-Regens : die zomtyds de
Vrugten der aarde vernielen, en de Menfchen verdelgen .
Deeze zyn de nadeclen, die Verborge Laster in de Maatfchappye berokkenen . De Vergramde Jlangezigtedz, welke
zyne Tong vcroorzaakt, duiden vergramde Gemoederriz aan ;
en worden zeer gepast vcrgeleeken by Stormen en onweeren,
door de ffiindeu in de lugt verwekt ; de wanorders en ver.
warringen, die deeze in de Naturzrhybe IJ'erel.l to were brengen,hebben zeer vealI overeenknmsts met de ongeregeldheden
en onlusten, die, in de Zedeli ,ke II7ereld, door geene gebooren
worden . Met tdn woord, als de Laster veld wint . moet bet getal der vesgramde Aangezi~ten vermeerderen . Twee of drie
zullen 'er welhaast tot duizend vermenigvuldigd worden . En
de vyandlyke bedreigingen, die in 't cerst zich vertoonden in
de gefronile wenkbrauwen van eenige weinigen , hebben dii.wyls haaren boozen invloed verfpreid op de Alan ezigten cener groote menigte, en, cindelyk, den vrede van een ganscli
Geineenebest in l evaar gabragt,~a geheel verbaunen . Zo groot
eau hoop bouts worclt clear een kieiis vane in brand geftooken !

of, (om by de andcr :, en misfchien niet min nadruklyke leenfpreuk van den Text to blyven,) Zo fcbrikhvk een Storm wzwjrdt
'er verwzvekt door 't geblaas van een cukele ;s JJ'ind! Schoon de
Woll., in 't eerfte opkonren, zo klein ware als een band,
lpreidt dezelve zich fchielyk over 't geheele lugtruim , de He-

mel is betrokken, vol wolken , door dcii wind aangevoerd, en'er
volmt een zwaare Slagregen ! Doch de heillooze uitwerkzels
van Laster kunnen niet kragti er belchrecven worden , dan.

met de fichoone woorden van sIRACH'S wyzen Zoon : In 't
XXVIII Iluofdtluk zyns Books . „ Vervloekt eenen Oorblaa,,,
zer, en eenen tweetongic en Meui'che : want zy hebben vee„ len veidorven , die in vrede leefden : de dubbele Tone
„ heeft 'er veelen beweegt, en van her eene Volk in 't ande ;e
„ verzet : vaste Stedcn veruield en do I-luizen der Grooten
„ omgekeerd . De dubbele Tonge heeft maulyke (of deugd~~ zaaine) Vruuwen verdreeven ., en betuu d van haaren arbeid .
F Y 5
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„ Wie na haar luistert, zal geene ruste vinden, noch in flil„ heid woonen . De flag des geesfels maakt ftriemen ; maar
„ de flag der Tonne vermorfeit het gebeente . Veelen zyn ge„ vallen door de fcherpte des Zwaards ; doch niet zo veelen
„ als er gevailen zyn door de Tonge . - Zalig is by die
„ voor haar bcfchermd, en door haare gramfchap niet gegaan
„ is, die haar juk niet getrokken heeft, en met haare banden
„ niet is gebonden geweest : want haar juk is een yzeren juk,
„ en haare banden zyn metaalen bandeh ; haare dood is een
„ booze dood, en bet graf is nutter dan zy . Zy zal over de
„ Godvrcezenden gansch geen magi hebben, en door haare
„ vlamme zullen zy niet verbranden . Die den HEER E verlaa„ ten, zullen in haar vallen, in dezelve zal zy ontflooken en
„ niet uitgebluscht worden : zy zal over haar gezonden wore
„ den als een L .eeuw, en gelyk een Luipaard zal zy dezelve
„ verwoesten . - Ziet toe, omtuint't geen gy bezit met
„ doornen, en maakt voor uwen mond deuren en grendelen .
„ Uw goud en zilver bindt to zamen , en maakt voor uwe
„ woorden eene weegfchaal, en voor uwen mond maakt een
,, deure en een grendel ; neemt agt dat gy niet eenigzins in
„ dezelve ftruikelt, op dat gy niet valt in tegenwoordigheid
„ des geenen die op u loert"
In gevolge van de verfcheide aanmerkingen , thans bygebra t over de Spreuke, welke wy o .is hadden voorgefleld op
to helderen, zal de rechte Vertaaling daar van, indien ivy
bet koppelwoordje En, in flede van Zo zetten, waarfchynlyit
deeze zyn .
De Noorde wind brengt den Regen voort ; en een verborg:
Tonge vergramde Aangezigten .

WRAP NEEAIING OVER EEN BOON , DIE UIT DE LUCHTPYP ,
NAAR BENFEDPN IN 'T RFGTER GEDEELTE VAN DE
LO,'CPYP, (Bronchia Dextrd NEERGEZET WAS, EN
1tiEU11:0AI DEN ZESDGN DAG DOOR. IiOESTEN UITGEWORPLN IS . I)O01- AI. BEAUSSIER DE LA BOUCHAnDIERE.

D

(Journal de Medecine &c. Tome XLV)

E vreemde Lighaamen, die uit de luchtpyp zyn neerge .
zakt in de Longpypen, (bronchi&), verwekken aldaar
verfchrihkelyke toevallen, waar tegen de Heel en Geneeskunde magr zwakke hulpmiddelen kunnen aanvende<l, die veeltnaa-
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maalen traag in hunie werlting, en vruchteloos zyn . Men
kan -,its dan,tegen die oorzaaken,met gcen in-of uitwendigc
middelen werken . 't Is de Natunr,die voor zich zelve zorgt :
de pyn en ongemakkelykheid brengen bier de hulpmiddelen
voort. - Men ziet bier van veele voorbeelden in de Gedenk chrifrcn van de Acadernie der Heelkunde . --- Men kan
bier byvoegen,een Waarnceming wegens een jonge Juffrouw,
die ecn Rofynenkorrel, zonder 't to weeten, doorgeflikt had .
Zy had een zwnaren hoest, veel mocite in 't ademhaaleu , en
binnekoorts . Men behand:ldc dit geval ats Teering . Ze
werdt met geneezen, voor dat ze door de poogingen der Natuur van dit vreemd L,i'-haam, dat haar Iangzaam vcrteerde,
verlostwas .--1kwerd,dea: glen April 1775, geroepcn,ont
to zien den Zoon van M1 . HERI rTE, Koopman in deeze ffad,
zcven a agt jaaren oud . Hy had ecn _Boon in zyn mond genomen, die in 't bovenflce gedcelte van de lut :htpyp vast raakte, en wel waarfchynlyk ouder't Strottenhoofd : 't Kind g'e.
voelde zich aanflfonds als geiiikt to zyn . Zyn Vader, de boo ;i
ontdelat hebbende, deedt poogingen , om hem verligting toe
to brengen, door de boon to doen zaliken in de holte, die by
geloofde't begin va :i den flokdarm to zyn, 't Kind hoestte onophoudelyk, werdt paers en biaauw, en vial in verfchrikke .
lyke fluiptrekkingen . Op deezen ;ewe dig n aanval, volgde een
kleine ftilllaud . De Lyder at ca dronk, 't welk aantoonde ,
dat de eflokdarm vry was . DL Koarts voegde zich vervolgens
bier by, de l uiptrekkingen verineerderden, en de pols werdt
klein ; 't vreemde Iighaam was van de luchtpyp nedergegleeden, tot in de rechter longetak . De Lyder hadt een zwaare
en gcduurige hoest, pyn in de zyde, en alle de toevallen van
; t Zydewe e, hebbende da ; of nacht geen rust ; braakende a1les uit 't geen by nam . P, deed hem aderlaaten, de Pots vol
zynde , daar by bracken, en niezen . Dog wy waren nuttelooze Aaufchnuwers van dit Treurfpel ; de Kunst boodt geen
hulpmiddel aan,dat gelukte. Verzaclitende en weekmaakende
dranken, borstdranken, honig-azyn van Zeeiijuinen, de Keiflies, warden aile zonder vrucht gebruikt . Eindelyk, op den
zesden dag, raakte de boon, waar van de bast reeds door
de vochtigheid van de plaats gefclieiden was, los, en weed
door een zwaare hoest opgegeeven . Van dit oogenblik of
verdwcen de Koorts ; de heeschheid, de boast, en de moeijelyke ademhaaiing hidden trapswyze op ; en de Lyder was
agt dagen daar na weder herileld .
Vat kon man meer doen,
dan de uitkomst, die 'twerk van de natuur was, of to wagten?
En in geyal (tat 'er zich eene Ver `. eerino, in do Long gepiaatst
had,
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had, veronderl'cllende, dat deszelfs zitplaats naby 't ribben .
viles (pleura) was , re poogen dezelve to openen, door de
bew,erking in een Borstzweering gebruikelyk : 't welk een on •
z :k .r hulpmiddel, en vol gevaaren zoude geweest zyn . Eon
langzaame 1`oorts, de Teeriug, zouden de gevolgen geweest
zvn van oianig cell tocvai.
- Dc gegronde Aanmerkingen, die taco op 't einde van de Verzameling der \Vaarnee .
min-en, over vreemde lighaamen in de luchtpyp, in de Verb ndeli :~gen uitgegeevcn door de Academic d .-, r Heelkunde,
vinCt, bxwyzen, cat 't vreemde lighaam in de Longpypen,
(Lronchix )
gcflee1id wordt
, door de inademing;., , en te rug gettoo :c :i , mar 't hoofd van de luchtpyp (glottis), door de be .
we - my van de uitademing ; wanneer dan de we derzyd~'che
beweegiugen fterker aangezet wordcn, door de tegenwoordigl:eid van een vreetnd lighaam, zal 't door een gunifigen ~,veg
uitgedreven worden , zonder dat de llcehacester in 't geval zy
van moeijeiykc ondernccmingen, van can' ouzekeren uit0ag,
to doen ; gelyk men reden heeir to vreezen . --- Maar zoude
't Diet kunnen geheuren,, dat'er gcvallen voorkwamen, waar
in 't vreemde lighaam, in plaats van door de beurtehngle uiten inademing opgehouden to warden , door zyne kleinte,
gladheid, rondte of zwaarte , vol .-de de loop van de luchtbuis
geduurende de inademing? Dc Kraakbeenige kringen zyn zodanig gelfeld, en gefchikt, dat in do uitademing de kleiuhera
eel] welnig to rug wyken in de grontf'en, of ten min4n, zyn
ze dan nader aan elkander .
't Tcgettdeel gebeurt in de
inademin , wanneer de kringen verder van elkander varwyderd zynde , de een van de ander een grooter middellyu
inaaken : dit gevoegd zynde by de vlced van de ingeademde
lucht, moet to weeg brengen een voortftuwing ; en 't nedervallen der vreemde lighaamen vcrhaasten , 't welk nog door
do zwaarte, de rondte en gladheid enz . der lighaamen beg niItig,d words : de krampaotige tocknypingderluclttpypenzaldezrlve vLrvolgens vasthouden .'t Is waar, indien 't vreemd lighaani
li` t, ouregelmnatig en groot is, het dan door zyne oppervlakten
cu hardigheden kan vast raaken , maar dan moot men zigtbaare
ten minften op reden iteunende tekens hebben, welke de tegenwoordighe d van 't lighaam en de pyn geeven . In ons geval,
vertoonde de luchtpyp geene oneftenheden, geene hindering,
dezelve was geheel vry : de Lyder klaagde over geen pyn in
de ui,geftrektheid van deeze buis, wanneer men 'er met de
hand overhfreek en drukte . Lie moeijelyke ademhaaling, en de
zwaare pynen, ontionden zigtbaar van de Longen>
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(Volgens den Veer

DE MONTBCILLARD ,
Ileer DE BUFFON.

Medefchryver van den

Oude Grieken en Letynen, komt de Bonte-Kraay
B Ynietde voor
. De hedendaagfche noemen hem in't Grieksch
in 't Latyn , Cornix cinerea, varia, fly .
Kocafvq

v

rvo~oEs~ s ;

berna, Sylvestris, Corvus ferni cinerezrs . By de Italiaanerz is
dezelve bekend onder den naam van Illonaccbia, by de Duitichers onder verfcheide benaamingen, dock voornaaullyk die van
Nabel krae en l]unrlte-krae ; in 't Zweedsch beet by Kraoka ,
in 't Poolsch Vrona , in 't Engelsch Royflo;a Croro , in 't
Fransch Corneille ma;ztele .
Deeze VogJ wordt, door de kleur zyner pluimadie, zeer
gemaldyk van de kraayen en Roeken onderfcheiden : de hop,
de fiaart, en de vlerken zyn, fchoon zwart, met een blauwen
wecrfchyn, en dit zwart is verdeeld door cene . foort van ligt
gryzen mantel, die zich vbor-en agterwaards uititrekt, van de
fehouderen tot het einde des lichaams ; nit hoofde van deeze
af(cheiding, zo zeer naar een mantel zonder mouwen gely .
kende, wordt by ook den Geznazztelden geheeten .
De Bozzte-Kraay viiegt, gelyk de Roeken, by groote ben.
den, en is misfchien nog gemeenzaamer met de Menfchen,
dan deezen ; komende , hovenal in den winter , vanwaar
by ook den naam van TTizzter-Kraay draagt, in bewoonde
plaatzen ; leevende van 't Been by dan in rioolen en op most .
vaalten vindt .
Met de Roeken heefc deeze Vogel gemeen, dat by twee :
maal 's jaars van plaats verwisfelt, en als een Trekvogel kan
worden aangemerlct : wy zien ze 's jaarlyks in zeer groote
menigte, op 't einde van den Herfst, komen, en met den
aanvang dcr Lente vertrekken, hun koers na 't Noorden zettende ; doch wy weeten niet bepaald waar zy zich dan ontIlouden . De mc ;:ste Schryvers willen, dat zy den Zower
doorbrengen op hooge bergen, en daar op pyn- en dennenboomen nestelen : dit moet dan zyn op onbewoonde en weivig bekende bergen, gelyk die van de ShetlaudfcbeEilandeza,
waar men verzekert, dat zy broeden . Zy nestelen ook in
Z:veeden , in de bosfchen , geeven de voorkeuze aan de
Elzenboomen, en leggeu doorgaande vier eijeren ; loch zy
nestelen in Zcreeden en in Italic niet op de bergen.
E in '
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Eindeiyk, fchoon zy, volgens bet berigt veeler Natuur'jem
fchryveren, van alle foorten van voedzel leeven, onder an .
dere van Wormen, Infec`h_n, Visfchen, en zelfs van bedor-~
yen vleesch , by voorkeuze van Melk ; en fchoon zy naa
dit alies gef'_eld moetcn Nvorden in den rang der allesverflindende Vogelen, hccft men, by het ontfeeden der Bonte-Kraayen ;
in de many allerlei foorten van graan gevonden, vermengd
met kleine fleentjes, en beefs dus grond om to gelooven, dat
zy eer tot de Graaneeteude dan tot eenige andere foort behooren ; dit is een derde trek van gelykvormigheid met de
Roeken : voor 't overige gelyken zy zeer naar de Kraayen :
zynde omtrent van dezelliie gellalte, houding, ftem , en
vlugt ; de bek, de pooten, en de inwendige deelen komen
bykans volmaakt overddn , of wy ken ze 'er e nigzins van af,
dan naderen zy aan de Roeken : zy vliegen'er dikwyls mede, maaken even als deezen de nesten op de boomen , leg
gen vier of vyf eijeren ; eeten de eijeren van kleindere Vogelen , en zomtyds de kleine Vogeltjes zelve, op .
Zo veele overeenkomien en trckken van gelykvormigheid,
met de Kraayen en clo Roeken, hebben my doenvermoeden ;
dat de Borate-Kraayen Gene middelfoort uitmaaken, herkom .
ilig uit de vermenging dier twee foorten ; en, in de daad,
indien dezelve elikel eerie verfcheidenheid onder de Kraayen
ware, van waar zoudcn zy dan de e genichap hebben, bni
by groote vlugten to viiegen, en tweemaal 's jaars van verblyfplaats to veranderen ? 't Been de Kraayen niet doen
en indien zy enkel eene verfcheidenheid onder de Roeken wa.
ren , van waar zouden zy zo veele andere gelykvormigheden
hebben met de Kraayen? terwyl deeze dubbele overeenkomst,
natuurivk, verklaard wordt als wy verondori}ellen , dat de
Borate -IDaay bet voortbrengzel is van die twee foorten ,
ilaarwelhe deezeVo ;;el, door zyne gemengde natuor, zweemt .
Dit denkhceld han niet onwaarfchyniyk voorkomen nan Wys.
.rreeren, lie weeteil lice zcer de liatunrlyke overeenkomflen
ltrekkeil om to ; den oor'ercng der Lveczens op to klimmenj
en den dread der geflachten aan elkander to knoopen . Dan
wy zullcn een n .euwcic grand van waarichynlykheid vinden,
nis wy aannlcrken dat de Borate-K nay eene nicuwe foort is,
by de Ounen niet bekend en van hill raids ge ;iocnid, en,
,h.nu:. :on tyde ue g niet b,,=foudtt
,, .,u . want cigar
die -.,volglyi: t 2n
bet cene fcnrt bctreft cl ;e zo tailykk en gencenzanni is als
deede, is ouhokend to : "`ii in
land en'er
to beftaall,
bet zcifdo. h- aakea nu do Bonte-i}raayen cenonicuwe foort
slit, zo moeten zy herko,nilig zyn nit de vcrnenging van
twee
n
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twee andere foorten : en welke kunnen die anders weezen,
dan die twee, welke'er de meeste overeenkoinst en gelyk
vormigheid mede hebben?
FRIscn zegt, dat de Bonte-Kraay, tweecrlei geluid flaat,
bet eene 't welk algemeen bekend is, en een ander veel fcher .
per, 't welk eenigzins naar 't kraayen van een Haan gelykt .
Hy voegt 'er nevens, dat zy zeer gefteld zyn op de Jon .
gen, zo dat, wanneer men den boom waar op zy fiestelen,
by den wortel afhakt, zy zich met den boom laaten vallen,
en zich veel liever aan alles blootftellen, dan hun kroost
begeeven .
De Heer LINNJEUS fchynt aan de Bonte-Kraayen toe to
eigenen 't geen de Schryver van The British Zoology van de
Roeken zegt, dat zy naamlyk nuttig zyn, door dien zy de
landen van verdervende Infec`len zuiveren ; maar is 'er geen
grond om to denken dat zy zelve meer graan opeeten, dan
de Infec`ten, die zy verdelgen, zouden gedaan hebben? en
is het niet to dier oorzaake, dat men, in veele plaatzen van
Duitscbland , prys op het vangen en dooden der BonteKraayen getteld heeft ?
Zy worden op dezelfde wyze als de andere Kraayen gevangen . Men vtndt ze, in bykans alle Landen van Furo .
pa, dock op verfchillende tyden : het vleesch heeft een'
fterken reuk, en wordt weinig gebruikt, dan van het armfle
yolk .
VERSLAG VAN DE WAARNEEMINCEN, OM DE AANTREKK
KINGSKRACT DER BERGEN TE ONTDEKKEN EN TG
MEETEN. Door den Eerw. NEVIL MIASKELYNE,

B . D . F. R . S. en Sterrekundib e des Konings .

(Pbilofophical Tranfaltions Vol . LXV. 1775 . Part. II .)

V

VOlgens de Newtoniaanfcbe Wysbegeerte, heeft 'er niet alleen eene Aantrekkende kragt plaats tusfchen die g roo .
to Stofklompen, waar uit de Zon en de Dwaalftarren beftaan ; maar ook tusfchen alle , veel kleinder, Lichaamen , en
zelfs tusfchen de kleinfle deeltjes, waar nit zy zyn zamengefield . Overeenkomftig met deeze veronderftelling, zal een
zwaar Lichaam, 't weik moet weegen of trekken na 't middelpunt der Aarde, in eene rechtflandige rigting na de oppervlakte I veronderfteld zynde dat die opperviakte volkomen
eflen en klootsch is, desgelyks, fchoon in eene mindere m aa.
to ,
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te, aangetrokken worden, cn hellen na een Berg op de op,
pervlakte des Aardryks : zo dat een Lo3dlyn van een Quadraat by voorbeeld, hangende in de nabyheid van zulk een
Berg, van de rechtflandige rigting moat aftvyken, ingevolge
van de Aantrekkende kragt der hoeveelheid van ftoffe, waar
uit dezelve beflaat, werkende in eerie rigting, verfchillende
van die welke voortkomt uitde geheele ftofklomp der Aarde ;
en met eene evenredige mindere mate van kraut .
Men begrypt gereedlyk, zegt de Heer MASKELYNE , dat
de zigtbaare Aantrekking van cenigen Berg, by ontwyfelbure Proeve, to vinden , een zeer keurige ontdekking zom
weezen, grootlyks de algemeene Leer der zwaartekragt op .
helderen, en de algemccne weeging der floffe op elkander
voor elk, om zo to fpreeken, tastbaar maaken, ja de zoda=
nigen, die zich alleen door rechtflreekfche proeven willen
laaten overtu'rgen, tot erkentenis daar van beweegen . Hier
by zouden de nuttigheden zich niet bepaalen . Dewyl zo.
danig eene ontdekking zou dienen, om ons een beter desk :
beeld to geeven van den geheeien klomp der Aarde, en de
eveanredige digtheid der iioffe naby de opperviakte, vergeleeken met die der geheele Aarde . De uitflag van zulk eene
Proeve, die ik hoope dat gelukkig zou afloopen, zou ongetwyfeld eere doen nan 't Volk die ze deeds, en de Societeit
welke dezelve nam .
Schoon de Ileer IZAAT{ NEWTON reeds voor lang gerept
hceft van dusdanig eene Proeve, en aangernerkt, ,, dat een
„ Berg van eene halfronde gedaante, drie mylen hoog, ett
„ zes breed, door deszelfs Aautrekking, de loodlyn geen twee
„ minuuten van de rechtflandige rigting zou aftrekken (*) ,"
is hat nogthans door geene proefneetnrn :; onderzogt , om
de waarheid hier van to weezen, dan in 'c jaar 1738, wallpeer de Leden der Franfcbe Academia, inzonderheid de HeeTen BOUGUER en CONDAMINE, na Peru gezonden om een
Grand onder de Evenl,agtslyn to meeten, hat ondernamen,
om de Aantrekkingskragt van Cbimboraco, een Berg in he,o
Landlchap Quito, to ontdekken. Volgens hunne waarneemingen, die egter gedaan zyn in omlandigheden , geenzins
gunflig om eene juwste oplosf1ng to geeven van een zo nauw
luisterend
d en zwaar voorflel, oefende de Berg Chimboraco
eene A:nt .Lkking van acht Secondea . Schoon deeze Proof-'
nee(*) Door eene vry gemaklyke rekening blykt het, dat zodauig
can Berg de loodlyn i' 18" van de recht{landige rigting zou trekken,
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Deeming misfchien niet genoegzaam was, om, op eene voldoende wyze, zelfs de weezenlykheid der Aantrekking to
toonen, veel min de juiste hoeveelheid van dezelve aan to
wyzen, zyn 'er geen blyken dat men zints poogingen gedaan
heeft om ze to herhaalen .
De Koninglyke Societeir, door de milddaadigheid des Konings in flaat gefleld, orn deeze keurige en gewigtige Starrekundige Proeve to doen,werd de Heer MA5KELYNE gekoozen
om 'er het opzigt over to hebben . Naa verfcheide overleggingen werd de Berg Sebeballien, bykans in 't midden van
Schotland gelegen, uitgekoozen als de gefchiktfte tot dat oog .
merk, die op dit geheele Eiland kon gevonden worden . De
waarneemingen werden gedaan, door de Meridiaan Zenith
afflanden van verfcheide vaste Starren, digt by bet Zenith,
door middel van een' Zenith Senor, met een Radius van tier
voeten : eerst aan de zuid- en naderhand aan de noordzyde
van den Berg, welks grootfte lengte zich oost- en westwaards
uitilrekte .
't Is blykbaar, dat, indien de klomp floffe van den Berg
eenige merkbaare Aantrekking hadt, de loodlyn van den Sector, door welken een waarneemer een Star in de Meridiaan
zag, van 't rechtftandige zou verwyderen, en tegenflrydi ;e
wegen been trekkcn, in die twee flanden ., en dus de uitr
tverking verdubbelen . Aan den zuidkarit zou de loodlyn
noordwaards getrokken worden, door de Aantrekkingskragt
des Bergs ten noorden daar van gelegen : en aan den noordkant zou een daar tegenoverge llelde en gelyke verandering
van de loodlyn plaats hebben, ingevolge van de Aantrekking
des Bergs, nu ten zuiden liggende . De zigtbaare Zenith
aftlanden der Starren zouden tegen elkander overflaan, toeueemende in den eenen en verruinderende in den anderen f{ and
en de zamenflemmende hoeveelheden der afwyking van de
lo©dlyn zou den Waarneemer de four opleveren , van de
twee tegen elkander flrydige Aantrekkingen van den Berg,
in beide de flanden kragt oefencude op de loodlyn : de heift
daar van zou, gevolglyk, het Aantrekkend vermogen van den
Berg uitwyzen .
Naa her befchryven van den .heerlyken Starrekundigen toeflel en een breed verhaal van de onderfcheide verrigtingen,
flaande dit Starrekundig verblyf op den Berg Scbeballien, 't
welk omtrent vier maanden duurde, geeft de Heer MTASKELYN& den uitflag op , waar nit blykt, dat de fom der twee
firydige Aantrekkingen van then Berg, in de twee waarneeminnen gedaan, ter halver hoogte van den Berg, (waar de
Gg
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uitwerking van de Aantrekking gefteld werd bet grootte to
zullen weezen) i ill 6 beliep . --- Volgens eene ruwe berekening, gegrond op de bekende wet der Zwaartekragt, en
op de aangenome veronderftelling, dat de digtheid van den
Berg gelyk was met de digtheid der Aarde, vindt de Koning .
lyke Starrekundige, dat de Aantrekking van den Berg omtrent
bet dubbele van deeze hoeveelheid bedraagt . Waar nit by
afleidt, dat de digtheid van den Berg alleen omtrent de heeft
van de digtheid der Aarde heeft . Hot blykt egter niet dat
de Berg Scheballie : ooit een vuurbraakende berg geweest of
hol is : dezelve komt in alien deele vast en hard voor, en
fchynt een volkomen rots .
De Heer MASKELYNE, door deeze keurige en nauwe proeve de Aantrekkingskragt der ftoffe, en de hoeveelheid daar
van, in bet tegenwoordige geval, ten vollen getoond heb •
bende, gaat voort tot het overweegen ceniger gevolgen,
die 'er uit kunnen getrokken worden, met betrekking tot
verfcheide zeer aangelegene ftukken in de Natuurkunde .
door eerst, blykt nit deeze Proeve, dat de Berg Scbehallien eene merkbaare Aantrekkingskragt oefent ; wy mogen,
derhalven, volgens de regelen der Wysbegeerte, beflurten,
dat elke Berg, en in de daad elk deel der Aarde, die zeif
de eigenfchap bezit, naar evenredigheid van de Stoffe .
Ten tzveeden . De wet der veraudering van deeze kragt, in
de omgekeerde redo van de vierkanten der afltanden, gelyk
NEWTON dezelve to nedergefteld heeft, words desgelyks,
door deeze Proeve, bevestigd . Want indien de Aantrekkingskragt des Bergs tot die der Aarde alleen geftaan hadt
als de itoffe des Bergs tot die der Aarde, en niet grootlyks
was toegenomen door de nadering aan deszelfs middelpunt,
zou de Aantrekking daar van geheel onmerkbaar geweest
zyn . Maar nu , door enkel to veronderftellen , dat de
digtheid van de Aarde dubbel die des Bergs is, 't welk
uit hoofde van andere aanmerkingen zeer waarfchynlyk
wordt, zal de Aantrekking van den Berg overebftemmen
met do algemeede wet van de verandering der Aantrekkings .
kragt in de omgekeerde dubbele rode der afltanden, gelyk
NEWTON die afleidde nit de vergelyking van de beweeging
der Hemeliche Lichaamen met de Zwaartekragt op de oppervlakte der Aarde : en de overeenftemming der Natuure
houdt ftand.
Ten derden . Wy mogen, derhalven, deeze wet erkennen en toeltaan, dat do weezenlyke digtheidd der Aarde ten
minften her dubbeld is van de digtheid by de oppervlakte,
en,
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en, gevolglyk, dat de digtheid der inwendige deelen van de
Aarde veel grooter is dan by do oppervlakte . Hierom zal
ook de geheele hoeveelheid der ftoffe in de Aarde, ten minflen zo groot zyn, als of dezelve geheel beflondt nit floffe,
van dezelfde digtheid met die op de oppervlakte ; of vier of
vyfmaal zo groot, dan wanneer bet alles uit water beflondt
--- Dit befluit, voegt onze Waarneemer 'er by, is recht .
draads ffrydig met do veronderflelling van eenige Natuurkun .
digen, die agten, dat de Aarde enkel een groote holle korst
van floffe is, zich flaande houdende door haare boogswyze
gedaante , met eene verbaazende holligheid in 't midden .
Doch, was dit bet geval, dan zou de Aantrekkingskragt der
Bergen, en zelfs van veel minder verhevenheden op 's Aard .
ryls oppervlakte , zeer groot weezen , flrydig met deeze
proeve, en meer aandoening hebben op de maatneeming van
de graaden der Meridiaan, dan wy bevinden : en de verandering der Zwaartekragt, op verfchillende Breedten, van de
Evennagtslyn na de Poolen, zo als die door Slingers bevonden is, zou Lang zo geregeld niet weezen, als de waarneeimingen uitwyzen .
Ten vierden . ZyndeBrg,lykdezWarnmi
gen toonen, in flaat om merkbaare afwendingen to maaken
in de loodlynen der Starrekundige Werktuigen, zo is bet eene zaak van bet grootfie belang, in 't meeten van de graaden
des Meridiaans, of plaatzen to kiezen, waar de ongeregelde
Aantrekkingen der verheevene deelen des Aardkloots inaar
klein zyn, of waar zy, door derzelver Jigging tegenflrydig
werkende, geene verandering veroorzaakeu, dewyl die Aantrekkingen als dan elkander verwoesten .

DE VOORNAAMSTE LEEVENSGEVALLEN VAN Mr. GEORGE
EDWARDS, Lid van de Koninglyke Maatfcbbappy, en
van die der Oudheden in Engeland.

„
Et bet zelfde regt en om dezelfde redenen als wy
„
onlangs (*) ons Mengelwerk vercierden, met een
„ Berigt van de Leevensgevallen des grooten Natunronder„ zoekers, Mr. PETER COLLINSON, plaatzen wy tegenwoor.
„ dig dat van den beroemden Mr . GEORGE EDWARDS, ZO
„ als
(*) Zie de Hedettd.

W
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als het ons in The Univerfal 1llagazine, van May, deezes Jaars, wordt opgegecven ."
GEORGE EDWARDS werdt den 3 van April des Jaars 1694
to Stratfort, een gehugt tot Westhazn in Esfex behoorende,
gebooren. Eenige zyner vroegile jaaren bragt by door onder
het opzigt van een Geestlyken, HEWIT geheeten , toen Mees.
ter in eene openbaare Schoole to Layton Stone ; eene plaats
flegts eenige mylen van die zyner geboorte gelegen . Naa het
verlaaten deezer Schoole, kreeg by zyne wooning by een
ander Geestlyken, van de vastgeftelde Kerk to Brentwood,
en , door zyne Ouderen tot den Handel gefchikt zynde, werd
by vervolgens by een Koopman in Fenchurch-Jlrcet beheld .
Zyn Meester, niet min uitfleekende door zyn gezette Godsdienlligheid, dan door zyne ongemeene bedreevenheid in de
geleerde taalen, behandelde hem met alle beleefd- en vriende
lykheid .
Tyne Leerjaaren omtrent ten halve uitgehaan hebbende,
viel'er iets voor 't geen wy moeten vermelden . Dr. tvlexoLAS, een beroemd Geneesheer, en Bloedverwant zyns Meesters, ftierf. De Boekery, door hem nagelaaten, zeer fchoon
en talryk, werd uit Covent-Garden gebragt op een Kamer,
waar de Jonge EDWARDS zyn verblyf hadt . Hy bediende
zich van dit onvoorziene toeval, en befteedde alle de ledige
uuren van den dag, en dikwyis een groot gedeelte van den
nags, in bet doorbladeren der Werken, die over de Natuurlyke Historie, de Schilder-, Beeldhouw-, Starre . en Oudheidkunde fchreeven .
Het vooruitzigt op 't women van groote Schatten, die de
Koophandel menigmaal in den fchoot der noeste Handelaaren
uitftort, hielt nu geheel op . De Winkel en de Beurs haddeu
al de voorgaande aantreklykheid verlooren : en, dejaaren zy .
tier flaavernye om zynde, kreeg by het in den zin vreemde
landen to gaan zien, om zyn finaak to verbeteren, en den voorraad zyner kui digheden to vermeerderen .
Geen oogmerk hebbende om den Koophandel aan to van .
gen, ging by, in den Jaare 1716, fcheep na Holland, en
bezogt de voornaamfte Steden der T-'ereenigde Nederlanden ;
omtrent eene maand uitblyvende . Naa zyne t'huiskomst bleef
by twee jaaren, zonder jets by de hand to neemen, teLonden
en daar omftreeks, Her op begaf by zich aan boord van een
Schip, na Noorwegen beltenid, op de uitnoodiging van een
Heer, die hem geneegen was, en wiens Neef Captein was
op het „edagte Schip .
1\iets
„
„
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Niets byzonder merkwaardigs viel 'er voor op de reis,
en zy kwamen fchielyk ter beoogde plaatze . Een land vervuld met rotzen van eene verbaazende hoogte, en altoos
groene boomen, waar een gedeelte der Inwoonderen nauwlyks de eerfte beginzels der befchaafdheid heeft leeren kennen , was voor een Engelschsnan nieuw , fchoon niet behaaglyk. De zon ging, terwyl by'er was, enkel onder om
weder op to gaan ; weinig uuren gunde by zich flaap . Zom.tyds wandelde by op de oevers van kreeken, de verblyfplaatzen van zee- en ander wild gevogelte, waar by geen
mensch vondt : op andere tyden nam by de verbaazende
groei der gewasfen in de valeien waar : en hadt reden van
voldoening over de herbergzaamheid der Inwoonderen van
deeze ruwe Landflreeke .
Op zyne tocht na Fredericbflad', was by niet verre van
't gedonder des Kanons van C A R E L DEN XII, die toen
Fredericbsball belegerde : waar die ongelukkige Vorst ecue
fchandlyke nederlaag kreeg, leeven en kroon verloor . Dewyl de Zweeden 'er Reeds op nit waren, orn de Vreemdelingen, en alien, die geen voldoenend befcheid van zichzelven wisten to geeven, to vatten en in dienst to neemen,
bereil to by zyn oogmerk niet , van dit land ver to doorreizen . En, ondanks alle zyne voorzorge, werd by aangehou .
den door een Deen/ehe. LVagt, die hem aanzag voor eeu
verfpieder des vyands, afgezonden om kundfchap van h un.
n e oogmerken op to doen . Dan getuigenis van zyne on .
fchuid inleverende, kreeg by zyn ontflag.
In July ging by weder lcheep na Engeland, doch het
Schip to Scilly gekomen, werd door tegenwinden opgehouden . Geduurende zyn verblyf aldaar, befteedde by zyntyd
met visichen en zodanige andere 'bermaaklykheden, als by
in then toefland kon neemen ; ook fchiep by geen Bering
vcrniaak, nit de befchouwingder vaste rotzen van dat Eiland,
en bet fchreeuwende geluid der Vogelen , die zich op 't
zelve onthouden .
Terflond naa zyne aankomst in Londen, vertrok by na
zyne Geboorteplaats, waar by den winter overbragt . Doch
lust hebbende om Frankryk to zien, ging by over Dieppe,
in den Jaare i7tg, na Parys ; en de merkwaardigheden aldaar bezigtigd hebbende, nam by zyn intrek in een Dorp
Greencourt geheeten, in 't groot Perk van herfailles . Doch,
tot zyn groot verdriet, was 'er ten din tyde in de Menagerie geen leevend fchepzel . Ilet ilof, fkaande 's Konings
tntndeijaarigheid, zich daar niet onthou1eude, was de zo
G3 g 3
be-
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beroemde verzameling van Dieren &c . verwaarloosd, ver
i}rooid en verftorven .
Terwyl by zich in Frankryk onthieldt, en zich vermaakte met de srertooningen van pragt en kunst, in kerken,
kioosters en openbaare gebonwen , deedt by twee binnenlandfclie reisjes, elk van honderd mylen , het eerfte na
Chalons is Champagne, in May 1720 ; bet tweede to voet
na Orleans en Blois, in een vermonid gewaad, om voor
bet uitfchudden der rooveren to beter beveiligd to weezen .
Dan ten zynen ougelukke kwam 'er toen een Koninglyk
Bevelfchrift nit, om alle Landloopers to vatten, ten erode
dezelve na .America to zenden, dewyl het aan de oevers
van Misf ippi aan yolk ontbrak : en EDWARDS ontkwam ten
nauwer noode deeze reis na de \'Vest .
De Veer E D W A R D S, in Engeland wedergekeerd, zette
zyne geliefde beocfening der Natuurlyke Historic, met allen yver en wakkerheid , voort ; zich bevlytigende , om
de Dicren die tot zyne kennis kwamen , to tekenen en
to kleuren . Eene alleruiterfle nauwkeurigheid op bet Natuurlyke, nicer dan op bet Schilderagtige, was zyne voornnaamfte zorg . De Vogelen waren de eerfte voorwerpen zyner keurige behandeling, en eenige der beste afbeeldingen
daar van gekogt hebbende, vondt by zich opgewekt om
zelve eenige tekeningen to vervaardigen : deeze behaagden
den Kunstkenneren, die den Jongen Natuurkenner aanmoedigden, door zyne eerf$c flukjes ruin en ryklvk to betaalen .
Onder zyne eerftc vooritanders en weldoeners, niag ge .
teld worden JAMES THEOBALrs Esq. van Lambeth ; een
yverig bevorderaar van nuttige Weetenfchappen . Onze Kunftenaar, zo onverwagt aangemoedigd, nam in kunde en
werkzaamheid toe, en verkreeg, door het geftadig voortzetten zyner geliefdfte bezigheid,ecn behoorelyk inkomen, en
een wyduitgeftrekte kennis aan Kunstkenners en lieden van
vermogen . In den Jane 17$1, bet by eenigzins van den
arbeid of , en ging , met twee zyner Bloedverwanten na
Holland en Braband, waar by veele zeldzaame Boeken en
Pr-men ko-t, en gelegenheid hadt, om de oorfpronglyke
Schilderftukken van verlcheide beroemde 1vleesters, te Antwerpen, to Brusfel, Utrecht, en in andere groote Steden,
to zien .
In de maand December des jaars 1733, werd by, op de
nanbeveehnff van den Kunstkweekenilen H A N S S L O A N E,
Bart, Prei lent van hot Coaegie der Geneesheeren, tot On .
zigter der f=oekcry gekooren, en hadt kamers in 't Collegie.
Dee-
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Deeze bediening ftrookte wonder wel met zyn' fmaak en genegenheid : dewyl ze hem gelegenheid verfchafte tot eenen
beftendigen toegang, van eene allerkostlykfte Boekery, opgevuld met de beste en zeldzaamfte Werken over de Natuurlyke .
Historie, zyn geliefde onderwerp . Dus werd by, by trappen, een der uitmuntendfte Vogelkenners in dit Land, en van
de geheele Wereld . Zyne verdienften ten deezen opzigte zyn
zo wel bekend, dat het noodloos is cene lofreden van 't geen
by hier in deedt op to ftellen . Dan dit mogen wy hier aanmerken, dat by nimmer iets, 't geen by in eigen perfoon
kon doers , anderen toevertrouwde ; en het dikwyls zo bezwaarlyk vondt zichzelven to voldoen, dat by menigmaalen
drie of vier tekeningen vervaardigde, om het voorwerp in de
beste en leevendigfte houding to treffen .
Met het Jaar 1743, zag het Eerf e Deel zyner History of
Birds, in 4to, bet licht. Het getal der Intekenaaren grog zyne verwagting verre to boven, by gaf in 't Jaar 1747 het
Tweede Deel ; het Derde kwam uit in 't Jaar 1750, en in
2751 bet Vierde Deel van de Pers . Dit Deel het laatfte, 't
geen hy, ten dien tyde, dagt nit to geeven, fchynt by als 't
volkotnenfte van zyn Werken, over de Natuurlyke Historic,
aangemerkt to hebben . Hy droeg het nederig op aan den
GROOTEN GOD DER NATUURE, in dankbaare erkentenisfe voor
al bet goede, 't geen by van zyne milde hand, op deeze wereld, ontvangen hadt .
In 't Jaar 1758, zette de Heer EDW '.RDS zynen arbeid voort
order eenen nieuwen tytel , naamlyk Gleanings of Natural
History . Een Tweede Deel hier van aanfchouwde bet licht
in 't Jaar 1760. Het Derde D°el, het Zevende en laatfte zyner Werken uitinaakende, deelde by mede in den Jaare 1764,
Op deeze tvyze befloot die groote Natuurbefchryver, naa
cen lange reeks van jaaren, in de gezetl[e bevlytigin g , en
met de uitgebreidpe 13riefwisfeling op alle de deezen der Wereld, doorgebragt, een work, 't welk meer dan zeshonderd
voorwerpen van de Natuurlyke Historic, noit to vooren befchreeven of afgebeeld, belchreef en of hecldde . Hy voegde
'er, in 't Fransch en Engelsch , ceo Naauilyst nevens , die
thans geheel volkomen gemaakt is, m ; .t de naamen van LINt1<t•, us, 'er bygevoegd door dien grooten Natuurkenner zel .
ven, die onzen EDWARDS met zyne vriendfchap en briefwisfeHug vereerde .
In her Plot van her Werk, vinden wy de volgende verklaa .
ring, of liever aanmerkelyken wensch van den Schryver, waar
by verlegen fchynt, dat zyn drift tot bet Beliefde voorwerp ,
G g 4
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de Natuurlyke Historie, hem afgetrokken heeft van beter en
edeler betragtingen, naamlyk de befchouwing van zyn nrAAKER . „ Myn verzoek aan GOD, (indien GOD lets to verzoeken
„ met to vermetel is,) beaaat hier in, dat by voortaan van
• my afwecre, alle zugt tot bet voortzetten der Natuurlyke
• Historie, of eenige and-Ire Studio, en my zo veel kennisfe
,, . fchcnke van zyne Godlyke Nawure,als myne vatbaarheid,
„ in deezen onvolmaakten Chat, gehenge ; dat ik het overige
„ myner dagen mag befteden op eene wyze, die meest over„ eenkomt met zyncn toil, eene wyze die gevolglyk ook voor
• my de beste moet zyn . '"Tat myn Itaat zal weezen in een
„ toekoinend Leeven is alleen bekend , aan den Wyzen Be„ fchikker aller dingen ; ttogthans verlang ik tegenwoordig,
„ (ntisfchien to vergeefsch, en onbettaanbaar met de natuur
„ der zaaken !) dat ik ecn ver`Iaudige Geest moge worden ,
„ ortflaagen van alle groove floffe, zwaarte en ligtheid, voor.
• z ien. met een vermogen, o n my naar welgevallen to bewee• gen, om of oneindig door to dringen,in hot paalloos lugs• getvcst, of in vaste lichaamen, om to zien en to weeten ,
• hoe de deezen van hot Groot Heelal met elkander verhon• den zyn, en door welk eene verbaazende werktuigkunde
• dezelve in eene geregelde orde en beweeging"gehouden
,, worden . Maar ydele e .i verinetele vlugt van denkbeelden!
• Ik orderwerp myn toekomend Pei'aan, aan den opperttet2
• wil des 60i -ten ALMAGTIGEN"!
Eenigen tyd naa dat de Fleer EDWARDS, tot Opzigter der
gemelde Boekerye, was aangefteld,werd by, op St . /lndrics
dag des Jaars 1750, door den Prefident en den Raad der Koninglyke Maatfchappye, vereerd met een gouden Medalje, de
gift van den Heer GODFREY COPLEY Bart, 's jaariyks op dieu
dag gefchonken, aan den gcenen die in Kunst of Natuur eenige nicuwe ontdehking gedaan heeft, uit aanmerking van zyne
Natuurlyke Historic . Eerie if beelding van die Medailje is
naderhand gefneeden, en geplaatst onder den algemeenen Tytel in 't Eerfte Deel zyner Natuurlyke Historie . Eenige jaaren
laater, word by gckoozen tot Lid van de Koninglyke Maaticl:appy, en van die der Ouahcden re Lovd~n ; als ook tot
Lid van verfcheide ficadenticn der Weetenichappen en Geleerdheid, in vericheide gewesten van Europa . Ter beantwoording van deeze eeraan'oende onderfcheidingen,hem door zulke geleerde Gcnoot?Lhappcn betoond, gaf by allerheerlykst
gekleurde Afdrekhcn van alle zyne Werken, aan het Koninglyk Collegie der Geneesheeren, aan de Koninglyke Societeir,
aan die der Oudheidkenreren, en aan bet Britisch Mufez: ;;n ,
als
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vis mede aan de Koninglyke Academie der Weetenfchappen to

Farys, van welke by een allerbeleefdften, en verpligtendf en
brief van Dankzeggtng ontving, door den toenmaalig, it Seeretaris den Heer Ds FOUCHY .
De Adel en Mannen van aanzien vereerden hem met hunne
vriendfchap en edelmoedigen byfhnd ;metzondrligue,
gen, gedenkt by aar_ de gttnst van vier groote Mannen , die
misichien de grootfte &vorderaars waren van Geleerdhei i .
Weetentchap en Kimst, in de tegenwoordige Eeuwe : naam .
lyk, den geweezen Hertog van RICHMOND, den Beer HANS
SLOANE, Dr . MEAD en MARTIN FOLKES, Esq.
Zyne Verzamehng van Tekeningen, die meer dan negen
honderd ftuks beliep , werd gekogt door den Graaf Burn, die
de Naakomelinglchap ten hoogtten zou verpligten , fret 'er
Piaaten van wit to geevet; : dewyl zy een groot aantal Engel .
fche en vreemde Vo e1s, en andere Dieren, behelzen, tot nu
toe nict nau%vkeurig befchreeven of afgebeeld .
Naa de uitgave van zyn laattte Werk, bevondt by, dat zyn
gezigt begon to verzwakken , en zyn hand de gewoone
vastlicid to misI n ; ock hadt by toen zyn Zeventigite Jaar bereikt . Hy Pondt of van zyne bediening, en betrok cen klein
iluis in Plaiflou ; naa vooraf befchikking gemaakt to hebben,
over alle de Afdrukken der Piaaten zyner Werken . In de verkeeriug met eenige weirige uitgeleezene Vrienden, en bet lee .
zen van eenige wenjige u tgel_oozene Boeken, fleet by den
avond zyns leevens ; nu en dan deedt by een reisje na eenige
van de voornaatnae Studen in Eagelaaul ; byzonder na Bristol,
Bath, Exeter en IVo,"'Uric7,.
De Heer EDWAtiDS was middelbaar van gefralte , tot bet
dikke cer dan bet lange overhellende ; by hadt een' openhartigen aart, en veel vriendlykheids in zynen ommegang . Alle
zyne Kenuisfen oudervonden zyne miuzaamheid, en zyne arme
Buuren de goedheid van zyn hart. Ily was verre van verwaandhcid, zyne nederigheid ftraalde elk in 't ooge ; en voor
Menfchen, die fmaak vonden in Studien met de zyne ftrookende,was by een vermaaklyk en getipraakzaam Medgezel .
Eenige jaaren vdur zyn' dood, beroofde een invreetende
hanker, die alle de poogingen der Geneeskunde daar tegen
aangewend to leur ftelde, hem van 't gcbruik van een zyner
oogen : Veel hadt by ook van 't Graveel to lyden, eene kwaal ,
aau welke by op verfcheide tydperken zyns leevens onderwor .
pen was. Men heeft nogthans opgenierkt, dat hy, in de bevigtie toevallen van pyn, nauwlyk ooit eenige klagten lies
hooren .
Zyn
Gg 5
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Zyn tachtig(le jaar vervuld llebbende,flierf by den 23 July
des Jaars 1771, door ouderdom en ziekte uitgeput ; met regt
befchreid door cen talryke Vrienden-ry . Fly liet twee Zusters
naa,aan welke by de middelen maakte, door bet yverig voortzetten van zyne geliefde Studio verzameld : zy ilierven onlangs , weinig uuren naa elkander , en werden to gelyk begraaven .
Zyn overfchot werd ter aarde befleld to IVestbazn, de Parochie zyner Geboorte, waar de Volvoerders zyns laatilen Wils
ecn' fteen hebben opgerigt, om de gedagtenis deezes Kunflenaars to vereeuwigen, met eels Opfchrift van deezen inhoud .
Hier ligt begraaven
Iiet Licbaam van GEO . EDWARDS Esq. F. R . S.
Gejlorven op den 23 July 1773 .
Oud 8r faaren.
In zynen tyd Opzigter der Boeken
Van bet Koninglyk Collegie der Geneesbeeren ;
In welke Bedieuing
Hy, even als in zynen doorgaanden omn :cgang,
Algenzeeze en nzct regt geagt was .
Zyn Natuurlyke Histarie der Vogelen
Zal tat een altoosdaurend
Cedenkteken van zyne A' nde en Naa :Jligbeid Jlrekken .

AAMDIERKINGEN OVER DE VOLKPLANTINGEN .
(Overgenomen Uit SCRMITS

W

Principes de Is Legation Univet felle .)

W Anneer , in oude tyden , het getal der 1:nwoonderen
eons Lands zodanig aanwies, dat bet Land niet genoegzaam was oin dezelve to onderhouden, bragt men deeze
overmaat van Volkrykheid tot een evenwigt , door een gedeelte des Volks uit to zenden, om , in 'andere Landen , een
verblyf to zoeken, en zich daar to vcstigen . Zomty ds ging een
gedeelte van een overwinnend Volk, onder de overwonnenen,
woonen, om een bemagtigd Landfc :ap to bewaaren en to behouden . Deeze beweegreden onm Voli ;plantingen aan to leggen heeft, in onze dagen , geene plaats, en wy hebben 'er been
meet voorbeelden van, indien wy 6En Volk uitzonderen, 't
welk, van tyd tot tyd, een zeker gedeelte der I_ngezetenen
verzendt, om het juk op den pals der bewo ;3uderen vaa atge-
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legene Landen, by aanhoudenheid, to doenknellen . D ch,

over 't algemeen gefprooken, (en in de daad met de uitzondering der Spanjaarden , het Volk door my beoogd,) zy,i
onze hedendaagtche Volkplantingen niets anders, dan VasL ;gn
heden in afgelegene Landen, tot den Landbouw en den Koophandel gefchikt .
\Vy moeten den naam van Volkplantingen niet geeven aan
Vreemdelingen, die de Vorst zomwylen, op gunflige voorwva .,rden,nitnoodigt,om zich seder to z etten in onbebouwde
flrcel:en zyner Landen . Deeze Vreemdelingen zyn fchiel.,k
ingelyfd in 't Vo'k, 't welk hun aanneemt ; en hunne betrCk .
king tot de Maatfchappy,waar in zy treeden , wordt zo nauw
als die der oorfpronglyke Inbooreiingen tot eikander . Met to
min behoort het Staatsbefluur, 't welk zodanige vcrbintenisle
zoekt to maaken, omzigtige voorzorge to gebruiken , in het volvoeren der ontwerpen van deczen aarr . Die 'or heen trokken,
moeten gekoozen worden van onder cone Lu ;tftreeke, niet
geheel verfchillende van die, of der welke zy zullen leev .n ;
want eene to fchielyke en geweldige overgang van de eerie in
de andere Lugtflreck , weiher gefi:eltenisfe to eenemaal verfchiit,flaagt zo flec ;t met Mer.fchen als met Planter . 'c Is .ook
ftrydig met alle Voorfchri,teu van voorzigtiglieid en gezond
verftand, Menfche .. in cnn onbchcuwd Land to piaatzen, zonder de noodige zorge sour hurl be`aan gedraagen, en hun
verzorgd to hebben van nlle werktu :gen des Landbouws, 1100dig tot bet volvoeren der Plans burner verbeteringe . Zonder
deeze voorbehoedzels zullen de, uitr::etr :~hclten v rftrooid en
verlooren geraaken, of do vastighe .d,in con kwynenden ftaat
vervallende , geheel hint beantwoorden aan 't oogmcrk des
Stigters .
Naa de ontdekkingen in beide de haifronden gedaan, heb.
ben de Volken, die fchranderheids en doorzigts genoeg bezat ,en , andere fchatten dan goud in de nieuwlings ontdekte
Landen gevonden ; zy floegen bet oo op de voortbrengzels
van onderfcheiclen cart , nieuwe ftofi=e tot den Koophardel
verfchaffende . stn deeze guuliige omflandiglreden, ten meesten voordee'c aan to wenden , zonden zy na die vrugtbaare ,
doch meesr woest liggende, Landen, cen aantal van Burgers,
wPlke zy in 't ei en Land konden ontbeeren, en vestigden
dus Volkplantin en, tot den Landbouw en den Koophaudel .
Volkplantingen dus zamengefteld , nit Burgers van dezelfde
Gemeenfchap, (of Vreemdelingen, die dit Characfter door eerie
Staatkundige aanneeming verkreegen hebhen,) zyn , by gevolae, afgelegene Ltuidfctlap en van bet Mocaerland . Hunne
ves-
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vestiging gnat gepaard met geen kieine kosten voor hetLand,
't welk dezelve ftigtte , en de befcherming, daar aan verleend,
is een geduurige last en aanhoudende kosten . Dus is de betrekking der Volkpiantingen rot bet Moederland dezelfde met
dat der andere Leden dier Gemeenfchappe, en brengt haar
onder de heiligfte verpiigtingen, om zich to onderwerpen aan
de Wetten, om de openbaare listen to helpen draagen, en
den algemeenen welvaard van dat Land to bevorderen . 't Is,
met bet hooggfle refit, dat bet Moederland deeze voordeelen
van zyne Volkplantingen verwagt ; doch hot gebeurt pier zelden , dat bet flegte middelen ter hand neemt om ze to verkrvgen .
Eene ongefchikte en ongevallige handelwyze heeft'er ftand
gegreepen, om, van de Volkplantingen, een gedeelte van de
vrugten hearer nyverheid to trekken, en van de voortbrengzelen des Lands door hair bebouwd ; de ha ndelwyze, naamlyk,
om een' uitfluitenden Koophandel vast to flellen, die de Volkplanting verpligt, alle liaare voortbrengzels can 't Moederland
to verkoopen, en uit bet zelve alien noodigen voorraad in to
koopen . Zodanige inrigtingen vernietigen al de vrheid van
gemengden Koophandel in de Volkplantingen, die' den aart
heeft van uitlandfchen en binnenlandlchen Handel beide . Eu
alle Wetten, (trekkende om de vryheid van deeze twee foor.
ten des Handels to dwingen , zyn even nadeelig voor beide
de partyen, in bet verwisfelen hunner Wearen . Wy mogcn,
derhalven , in 't algemeen beweeren , dat cen Uitfluitende
Handel, tusfchen een Volk en de Volkplantingen van 't zelve
verderflyk is voor de laatstgemelde ; en dat zonder het minfte
voordeel aan to brengen can 't Moederland, 't welk dezelve
door deeze onregtmaatige flaavernye verdrukt . Eenige weinige aanmerkingen zullen dienen, om deeze g migtige waarlieid verder op to helderen .
Een Uitfluitende Handel wordt noodig geoordeeld, of om
de Volkplanting een (chatting op to leggen, door de belastin .
glen op Uit- en ingevoerde Waaren ; of om d4. voordeelen liens
I-Iai leis to verzekeren, voor de Inwoonders van het Mocder .
land, ten koste der Volkplantingen . Indien de Koophandel
dus bepaald words, met oogmerk, om zydlingfche belastingen
op to leggen, is zulks zeer nadeelig, zy kornen noodwendig
seder op den eerften Verkooper, en worden in do dead veel
ecr door hetVolk,dan door de Volkplantingen,betaald .
Maar is 1-!et oogmerk deezer bepaalmg des Handels, om het
Moederland cene groote winst to bezorgen ? uit deeze Monopoly met doVolkplantingen,wordt hot zclv :geet;zittsbe eikt,
ci
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en zelfs geheel en al to leur gefield . Want, als bet Moeder .land haare Waaren verkoopt, en die der Volkolantinn en .
Marktsprys koopt, is deeze uitfluitende Handel overtollig ;
verkoopt het, daar en tegen, tot een hoogen prys aan de
Volkplantingen, en koopt het laag in, dan worden de Volkplantingen verwoest, of, ten miuften , in derzelver opgang
grootlyks benadeeld . Het Moederland verliest dan dubbeld,
door minder to verkoopen van zyne eigene voortbrengzelen ,
en minder to ontvangen van de Waaren, die de Volkplantingen opleveren . Dan dit is bet alles niet : want door de pryzen
der eigen Koopwaaren to verhoogen , en die der Volkplantingen to verminderen , worden de Volkplantingen gedrongen
tot fluikhandel ; en dus vernielt het Moederland zyn eigen
Handel, en verbreekt de hegtfle en vastfle banden van verbintenis met de Volkplantingen . In zulk een geval van onderdrukking, heeft geen van beiden voordeel ; al de winst des
Handels valt in handen eeniger Smokkelaaren en Sluikeren ,
die, in gevolge van deeze Monopoly, en de Volkplantingen,
en het Moederland op 't grievendst wonden.
't Is, derhalven, 't belang van 't Moederland aan de Volkplantingen eene even uitgel'rekte vryheid van Handel, als aan
de andere Onderdaanen, to verleenen . Het heeft geene rede
om to vreezen , dat het, in deezen Handel, den voorrang niet
zal behouden boven vreemde Volken, indien het anders orn
deezen voorrang Met wenfchen : de Volkplantingen zyn door
zo veelvuldige banden aan het Moederland gebonden,en hebben al to veel beweegredenen, om eene beftendige gemeenfchap met het zelve to onderhouden, om niet geneegen en gereed to weezen,tot het dryven des voornaamflen Handels met
dat Volk, waar van zy zich zelven als een gedeelte aanmerken . Daarenboven, zal dankbaarheid haar aanzetten om een
Land to begunlligen, aan 't welk zy, van wegen het w gnee .
men aller hinderende bepaalingen des Koophandels , hun welvaard verfchuldigd zyn . Dan zullen de gelukkige uitwerkzels
van onderlinge Vryheid aan wederzyden gevoeld, en de vrugten daar van gefmaakt worden : in de Volkplantingen zal de
nyvere werkzaamheid zich aangefpoord vinden, door den goeden prys der voortbrengzelen, en de vertiering daar vermeerderende, zal bet ontbieden van geryflykheden, uit het Moederland, toeneemen.
't Is niet in de harsfenfchimmige voordeelen eens Uitfluitenden Koophandels , dat een Volk de nuttigheid zyner buitenlandfche Volkplantingen nioet zoeken, maar in de vermeerde .
ring
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ring der openbaarc inkomf en , door hot ryklyk opbrengen van
bloeiende Volkpiantinges .
Vermids de Volkplantingen afgelegene Landfchappen zyn
van her zellde Ryk, moot derzclver Regeering gefchoeid weezen , op de ]cost der Regeeri..ge in
Mocderland. Zy zyn
aan die Wetten gewoon, en zy behooren ze aan to kleeven,
indicn de invloed eener r ieuwe Lugtltreeke, of tusfchen beide
komende nieuwe omfiandigheden en nieuwe behoeften, haar
niet verpligren, om eenige verandering of verzagting', ten diem
opzigte , to verzocken . Wanneer de Wetgeever de Volkplantingen vryheid vergunt, ors over haare eigene zaaken, omltandiglieden en behoeften to oordeelen, en hem de uitilag haa .
rer raadpleegingen over to leveren , zal by altoos onderrigt
zyn van de weezenlyke belangen der Volkplantingen , als
mede van de middelen om dezelve to bevorderen . Hy zal hun
goede Norton geeven, of cone voeglyke fchikking rraaken,
op her onderhouden van die des Moederlands .
Niets ftrekt moor of kragtdaadiger, om den voortgang en
bloei eener Volkplantinge to fluiten, niets is gefchikter om den
onvermydelyken val derzelve to veroorzaaken, dan con Krygsen willekeurig beftuur . Eene Volkplanting moet nimmer be .
fchouwd worden, als con Sterkte, opgerifft tegen de Vyartden
des Volks, maar als eene verzameling van Land-en Kooplieden, die niet to vry kunnen weezen . De aaland eener Volkplanting van her .NIoed,rland, dikwyls bygebragt its ecil bewysreden, ten voordeele van de volftrekte magi den Bevelhebberen verleend, bewyst juist her tegendeel, en toont hoe
onvoorzigtig her is de 13evellrebbers met zulk een uitgeftrekte
nragt to bekleeden ; de wyde affland is maar al to dikwyis eene
aanmoediging, om hunne magt to misbruiken, en her is onmogelyk, her misbruik daar van to bedwingen, voor her kwaad
reeds bedreeven is .
Te deezer oorzaake, fchynt her best aan de vryheid der
Volkplantingen to voegen, en met de belangen van bet Moederland nicest over een to ftemmen,dat'er in de Volkplanting
eene eigene Landswet plaits heeft. Her voorregt om zich zelven to beftuuren, volgens do Wetten, en onder tt opzigt des
Opperhoofds, is de zekerfte weg, om de Volkpiantingen tot
bet hoogfte toppunt van bloei to does opkiitnnien, en dit zal
to fchielyker gefchieden, indien de daar in belang hebbende
bekleed zyn met do magt, om tusfchen beide komcnde Wetten
to maaken, welker dour en verbindende kragt zal of hanger van
de ftaaving des Vorften . Her is blykbaar, dat eene Vergadering
zaher
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zarengefleld uit Uuid •e igenaars, de bette Raad zotl weezen,
anti welken de uttvoering der Wetter, de verde_jing &r openbaare kosten, en ltet ontvangen van de oponbaare lascen kan
worden toevertrouwd .
Bet that Diet to dugten,'dat de Volkplantingen een trouwloos misbruik zonden maaken, van de vryheid aan dezelve
verleend , om na onafhanglykheid to dingen . De befcherming,welke zy behoeven ;de banden van bloedverwantfchap ;
de eenvormigheid van zeden, zyn genoegzaame beweegredenen, om haare nauwe vereeniging to voedeu met het lichaam
van lien Boom, waar van zy de Takken zyn ; en, in gevalle
eene Volkplanting, al to groot, al to rnagtig , al to ryk gewor .
st van onderwerping en afhanglykheid to
den, on in eon
blyven , zich zelve van bet Moederland affcheidde, is bet
misichien geen groot kwaad, wanneer de magt van bet Moederland Diet langer groot genoeg is, om de Volkplantingen to
befchermen . 't Is beter, getrouwe Bondgenooten to hebben ,
dan misnoegde Slaaven ; en het Moederland zal altoos, door
het -root vertier van Koopwaaren, eene ruime vergelding outvangen, voor de weldaadigheid, betoond in het toebrengen
van net zyne, tot den voorfpoed van een aanmerklyk getal
haarer Burgeren, in een vreemd en ver afgelegen Gewest.
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Llooftmy( *) CLINIAS, CHEREA, DEMARCHUS, SARDANAPALUz,
MIDAS, CRESUS, en wie gy ook zyn moogt : het is noch jaloufy, noch hooploosheid van u to kunnen navolgen, noch hoog .
moed, die zich het gemis van 't goon dezelve niet kan verkrygen,
zo goring mogelyk voorftelt, en eon rtoon maakt van het to veragten ; (ik heb, ten then opzigte, blyk gegeeven ,) die my verhinde .
ren myne vrienden to raaden om na een geluk, als het uwe, to
fireeven . Het is alleen eene inwendige overtuiging, tegen welke
1k my niet kan aankanten .
Uwe Paleifen zyn van eene bevallige en vaste bouworde, en ter
gemaklyke bewooning gefchikt ; ze zyn vercierd met de keurig(le
kunstllukken, en voorzien met ailerlei huisraad, 't welk de vond .
ryklie weelde kan verzinnen . Uwe Lusthoven betwisten den voorrang aan die van ALCINOUS, en der HESPERIDES ; uwe Rustbedden
gelyken naar die, waar op de Goden van rsolvreiws Nee`tar dronken .
De
(*) DIOGENES fpreckt,

Fontein-
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De Jongens, die u dienen zyn GANYMEDLSSu1`, en uwe talryke Siavinnen evenaaren in fchoonheid de Gezeliinnen van vE,vt ;s . Uw
leeven is een geduurig Feestmaal, alleen afgebrooken door zacg,
fpel en daps
Eon apes becwistend en beknibbe!end Wysgeer,
zou op alie die voordeelen war to zeggen weerer. : 1k zal 'er niets
op inbrengen . . . . 1k misprys de Schoonheid pier ; lk h ar gewnzins
bet Vermaak, gelyk men my nageefr. Laat my vrylyk, voor de
waarheid, uirltomen : fetnand, wiens finaakniet verbasterd is, vindr
meet fmaaks in goeden Wyn van Cyprus, dan in z ui .e r
water, wat deswegen ook ilrenge Zedekundigen mogen zeggen .
Uwe Dansferesfen van ~onie, uwe Slavinnen van Scio zyn, wat men
'er ook op fchrolle, bekoorelyke fchepzels . De Meesterilukken van
zt;uxis, van PARRIMSIUS , van Ae I0N en van APZLLES, vullen uwe
Gaanderyen, ze betooveren de oogen der onkundigen ; de kunstkenner blyft ftaan„ en is verrukt . Zyt gylieden, derhalven , niet go .
lukkig? Moeten ivy alien niet haaken na con' Scant gelyk anti den
uwen? Hoe! maakt bet genot van apes, wat aangenaam en fchoon
is, uw gelyk niet uit ?
Ik bob maar rsen eenige twyfeling, en my dunks bet is meet dan
eene twyfeling ; doch ik vrees u re zullen kweilen, met die re open .
baaren. Dit zou my tot ophelderingen brengen, en ik bereik myn
doel niet, als ik a verdriet veroorzaak . . . . Gylieden hebt, -.Is ik
bet wet zie, lets re doen : en buicen twyfel een bezoek of to leg.
gen , by de SChOOne PHILEMON, of by de jonge Bruid van den oil .
den STREPSIADES . Dat ik u niet ophoude . Ik zal onder gindt tie ;i
lommer gaan rusten , en , tot uwe wederkotnst, over eenig ituk
mymeren .
~k *
„ Gy does Diets DIOGENES
Dat gebeurt my dikwyls .
„ Dat ik my dan aan uwe zyde neder zette .
Indien gy niets anders to doen hebr .
• Niets ter wereld . 't Is want, ik moot op de pleitzaal wee,
„ zen . Men zal 'er de zaak van den armen LAMON beflisfen . Zyn
„ Vader was een Vriend van ons Geulacht . Ik denk, dat by,
• deeze reis, nier zonder groove moeite, de laagen zyner vyanden
• zal ontkomen . Ik beklaag hem . Ik had gisteren ten ooginer„ ]te voor hem to fpreeken . Maar tegenwoordig vind ik 'er my
• geheel niet gefchikt toe ."
In geenen deele gefchikt! De Vader van LAIMON was con Wend
van uw Gezin? En de arme LAMON is in gevaar .
• Gelyk ik u zeide ; myn hoofd is thans nergens toe gefchikt .
„ Gisteren hield ik hot Avondmaal by CLINIAS . Wy bragten den
„ gan°
(~) Crt szt redenwisfalt met nrooENES .
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y; ganfchen n1gt aati tafel over . Godlyke Wyn ! Dansferesfen,
„ Potzemakers, Wysgeeren , die met elkander overhoop raakten,
g, vervolgens dronken weralen, en zich by de Dansferesfen very, voegden ; met Un woord, bet Feest was volmaaktt"
Dat de
alles
is LAMON?
zeer aangenaam, indien gy daar in vermaak fchept ;
'loch
arme
...
„ Ik kan voor hem niets doen , ik heb bet reeds gezegd . IIat
,, moeit my, by is een braaf Man . Hy heeft eene deugdzaame
,, Vrouw, eene zeer deugdzaame Vrouw."
Ze is, buiten twyfel, ook fchoon?
„ Zy kwam gisteren by my, om myne voorfpraak in de zaak
~, haars Mans to verzoeken, Twee Kinderen, de oudfte nauwlyks
„ van vyf jaarept, allerlieffte Kinderen, vergezelden haar . Haar
„ opfchik was niet gezogt ; doch ik was getroffen door haare gedaante daante on bonding . Zy knielde neder, en fprak, met vuur,
„ voor haaren Echtgenoot : Het is oninogelyk, dus liet zy zich
, ; hooren , dat by fchuldig zou weezen ; by is de eerlykfle Man ,
1, de tederfle Yader, de getrouwfle Vriend. Voorbedagt kan by
• geen fkgt fluk beflaan Help ons, indien het u mogelyk
„ is. . . . lk brags eenige zwaarigheden in 't midden, zy lostte ze
„ op . Ik fprak haar van heD groot getal en de magt der Vyanden
van LAMON . Helaas! riep zy nit, zy haaten beta alleen, ow
• dat by meer verdienflen dan geluksgeederen beeft . Ik voelde
• eene aandoening van medelyden in my opwellen. Zy weende :
„ en toen de twee kleine wichten bun Moeder zagen fchreien,
• en op een beweeglyken coon hoorden fpreeken, omvatten zy
„ haare knien met de kleine armen, en vroegen, op een' aandoenlyken lyken trant, zal die Heer ons onzen Lader wedergeeven? Het
., tooneel was treffend, dat zweer ik u , ik zou vyftig Minas (*)
• gegeeven hebben, dat 'er een goed Schilderw{egenwoordig ge„ weest ware, om het near 't leeven to tekenen .'
Hoe ! kon , op zulk een oogenblik, dit denkbeeld in u opkomen ?
,, Ik verzeker bet u, het zou de moei ;e wel waardig geweest
i, zyn. Nimmer heb ik de Schoonheid in een treffender gedaante
„ gezien ; hear boezem zwol met zo veel leevendigheids onder
„ bet dun doek , 't welk hem dekte , dat dezelve 'er door„ puilde . Die verleidende Sirene was geheel ziel, geheel beval„ ligheid. Mevrouw, voegde ik haar toe, ik zal niets onbeproefd
„ laaten . Wat zou men niet doen boor eene Vrouwe als gy? . . . .
„ Ik moet'let avondmaal houden by CLINIAS . Doch ik zal 'er niet
„ voor middernagt van daan komen . Kom dan weder . Myn Ka„ merdienaar zal u in myn Kabinet brengen, en wy zullen op mid,, de(*) Zestig Mina's maakte een 4ttiscb Talent tiit, 't welk gefchat wordt op
duizend Ryksdaalders .
V . DELL . WENGELW .NO .s o.
Fill
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delen bedagt weezen, om uw' Man to redden . Zy zullen voor:
DIOGENES, war
„ deeze zonder!inge Vrouw deedt . Eer ik geeindigd hadt met
• fpreeken, ftondt zy op in toorn ; die hartstogt zelf verfraaide
• haar, en een verfmaadend gezigt was haar eenig antwoord . lit
• gaf een token son myn Kamerdienaar, en verliet haar . Ik kende
„ den fnaak, en ben verzekerd, dat by haar alles gezegd heeft,
• wat men haar kon zeggen ; doch zy wilde naar hem niet luis• teren" Kern myne Kinderen, fprak zy, zonder na hem om to zien,
die onnoozele fchaapen tegen haar boezem drukkende , kom ,
• nzyn Kinderen, de Hemel zal medelyden met ons bebben . . . .
„ en, indien deeze ons niet belpe, bet ffaat aan ons den dood
„ to kiezen . Gy ziet wel, dat ik rede heb om to zeggen, dat
„ zy zeer deugdzaam is."
En, near ik zien kan, al to deugdzaam ter behoudenisfe van den
armen LAWN . . . 6 CHEREA, CHEREA ! is bet mogelyk?
,, Gy valt in een zedeleerende luim DIOGENES, vast we]. Ik
• ben zeer zwaargeestig , ik moet eens uid'panning bebben .
,, Wilt gy met my gaan na TRYALLIS? Myn Schilder neemt haar
„ ten voorbeeld van eene VENUS . De Schildery zal godlyk wee .
„ zen ."
Ik ben u zeer verpligt : de ongelukkige LAMOW, zyne fchoone
en deugdzaame Vrouw, zyne lieve Kinderen, neemen dermaate
myn geest in, dot ik u een onnur medgezel zou weezen . Ik zou
op alle de penceelftreeken van uwen Schilder vitten, al deeds by
wonderen. Gas been, CHEREA, laat my over aan myne eerzaame
overdenkingen. . . . Neen ik zal nier denken . Ik zou krankzinnig
worden, ais ik ass myne denkbeelden, op dit ftuk, bot vierde .
No moat gy weeteu, dat deeze cuEREA cen der beroemde ge .
lukkigen td Corinthe is.
„

• naamlyk van u afhangen . . . . Kunt gy raaden,

Hoe wet is de tang van die Grasmusch! Ik zal nit de naastbyge .
legen brat gaan drinken ; onder de fchaduw van dir boschje nederzitten, digt by mvne Wildzangiler, en my overgeeven sun bet ver.
mask 't welk de Natuur verfpreidt op de doornige paden des leevens .
De ongelukkige LAMOx t . . . zal ik been gaan? 7il ik de Proef
neemen ? Ja . ik zal ,gaan . . .dock wat zal myn goede wil uitvoeren ? Ik
heb geen geld, geen gezag, Been party op myn hand . Nie"iand be .
-kommert 'er zich over om my to verpligten . Ik ben eee Vreemdeling : de zask van LAMUN betreft zyn Ampt, hot Gemeeuebesr . Men
zal my bezwaarlyk toelaaten to fpreeken . . . . Ondertusfcben zou ik
hem tot Voorfpraak kunnen dienen . . . : Maar ik weet van de zaak
vies. . .
Aeh 1 wat verlcheelt zulks ? Ik zal been gaan . . . . eene zo
fchoone Vrouw zai zich niet to vergeefsch in traanen,gebaad hebben
Ik
o or de voeten a een' cHHLREA!

ES

435

CIIEREA.

Ilk moist nog niets,met zekerheld, van LEMONS zask, als ik myna
Grasmusch verliet, om na de pieitzaal to gahn . Onder den weg
onnnoette my een der Regteren , die my onderrigtte wat 'er van was .
Een opgeraapte hoop Deugnieten, door anderen omgekogt, dagten
LAMoNS Ampt to krygeu ;dit was 't alles!Zy befcbuldigden hem van
misbruik der Landsmiddelen Men kon hem geen rechtftreeks mis .
dryf ten laste leggen . Maar by hadt geld opgefchooten aan een
Schurk, die hem een Volmagt van de 4rcbonten vertoonde,envoorgaf dit geld noodig to hebben, ten dienfte van bet Gemeenebest . De
Vrienden van LAMON hadden hem verzekerd van de braafheid deezes
Schurks ; by badt bun geloofd, en vondt zich bedroogen . Dit was
zyn geheele misdryf. Zyn Aanbrengers vergrootten 't zelve verbaazend . LAraora beantwoordde bun met de bedeesdheid van een eerlyk Man, die zyn lot in de handen zyner Vyanden gefteld ziet, en
wet weet, dat zyn vonnis reeds geflaagen is, eer men zyne verdee„ LAMON, riep ik,
diging gehoord heeft . Ely fprak weirig.
„ laat ik voor u fpreeken" ; en ik ving san. Zy wilden my door tegenkeffen verbiuffen ; myne goede Longen kwamen my to ftade . Ik
deedt bun zwygen, veel harder fchreeuwende dan zy, en ik voer
voort. Ik fprak met al bet vuur, dat bet denkbeeld van de fchoone
Vrouw, en haare twee beminnelyke Kinderen my inboezemden . Ik
fpaarde de Vyanden van LAMON in geenen deele, en ik poogde de
Regters op myne zyde over to haalen door hunne braafheid, menschliefde en onpartydigheid , en afkeer van onderdrukking, in top to
heffen . Een derde gedeelte vast die eerlylte Mannen kon nog bloozen. Dit gaf my moed . Ik verdubbelde myne Lofredenen . lk
fmeekte hunne regtvaardighei .1, en beriep my op hunne braafheid.
Een ander derde gedeelte bloosde . Met Cdn zet was bet geding
gewonnen . Ik volmaakte,*inyn zegepraal , door de afbeelding to
mealen van de fchoone Vrouw en de lieve Kinderen . Ik deed hun
nedervallen voor de voeren der Regteren , om ten voordeele van
bun ongelukkigen Vader tusfchen beide to treeden, en LAMO werd
ontflaagen . Ik maakte nit de menigre weg to komen , en zie my bier.
Welk een fchoone avond I hoe zagt en lachend is de Natuur!
Ik ben over my zelven voldaan . Ik heb aan de fiem der Mensch .
lykheld gehoorzaamd . lit heb de vreugde en blydfchap doen tin .
telen, in de fchoone oogen eener deugdzaame Vrouwe, de harten
van onfchuldige Kinderen verheugd . Hoe teder moeten hunne
omhelzingen niet geweest zyn I lk genoot ze zonder ze to zien .
Wie is, derhalven, in dit oogenblik waarlyk, gelukkigl . . CHEREA,
CLINIA$, MIDAS, sARDANAPALUS, CRESUS . . . .
Hh 2
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Hoe fchilderagtig is deeze plants! Hoe citrlyk eon kroon vlegten
my die ufthottende Roozen ! Floe zuiver is-dat Beekje , 't welk
voor myne voeren langs de keitjes rutscht ! the eff n is die grasvlakte! Hoe fris het groen ! Hoe ver is dir wasfend kruid reeds uit .
gefprooten! In de daad, ik zou myzrlven bykans hefchuldigen van,
met voordagt, eene zo wellustige plasrs eezoet t hebben .
Welk een Toverkragt in de eenvoudige Natuur! Zy hrengt nro •
GENTS zelf, zo weinig anders daar voor gefchikt, in Ge : stverrukking,
Ik zie , ja ik zie de Bevalligheden, gekroond met bloemen ; die
onlderflyke Zusters taaken nquwlyks, in haare v!ug¢e dansfen, her
teder groen . Kleine MinnewichtjLs, ngrer een hoschje verfchoolen,
vlegten in flute Roozenkransfen . Zy geeven cen teken , alles is
gereed, zy komen van agrer de heining re voorfchyn . Zy omrin.
gen, met cen keten van bloemen, (+e Dansferesfn, en houden ze
gevangen . \Velk een verrukkend T :Treel!
Ach 1 indien gy ze kondt zien , zo als zy zich -,an myne verbeel.
ding voordoen . Zy heeft een leevendig en vuurig pencee! . Hou u
des verzekerd , fchoone Dames , and nks myne vermeende ongevoeligheid voor uwe aantrek kelykheden! M n he chuldigt my des .
wegen, om dat ik misfchien meer moeite heb aang , wend clan ande .
ren, om het zonder U to kunnen frellen Ik vlei my ondertusfchen
niet met de gedagten, dat ik hier in tlaagde,. . .
Mar, om tot myne Bevallighedcn weder to keeren ; Gy denkt
mogelyk, dot ik zelf de Uitvinder ben van dit Tafereel, en dir vet .
baast u . Dat uwe verwo :ldering ophoude! Ik moet my befchuldi .
gen, van meer to hebben willen verroonen, ,+an ik in de daad ver:R EA heeft bet oormogt . . . . 'c Is een enkele nnavolging . . . . Clfprorgl, ke . Gefchilderd door de hand van AtELLns, lien gy den
Schilder der Bevalligheden noemt, en die zelve de floutheid gehad
heeft om dien naam aan to neemen ; ongetwyfeld denkende dat by
dien verdiende .
Ik was by de koop tegenwoordia . „ Het is een godlyk fluk!"
riep CHEREA nit , „ Ik moer bet hebben , ik zou bet *an geen Ko .
„ ning aftlaan ! Gy kent, oI :)GE \ES , dat kleine Mirthebcschje,
• aan 't einde van myn ruin, en dar eenzaam Kabinetje, werwaards
• ik my zomtyds, naa den m : alryd, hegeef ; daar wil ik die Beval •
,, ligheden voor oogen hebben, als ik rust ."
CHEREA hetaalde voor dir Tafereel vier
4ttifebe Talenten .
Vier 4ttifche Talenten ! buezemde ik verhaasd uit , voor dtie
jonge Dogrers in haar nagrgewaad , en drie of vier kleine gansch
bloote Knaapj s , op een fluk doek !
„ Maar zie , Dloi, t NES, zie hoe fchoon ze zyn ! \Velk een vinding!
„ Hoe beval its is all,s ! EIk heel de kenmerkrekenende trekken,
a, Elk beeld is fchoon op zica zelve, en ondertusfchen verfraaijen ze
„ eI
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weder, door de Toverkragt van licht en donker ".

't Is waar cHERe.A ; doch , gy Ryken doer verkeerd met zulk een

hoogen prys, voor de Stukken dier Kunftenaaren, to geeven . Tien
Mina's r zouden genoeg geweest zyn . Behoort de Schilder bet ver .
maak, van een zo fchoon ftuk voort to brengen, ook niet to waar .
deeren ? Vier Talenten cuEREA ! voor een vermask der oogen,'t walk,
naa't verloop van eenige weeken, voor a niets meer zal betekenen .
Hoe veelenzoudt gy, met datgeld,gelukkig hebben kunnen maaken?

Weinig tyds daar naa ging ik na een groot Landgoed , 't welk
ctUEREA by oe Corinthifrhe Zee bezir . Ik vond 'er een zyner Hoe .
venaaren, eet, eerlyk oud Man met gryze hairen ; by zat voor de
Poort, in een droefgeesdge bonding . Hy droogde zyne oogen af,
zo ras by my zag. Ik verzogc by hem re molten nederzitten, en,
vroeg hem na de
rzaak zyner droefenisfe .
„ Ach, Vreem
g! fprak by", ach! ik heb myne Dogter ver .
looren . „ Een Ki
van veertien jaaren, de beste en beminnelykite
„ Doper, die iemand oft hadt. Alle de Jongelingen in de nabuur„ fehap vergeleeken haar by eene Boschgodin, als zy,op de Feest„ dagen , met haare Speelgenooten danfte. Ik fchiep myn vermank
„ in haar to zien dansfen . Zy geleek haare Moeder volmaakt . Zy
s , was eerie zo goede Dogrer ; huishoudelyk, werkzaam, opgevoed
„ door de beste der Moederen . Ach 1 hoe gelukkig is deeze, dat
„ zy then heilloozen dag niet beleefd heeft ! De Zeeroovers hebben
„ myne Dogter weggenoinen, a's zy fchulpjes zogt op den oever,
• om'er een klein grotwerk, in onzen tuin, ter plaatze waar ik op
• her heecfte van den dag rust, mede op to cieren " .
Ik . kende den Vader , nit de vuurigheid en ernst waar mede by
fprak . Maar at hadt zyne Dogter tienmaal minder beminnelyk ge .
weest, dan by dezelve affchilderde, ik zoo my niet minder getroff :n
gevoeld hebben door zyn feed . . . . Arme Vader ! riep ik nit, myne
traanen afdroogende , was 'er dan geen midde! om uwe Dogter to
redden ? Was her niet mogelyk haar re losfen?
„ Ach ! antwoordde by, hitter weenende, war zoo ik niet be„ proefd hebben? Zy eischten twee Talenten . De longe Dogrer is
„ fchoon en hevallig, zeiden zy ; een Landvoogd des Konings zal
„ 'er'ons wet meer voor betaalen . Ik zou hun de helft van die loin
„ niet hebben kunnen op'mengen . De 1ierke hegeerte , om myne
„ Dogrer to verlosf n, maakte my krankzinnig . In de verlegenheid,
„ waar in ik my bevondt,ging ik na myren Landheer to Corinthe".
Hy is zo ryk , zeide ik , uwe traanen, uwe gryze hairen , z utlen
hem bewoogen hebben . Misfchien zult gy hem , die zo gereedlyk
vier Talenten uirgeeft voor kortftondige vermaaken , overgehaald
hebben oar zo veal to fchieten, voor her duurzaam vermaak,om aat
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een' ougelukkigen Vader, zyn Kind, bet eenig geluk zyns Ouder.
doms, weder to bezorgen . . . .
„ Ik wierp my voor hem neder ; (loch vrtgtloos . Ik moest, was
• het antwc.o •d ,b, .ter op nyne Dog ,,r gcpast hebben. Hy fcheurde
• :uy t
door die wootden , en den wcinig belang neemenden
op welken by ;icz .!!ve trine. Ik snag 'et niet Gm denken".
•
- Dc Grysasrt fri'kt :: zo larg by f ~rak, WTat my betreft, ik
veil ~i-,e :knde a!s AJAS
A vcivioekte den eerilen, die
be?aan h .:Jt to fchiidere :t, en are r ._ Scbi_ders,zyne Opvolgers, en
alle .. die 'er toe behooren , to, de Vcrfwryvers toe .
Toen tk alleen was, en de bevige vervoering van drift bedaarde,
verarderde myn too-n tegen de Ryken in Medelyden . Ik befchreide
bun lot, in overweeging neemende, dat de oorzaaken zelve, die
hun geluk moesten verfi haWen, bun ongevoelig maakten voor 't ver .
anaak der Goclen, het vermaak om anderen geiukkig to doen worden .
Arme Schepzela ! Die zo veel behoeften hebben ! Hunne zinnen ,
hunne inbeelding, hunne driften, hunne grillig1* n, vereifchen zo
veel , dat bun niets overfchiet om lets to gee* , san 't geen de
Menschiykheid vordert .
Ik zou u zeer gaarne owe Paleizen , uwe Tuinen , uwe Schilderyen ,
awe Stardbeelden , uw Goud , uw Zilver, uw Yvoor, uwe Feesten ,
uwe Zang- en fpRelpartyen, uwe Schouwburgen , uwe Aapen, uwe
Papegaijen vergunuen, indien ik my kon wederhouden van to denken,
dat zo veele ongelukkigen niets hebben om zich tegen de ongens.
de van Wind en Weer to befchutten , om dat gy in Marmeren Palei.
Zen woont ;; dat zy niets hebben om hunne naaktheid re dekken, om
dat uwe Slaaven heerlyk uitgedoscht gaan ; dat zy niets hebben om
zich to verkwikken, om dat gy op den maaltyd zo veel verflint, als
genoeg zou weezen om duizenden ddn week to voeden . Her verdriet my, langer op dit denkbecld fiil to ftaan . Ik vrees voor een
doofmans deur to kloppen . Doch war zou ik niet at doen, indien ik
hoop hadt, om de Menschliefde e ;;n uwer in to boezemen?

Ik bid u, CHEREA, en ailen uws gelyken, my niet to zeggen, dat
gy , door 't gebruik, 'c welk gy van uw geld maakt, de vlyt opwakkert, de Kunflen kweekt, den Koophandel voortzet . Voordeelen
die, naar uw zeggen, een' Sraat doen bloeijen .
„ Duizenden van Men ;'chen", voeg- gy'er by ; „ beflaan, om
een grooten ftaat, en een tal• dat w' • l
• ryiten trein voeren, en ontelbaare t. ..t' nze zaaken hebben, waar
kunnen"
• wy egter, volgens omen leeftrant, niet i ,
Gy doet uwe rykdomn:-en di,, nen, otn de zodanigen to beloonen,
die voor nw gemak, uw' hoogmoed, nw vei :n . .k, werken ; niets is
regemaatiger. Ondertusfchen, myn waarde CusREA, zyn'erLieden,
die
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die nets kunnen toebrengen aan 't geen uwe zinnen, of uwe grit .
ligheden, flreelt, en, egter, regt hebben op uwen oversloed . De
Ongelukkige, die zyn bedde, met traanen befproeid, verlaat, en welke gy, met zo weinig kosten, in gelukkiger thud kunt brengen ;
de onfchuldige Schoone, die 'er voorzit a[s PARaHA5IUS zyne dartele fchiiderytjes vervaardigt, en die gy, voor deeze fchande en
nog fehandelyker misbruiken haarer bekoorlykheden, zoudt kunnen bewaaren voor de helft van 't geen een dier Schilderytjes
kost ; bet verlaaten Weeskind, wiens ziel vernederd wordt, door
behoefte en veragting, en van 't welke uw onderfland een nut
Burger voor den Staat, en misfchien een groot Man, een socaATES, een PHOCION, zou kunnen vormen ; hebben alien deezen,
CIItREA, geen regt, geen eisch , op uwen overvloed?
Gy andere Kinderen des geluks , gy kunt zeer wel uwe rekening
maaken. Reken, derhalven, bid ik u, hoe vecl duizenden uwer
Natuurgenooten bet noodzaaklyke moeten derven, ten einde den
uwer bet zo verre brenge, dat by jaariyks veertig of vyftig Ta .
lerten verteere. Moet gy zo veel goeds niet doen als gy kunt,
is dit niet noodig om den haat voor to komen, die bet vertoon
van uwe vermaaken en weel_lerige verkwistingen moet veroorzaa .
ken, by de tueesten uwer Medeburgeren , by die ongelukkigen,
tot den tu°wficn en zwaarflen arbeid gedoemd, en die ondertus .
fchen, nauwiyks, hunne van honger fchreiende Kinderen zo veel
broods kunnen verfchaffen, als gy dagelyks uwen Honden laat gee .
ven . . . . Denk, bid ik u, een oogenblik op dit fink .
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Oen ik onlangs hoorde, dat een myner oude Vrienden, die
lang van een zeer fchraal inkomen, gansch afzonderlyk, geleefd hadt, door den dood eens verren Bloedverwands, van wien
by, door then zy nauwlyks immer elkander zagen , weinig verwagtte, bezitter van veel gelds geworden was ; oordeelde ik bet
myn pligt hem to bezoeken, en wegens bet Sterfgeval, naar gewoonte, to bektaagen .
Dan eer ik een ledig uurtje kon
vinden, om dit bezoek of to leggen, hadt bet geheele Gezin, bet
kleine huisje, dus lang in een fleeg by Islington bewoond, ver .
lanten , en den intrek genomen in een groot aanzienlyk huts in
Pall . Mall, als niet in that om langer adem to haalen in een zo
Win verblyf, in zo gemeen een Eland.
Ain 't nieuwe hula myns Wends komende, gaf ik myn nano
op aan een Knegt by de deur, die door zyne houding toonde,
H h 4
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dat zyn Heer een Man van aanzien was ; doch by hadt de beleefd
held um my son to melden, en ik werd verzogt boven to komen
Ik vond myn Vriend, zyne [Iuisvrouw , drie Dogters en tweeZoons, wile in do groottite drukte, omringd van een verwa , den
hoop Huisraad, naar den nieuwften en eerften fmaak. d k ontdekte, nogthans, welhaast . dot de bAoeften van dit Gezin, in gee.
nen deete voldaan met bet reeds gekogte, uirgettrekt genoeg wa .
ren, om de middelen van een Prins, tot bet inkomen van cen
Landmati , to brengen .
Myn Wend flood voor een tafel, opgevuld met zyde ftoffen,
kanten, porcelein, allerlei foort van opfchik en galanteryen, en
was omringd van kleermaakers, naayfters, kraamers, pruiketnaa .
kers, en winkeliers, die op zyne bevelen wagcten ; by was bezig,
met een potlood in de hand, aan to tekenen , wat zyn Huisvrouw
hem voorzei ; zy fprak, toen ik intrad : „ i1t bid u, lieve Man,
• token tog op dat 'er meet porcelcin in 't bufet moet weezen ;
„ laaten 'er nog twee of drie Serviefen by gedaan worden . Als gy
• zo veel menfchen ten eeten vraagt, moot ik ze Itunnen ontvanOndertusfchen riep een zyner Dogteren : ., Myn
• gen ."
„ H : er, ik hoop, gy zult myn Paard niet vergeeten ; alle de Da„ roes komen heerlyk nitgedoscht to Paard in Hyde-park ." De Vader antwoordde . Uw Paard! - Hoe, ICAAT J E, gy kunt imrners
wet ryden . „ Och, was haar wederwoord, iii zal bet fchielyk
• leeren ; want ik go deezen morgen myn rydpakje beflellen ." Juffrouw MARIA fchreeuwde uit een anderen haek, ,, Papa gy denkt
„ let wel om , dat ik een Zak moet hebben : want ik ben onzigr.
• boar la deeze Weeding ."
flier op zag myn Wend my, daar ik onder den hoop vermengd_
was ; by dee .'t ze ter zyde gain, en gaf my de hand ; zeggende :
Ik
„ Ho, myn Oude Vriend, hebt gy my kunnen vinden?"
wen>chte hem men geluk met de groote vermeerdering zyner middeten . „ Wy Menfchen," antwoordde by daar op met een genoeglyken lath, „ denken zelden dat wy to veel kunnen hebben ; doch
• veel gelds, myn Vriend, veel onrusts . Gy zult bet misfchien
• nict wil ;en gelooven, en 't is egter de zuivere waarheid, dat ik,
,, zints de e,rfte tydinge van 't overlyden myns Neefs, geen oo •
„ genblik rust gehad heb . De eerfle drukte was een voeglyken
• rouw to bezorgen over een Man, wiens dood ons grooter blyd• fchap gaf, dan wy oit in ors huis ondervonden . De tweede be.
„ flon dt in geen tyd to verzuimen, om, zo ras wy de buit beet had• den , een geheel andere wyze op ons leeven re zetten : want waar• lyk myne Vrouw en Dogters konden geen oog digs d, en, in bet
„ Huis waar wy zints zo lang gewoond, en ons voorgelteld hadden
• tot onzen dood to zullen woonen . Zy wilden my, noch zichzel .
„ ven, met rust laaten , eer wy , nit zulk een Kot, een Huis betrok.
• ken, beter gefchikt naar onze veel ruimer otnitandighedcn.
s No
S
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,y Nu zyn wy in dit Huis gekomen, en hebbeh, haars agtens,
„ geen enkel fluk huisraads, Been kleed, aeon ee,t n of , riuken,
,~ aan lieden van onzen Staat voegende . En fchoon wy maar drie
„ weeken zullen rouwen, hebben tnyne Dogrers reeds een half dou .
„ zyn verfchillende kleeIeren, en myn Vrouw heeft zo veele dins; gen to koopen, dat ze de heeft niet kan onthouden . Ik bon,
,, deezen morgen t'huis gebleeven oin eene lyst to maaken , niet
• van alles war wy noodig hebben, maar van alles wat wy zullen
,, koopen ."
Hier viel zyne Egtgenoote hem in de rede : Ik weet niet, myn
Lief, wat de Menfcben: aan 't geld hebben, als zy 'er niet voor
koopen, en een frguur maaken gelykanderen . „ Ja, mynewaarne,"
was zyn antwoord, „ maar, als wy op deezea voet voorrgaan, zal
„ ik, binnen kort, geen figuur in 't geheel maaken, want gy hebc
„ my reeds half dood gefoold van vermoeienis ."
„ Gy zyt een
• arm Schepzel," hervatte zy, en zich mywaards wendende, veer zy
voort, wy hebben zo lang flit en afgezonderd geleefd, dat wy
vauwlyks in that zyn on: by andere Menfcben to ver fchynen .
• Is, derhalven, geen wonder, dat ik alles op zyn flel wenscb to
hebben, eer anderen ons zien : en daar wy zo gezegend zyn met
middelen, zon bet belachlyk weezen, zuinig to wezen . Paar dan
voort, (zich tot haar2n Man wendende,) en maak ales zo fpoedig
gereed als gy kunt, op dat ik iemand in de eetzaal kan opwagten : als bier iemand komt, hebben wy geen vertrek am hem to
„ Tyds genoeg, tyds genoeg," zeide myn ,
ontvangen .
Vriend, ,, laaten wy onzen ouden Vriend zo goed ontvangen als
„ wy kunnen . Ik zal myne Kinderen hinoen taatem •k otaen, eeni„ gen zullen reeds uit de kenuis geraakt weezen . Hier THO .kIAS1 "
riep by aan zyn oudlten Zoon, die at dien tyd bezig geweest was,
met een ouden degen your een Spiegel op zyde to doen, en uit to
trekken, en door to groote aandagt op de heerlyke figuur, welke
lay daar mode maakte, vCricheide keeren door de flip van zyn rok
geftouken had, in flede van in dcn draagband, „ Kom THOMAS! maak
,, uw komplimeht voor lien Heer ." De Jongeling kwam, hierop,
na my toe treeden, met bet hoofd gemaakt op zyde gebogen, Itak
my op 't onbevalligst de hand toe, die in groo te, kleur, en wyze
van aanbieding,, voor die eens ploegjongens Diet behoefde to wyken .
En als zyn Vader hem op den fchouder klopte, en zei :ie : „ De junge
• zal Lt wet leeren!" fprak by met een onaangenaamen lach, „ de
„ tong uitfteekende . Ya, ads ik twee of drie meal op e:n gemaskerd B,41 geweest ben ." - „ Ondertusfchen, dus let dejonge
• kerd
Jufl'rouw M A R I A zich hooren,
heeft mvne Zuster noch Ik, be• paald welk eene klee .Jing wy zu ten neemen ; maar i't getoof, dat
• ik die van eene Sultane zal kiezen : want din kan ik een heerlyk
„ vertoon maaken, als met good en Aver bedekc zyn, en alle m y .
„ He juweelen aandoeu ." Zzvyg, Kleaterl was bet zeggen van
Va.
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Vader, wat betekent de vertooning die gy maakt, indien gy u,,
cbaracler niet bewaart?
„ Uw Cha :at`'ter pier, weet to
N en, ik weet svel wat ik
„ houden, meent gv, Papa ."
'peen, ik zeg uw Cbarat'er bewaaren : want ikweetgeeneplaats,
waar men 't eer kan verliezen , dan op cen Masquerade . ik boa
my verzekerd, jonge Ynfrouwen kunnen op znlke plaatzen gees
good leeren ; waar loopen veel gevaar, van kwaad over to nee .
Hier op rlepen beide de jonge Juffrouwen uit : „ Zia
men.
• daar! Ik ben verzekerd, dat wy zo wel bui,en de Wereld, n1s
• buiten de Mode, zullen moeten blyven ." --- Eene a ardgeklei.
n e Meid, van omcrent tien .jaaren, kwam huppelend na my toe, en
zei, my lachende aanziende, „ Wat moet ikweezen?"
Nyn
lkve Kind, voegde 1k haar toe, gy zyt al to jong, om eeuig
antler Charatler dan uw eigen to vertoonen. Zy antwoordde,
op ee]] misnoegden toot], „ Praatjes, ik moet netjes gekleed wee• zen, en 'er als een Dame van fatzoen uitzien ; myn hair moet naar
• den nieuwflen zwier gekapt worden : ik wil een Tabbaart met een
• deep hebben, een optippende hoepelrok, hooghielde fcboenen,
„ en een mof zo dik als ik zelve , en dan weet gy, kan ik gaan na
• een gemaskerd Bal, na bet Pantheon, de Festino, de Opera,
• en, kortom, overaL'
Ik kon my niet wederhouden van to glimlachen, over de vernuftrykheid van myns Vriends jongfte kind, om in Weeding en uitbui .
zigheid zo vaardige vorderingen to maaken : zy fcheen , ruim _ zo
veel als de ardere kinderen, van goede hoope, om eer to doenaan
}]cars Vaders middelen . Haare leevendigheid, en 'c vuur waar merle
zy haaren voorflag deedt, gaven den Ouderen zo veel genoegen,
dat zy haar in de armen namen, en kuschten , daar ze veeleer ernflige
Haar jongfte Broeder was in zo
beftraffing verdiend hadt.
verre van myn gevoelen, dat by heare verkiezing niet goedkeurde,
mean zeer veragtte ; verklaarende,dat hy,wat hem betrof r .heth?atte
na Bals en Pantheons to gaan. Ik vroeg hem bier op . „ Wet is
• dan van uw fmaak, gy hebt zeker, veronderftel ik, uwe uitfpanIk haat, was zyti autwoord, alle
• ningen, uwe fludien ?"
ludie, bebalve die van Lanterlu en Quadrille - en een Potfe .
f
maaker op zyn Theater is my 't grappigst divertisfewent . Kaarten, dagt 1k, en ontugt, zyn ongetwyfeld de befchaafdfte vorde .
ringen, in deeze Eeuwe ; doch van waar deeze Jonge reeds zo vroeg,
en in een afgezonderd leeven, die denkbeelden gekreegen hadt, kon
ik niet begrypen .
Een geweldig kloppen can deur kondigde bet bezoek aan van
eenigen, op 't bezoeken afgerigt . Drie of vier Juffrouwen van den
eerfcen fmaak, en even zo veel Heertjes , vlogen de trappen op.
De eerften fpraken de Vrouw van den Huize aan . „ Hoe, 1t1ada .
• me ? wat , zyt gy nog niet gekleed ? Wy komen u vraagen onz
,, wee to gaan na Mr. CHRISTIAAN . Hy zal van daag Lord NISSLz
WAS-
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r ASSta's Verztmeling verkoopen . „ Waar in beftaat diet"
was haare vraag. Ocb! fprak een bit de hoop, daar is alks
coat gy kunt bedenken of neemen, gy bebt'er de liejlykstruikende
Schulpen, de fchoonfle Pluipzen . „ J'a, maar zy zyn vats
,, geen gebruik," antwoordde de Vrouw myns Vriend . Excufeer
my, Madam, was 't wederwoord van een der Heertjes, ze zyn
van de grootfle importance , en in de bette perfervatie , en by keek
dit, zeggende, in den fpiegel na zyne tanden . Daar zyn,
riep een ander, zulke fraaije Cabriole's en Sopha's, zulke gemaklyke Crankq's veer alle Brdden, en 'er it ae cbarmaxt een Pellice
gevoerd met irabifche Vesfenbuiden . „ Wonderlyk 1" zeide de
Vrouw van den Huize ; „ maar, ik weet Diet wat deeze fraaije din .
Hemel ! fchreeuw• gen zyn , ik ken de naamen zelfs niet ."
de cen derde, waar zyt g gebeoren en opgevoed! Maar kom,
kom, wy zullen ze u we? fcbielyk doen kennen . „ Neen!
„ fprak zy, ik heb beilooten alles fpikfpelder nieuw to hebben . Nog.
• thans wil ik met u wee gaan ; en deeze din gen zien, dan zal ik
• beter in ftaat zyn om to zeggen, of ik ze noodig heb ofniet, ere
• ze ook kennen als ik ze weder zie, en van dezelfde foort kun .
• nen bettellen :' Dat 's refitI riep myn Vriend . Kam, voegde
by 'er by, zich mywaards wendende, wy zullex 'er alien na toe
gaan , en Win teat wy moeten bebben, om gelyk andere Menjebess
to leeven. Doch, daar ik al myn leeven war byzonder, en al .
Loos een vyand geweest ben van bet gaan met een zo talryke sleep,
wendde ik voor, elders myn woord gegeeven to hebben , en ging na
buts,
niet aanmerkingen
weinig vermaakr
dit over
bezoek
vanRouwbeklmg
., be
Naa
'er eenige
by myover
zelven
gemaakt
to hebben,
.
hoot ik noit eene groote fomme gelds can dt:a enkel perfoon to be .
fpreeken ; door de fchielyke verheffing van myn Vriend en zyn Ge .
zin ten vollen overtuigd zynde, dat by met bet zelve veel geluk .
kiger zou geweest zyn , als hem een tiende gedeelte der tegen .
woordige bezitting was ten deele gevallen : die groote ruimte diende alleen , om hun trots en grillig to doen warden , en behoeften
to baarea, van welke zy voorheen geen denkbeeld altoos gebad
liadden .
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MENGEL WE R K }
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

OPHELDERING VAN SALOMO'S SPREUK :

Een trouw Gezant is don geenen, die hem zenden, als de Koude des Sneeuws, ten dage des Oogsts ; want bet verkwikt
zyns Heeren Ziele . SPREUKEN XXV. I3 .
Door

0

D . D . F . R. en A. S . S. Profesfor
in de Hebreeuwfche en flrabifche Taalen .

THOMAS HUNT

Nder de Schriftuurverklaarders is verl'cheidenheid van
meening, ten opzigte van bet woord I'M, door Koude
vertaald . ABEN-EZRA neemt hot in de gebruiklykfte bete .
kenis, van een, Scbild, en zegt, dat de Sneeuw zo mag geiiaamd worden : dewyl dezelve een Befcherming , en Befcbut6
zel is voor den Mensch, tegen 't geweld der Zomerhette .
Doch een Scbild van Srzeeuw is een zeldzaame uitdrukking .
De Griekfcbe Overzetting heeft Uitgaande Sneeuw, en de
Syrifche vallende Sneeuw : om wat redo is bezwaarlyk te gisfen ; of de vervaardigers deezer Overzettingen moeten meet
't oog gehad hebben op 't geen zy dagten de meening deezer
plaatze to weezen , dan op de letterlyke hetekenis van 't
woord : of zy ontleenden bun begrip, wegens dit woord, van
een oud Hebreeuwsch Wortelwoord ; van de zelfde kragt als
ltet Arabifche, 't weik allengskens uitvlcelen, of zagtlyk uit .
florten , betekent .
Doch al kon men van deeze Vertaalingen beter reden geeven, dan 'er gedaan wordt, zo zou de zin, welken zy op .
leveren, pier nog Diet wet flrooken . Want de Sneeuw valt
niet dikwyls in den Zomer, of indien dezelve zonttyds , in dat
3aarfaifoen, valt, is ze zo verre van aan(yen aam to weezen,
gelyk de Sneeuw in den Text voorkomt, dat ze veeleer its
zeer onaangenaam wordt gehouden ; dit hlykt uit de vergelyking van bet eerfte vers des volgenden Hoofdfluks . Gelyk
de Sneeuw in den Zomer, en gelyk de Regen in den Oogst,
alzo past den zot de eere niet. De Targum, onze Engelfcbe
[als mede de Nederduitfcbe] , en andere Overzettingen, hebben
Koude . En buiten twyfel is het die eigenfchap, welke de
V . DEEL . AIENGELW . N O . 1 1 .
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in den Zomer aangenaam maakt. Maar ik kin met
vinden, dat bet woord 1TV K'otide betekent, op eenige andere plaats ; en in die wy thans voor ons hebben, fchynt bet
meer to zeggen .
Om de voile meening daar van to begrypen, molten wy
ons to binnen brengen, dat de Reisbefchryvers ons veelvuldig maaken berigten, hoe de Inwoonders der heete lugtfIree •
ken in 't Oosten, die gebruik van Sneeuw maaken, om, in
den Zomer, hunne Dranken to verkoelen, Ts- of Sizeeuwbuizen hebben ; of Kelders onder den grond (*), waar zy een
grooten voorraad daar van opleggen, of in aarden Vaten, of
in digtgewerkte Manden, om ze een Jaar over to houden,
zo om to verkoopen als ten eigen gebruike (t).
Waarom molten wy niet denken, dat bet gemelde woord
bier zulk een Wande of Vat betekent? Wy hebben 't gezag
der Schriftuure voor ons, om dit to Iiellen : fchoon dit woord,
doorgaans, aangezien word als behoorende onder die maar wins
in de Schriftuur voorkomen .
Exodus XVI: `13 wordt dit
woord verduhbeld gebruikt , om de Pot of Kruike aan to
duiden, waar in mosus zynen Broeder AiirtoN beveelt, een

Goner vol Manna in to doezz, en ze to vetten voor 't aangezigte des Hecren, tot een bewaaring van de gedagtenis diens

wonders voor de volgende Geflachten . Nu is bet een bekende zaak, dat zulke verdubbclde woorden, doorgaaus, de be .
tekenis der enkele hebben . --- Eene a ndere plaats, die ons
kan helpen in het opfpeuren van de betekenis deezes woords,
is beut. XXVI: 2 ; waar de Korf, in weiken de Israeliten de
eerflelingen van de vrugten des lands moesten leggen om to
olferen, als zy in 't Beloofde Land kwamen, met een woord
genoemd wordt, welks eerile letter een wisfleetter is, met
den
(*) Zie een Geleerd en nuttig hoek, eenige jaaren geleden, uitgegeeven, onder den Tytel, Obfervations on divers pasfages of

Scripture, taken from voyages and Travels into the East, p . 7 97 .
(j) Deeze warden verkogt in hunne groote Batzars, want zy,

den gentfchen Zomer door, Mandjes met Ys en Sneeuw hebben ,
en waar van zy zo veel in hun Drank doer, dat de tanden onder
bet drinken klapperen . RAUWOLFF's Travels p. 95, in Rev's Colle0ion. Zie ock rococrs:.'s Travels, Vol . 11 . Part. i . p . isg .
Een Inbooreling van 't Oosten heeft my verhaald, dat de naam
waar anede zy than :, bet Vat benoemen, wear uit zy de Sneeaazv
In 't klein ukilyten, zo veel betekent als een Pot, en afftamt van
bet woord verbergen .

OVER SPREUKEIa

XXV : 13 .
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den eerflen letter in bet woord hier in Salomno's Spreuk (*) .
Dit zelfde woord komt ons zamengevoegd met Baktrog
voor, Deut. XXVIII : 5 . Gezegend zal zyn uw Korf en uw
Baktrog .
Daarenboven kunnen wy ons bier op 't .4rabisch beroepen, in welke Taal, volgens GOLIUS, bet woord aan davan onzen Text beantwoordende, een gevlogten Mandje of
Korf betekent, en overeenkomflig met deezen zin, door
den Arabifchen Overzetter gebruikt wordt, (z Kor . XI : J3 .)
om de Mande aan to duiden, waar in PAULUS, over de
rnuur van Damascus, werd nedergelaaten . Van dezelfde kragt
is een flrabiscb woord, 't welk tot cen letter met bet woord
in onzen Text overcen komt, en by H A G G A I II: 17 get
bruikt wordt voor een Hoop Koorns, of een Bewaayplaats,
waar de Griedfche T7ertaaling Kv~cm heeft.
Het bygebragte is genoegzaam om den Leezer to helpen,
tot bet ontdekken en eenigermaate tot bet bepaalen van de
meening des twyfelagtigen woords, in 5 A L o rvI 0's Spreuk
bet betekent volgens het aangeweezene een Pot of lblande,
of eenig dergelyk hat, waar in de dingen bewaard en opgelegd worden, tot den tyd dat men ze noodig hebbe .
Pasfen wy nu deeze waarnceming toe ; dan zal de Bier •
baarheid der Verfrisfinge in de Sneeuw volkomen flaan op
de , waarde van de Trouwe in een Gezant. Ben doritige
Drinker wordt niet meer verfrist door de koelheid van de
Sneeuw, dan de wagtende Meester door de nauwkeurigheid
van den Gezant . En hier in fchynt de flag der onderfcheide leden van deeze Klemfpreuk to leggen . Men zette derhalven het woord hat of Kruik in ftede van Koude, (en
voor deeze betekenis is geen grond altoos in 't Hebreeuwsch)
en de Spreuk van SALOMO zal deezen zin opleveren .
Ells een K uik Sneeuws ten dage des Oogsts, zo is een
getrouw Gezant den geenen die bezn zenden ; want by verkwikt zyns Heeren Ziele .
(*) Naamlyk de to en V, in de woorden N,`10 en flYj .
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HULPMIDDEL

WAAP.NI EAIING OVER DE UITWERKING VAN 'T HULPMIDDEL
TEGEN DEN LINTWORM, OP ORDER VAN DEN KONING GEHIEEN GEMAAKT ; GEZONDEN AAN DEN SCHRYVER VAN
PIT TYDSCHRIFT . Door Mr . TUP.GOT, StaatS1ni91iS-

'er en Controleur Generaal der Financien .
(journal de llledeeine, Tome XLY.)

B . . . . byna veertig jaaren oud, hieldt met 't zes
en dertigfle jaar op, de
to hebben : zy bleef na
M
dit tydflip zeer gezond . De aangenaamheden van deezen ge.
menflrua

lukkigen ftaat verloor ze, cen jaar geleeden, door eenige on .
aangenaame aandoeningen , die geen vaste plaats hielden ;
ze was gekweld met pynen in de maag, gevoel van zwaarte
en pynelyke aandoeningen in den buik, prikkelingen jeukte in
de neus , en aan den anus . Deeze toevallen, fchoon ligt in den
beginne, werden zwaarder, en byna zonder ophouden. Ze
kreeg daarop ook een kramptrekking in de regter arm ; en
onderging dikwyls roode opzettingen, met warmte, in de wang
van dezelfde zyde ; waarby een ftyve fpanning der Spieren
in 't aangezichte kwam . Vervolgens werd ze van Stuiptrekkingen aangetast, wanneer ze buiten kennisfe geraakte ; daar
kwamen alle de toevallen by, die een vallende Ziekte te kennen geeven. Van deeze laatfte toevallen of to rekenen, was
't drie a vier maanden geleeden, dat de Lyderesfe in den afgang
Wormen ontdekt had, die ze niet wist tot wat foort dezelve
behoorden : waarom ik door haar verzocht werdt, then to
onderzoeken , wanneer ik duidelyk ontdekte, dat 't ringen
van eenen Lintworm waren . Daar verliep byna geen week dat
ze 'er niet van kwyt raakte, en zelfs een aanmerkelyke hoeveelheid : deeze ontlasting werdt reeds van to vooren aangekondigd, door pynen in de maag, vergezeld met zeer afmat .
tende Stoeigangen . 't Deed my Iced, dat ik niet in ftaat was
deeze ' Vrouw andere dan twyfelagtige hulpmiddelen toe to dienen, welke ik haar zoude voorgefchreeven hebben, indicn
Mr. MIOSTALAC, myn amptgenoot, met wiens vriendfchap ik
my vereerd vind, my niet aangebooden hadt to leezen een
Memorie , door den Intendaut gezonden aan de beftierders van 't Gasthuis. Op myn voorftel ian 't geval van B . . . .
beflooten wy haar by ons to doen komen, om haar overtehaalea, eeue Behandeling to ondergaan , die de aandagt van
de
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deRegeering, en de goedkeuring van deMeesters in de Kunst,
verdiend had. 't Viel oils des to gemakkelyker, haar teover .
reeden, van zich naar ons oogmerk to fchikken , dewyl de toevallen menigvuldiger en zwaarder geworden waren . Wy lieten dan 't geneesmiddel klaar maaken, door den kieer Bana .
foux, Apotheeker, die, by zync groote nauwkeurigheid, de
noodige Scheikundige kennisfe bezit : de Brok werdtovereen4 gegeeven,
komftig met 't Voorfchrift, in de Memorie N° . .,
klaar gemaakt . De Lyderesfe werdt door de foupe en 't lavement, aldaar opgegeeven, voorbereid ; den volgenden dag
ten agt uuren 's Morgens, lieten wy haar geeven drie Dragmen van 't byzonder Geneesmiddel . Ten tien uuren nam ze de
Brok in : wy vol-den over 't geheel de voorzorgen in deMemorie aangepreezen . Wy werden geene zigtbaare uitwerking
van 't Geneesmiddel gewaar, voor drie uuren des Nademiddags ; twee zeer dunne Stoelgangen, vergezcld met eenige
ringen van den Worm, gaven zyne werking to kennen .
Tot deezen tyd toe, had die Vrouw alleen maar gevoeld
eenige losfe beweegingen, zwaarte in de Ingewanden , en
eene inwendige werking, waarvan zy niet duidelyk 't gevoel
kon uitdrukken. Kort hier na gevoelde ze Kolykpynen, dog
die niet hevig waren, en daarom kan men dezelve met aannaerken als de oorzaak van 't toeval , 't welk hierop vol-de . Dc
I yderesfe werdt, namentlyk, door een aanval van de vallende
Ziekte aangetast, waarvan ze nauiviyks herkomen was , of
ze werd door eert tweeden nog heeviger aanval overvallen . Ik
zag deeze toevallen niet zonder eenige ontroering ; en haastte
my om 'er myn Amptgenoot kennisfe van to geeven , onder
wiens opzicht de proefneeming mede gefchied was . Debuik
bleef geduurende deezen tyd zacht , en een maatige kalnite
deeds haar merkelyk bedaaren . 's Avonds ten zes uuren zeide deeze Vrouw, geheel weder by haar zelvegekoomen, dat
ze merkelyk rileerder gemak in de maag gevoelde, en dat ze
een vreemde aandoening in de Ingewanden had, die ze niet
konde noemen : ondertusfchen l reeg ze geen Stoelgan g ,
fchoon ze wel prikkeling daartoe gevoelde. Deeze traagheid
in 't afgaan, en de langzaame werlung van 't Geneesmiddel,
deeden ons het belluit neemen van twee Dragmen Dugelsch
zout, in warm water ontbonden, to geeven . Wy verzuimdeu ook
niet haar 't aangeprezen lavement in dergelyke gevallen toe to dienen . Kort daarop ging deLyderesfe dikwyls ter Stoel ; wy kwamen haar tegen agt uuren 's avonds bezoeken, en vonden
under den afgang seta Liatworna , van b,,- P,-,, vyf voeten lang,
1iJ
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eludigende aan 't een eind als een fyne draad, 't welk als 't
boventfe gedeelte van den Worm aangemerkt wordt ; 't zel .
ve was, meer dan 't overige gedeelte van den Worm, in een
gladde flymige ftoffe ingewikkeld . Op den bodem van de Pot
werden een groote meenigte afgezonderde ringen gevonden ;
men vondt 'er nog eenigen van in de Stoelgangen des nachts ;
hevige pyneu volgden niet op deeze ontlastingen, en waxen
'er ook de voorbooden niet van ; de Lyderesfe gevoelde niet
anders, dan eerie gedaurige prikkeling aan den anus, geduurende de werking van dit gencesmiddel : ze heeft vervolgens ,
verfcheide dagen, in con volkoomene kalinte doorgebragt ;
zonder over 6~n van die ongemakken, welke ze to vooren
gevoelde, to klaagen. Men heeft haar naderhand wederom
doen purgeeren, zonder dat men eenig blyk van een Lint
worm vernomen heeft ; 't welk ons grond geeft van te hoopen, dat 'er Been deel van overgebleeven is .
Wy haasten ons dit getuigenisfe to voegen by do overigen,
om deardoor to bevestigen de krachtige uitwerking van eeu
Geneesmiddel, 't welk, zonder twyfel, een van de dierbaarilce
giften is , die Cell TITUS van onzen tyd aan 't Menschdonk
fchenken kon .
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Mcdefchryver van den

E Iiaauw draagt in 't Grieksch den naam van N xey.,
in 'r Latyn beet by Lupus, Grcaccus, 111oned,iia, in
't ltaliaansch Ciaguha, in 't Spaansch Graio, in 't Fransch
Cboucas, in 't Hoogduitsch Tul of Dabl, in 't Zweedsch
.
Kafi, in 't Engelsch ice
Do Iiaa'cveu hebben met tic liraayeu nicer trekken van
C'O

overeenkomst, dan van vertcheidenhcid, en dewy] bet elkander zeer nabykomende foorten zyn, is het noodig eerie
vergelyking to maakeo, oni over de natuurlyke Historic van
beiden meet lichts to veriprciden .
Tusfchen die beide foorten van Vogelen ontdek ik terfond eerie zeer zonderlinge gelykhcid : want gelyk 'er drie
hoofdfoorten van h'ra aycn zyn, zo zL n 'er ook drie hooftlfoorten Vurl 11 wt ncn . bet eeni oin3crf4heid beflaat flier
in 9
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in, dat de eene foort van Kaauwen in America t' huis hoort,
terwyl de drie foorten van Kraayen zich in Europa onthouden .
In 't algemeen zyn de Kaauwen veel kleinder dan de
Kraayen ; hun geluid, ten minilen dat der twee foorten van
Europifcbe Kaauwen, welker natuurlyke Historie ons alleen
bekend is, is veel fcherper en doordringender ; en heeft
waarfchynlyk gelegenheid gegeeven, tot hunne naamen, in
verfcheide taalen, als die van Graccus, Cboucas, Kaau ;.v ;
dan zy flaan Diet flegts den geluid ; want men verzekert my,
dat ze zomwylen tiara, tian, tiara roepen .
Zy leeven beiden van InfecHen, Graanen, Vrugten, en
ook van Vleesch, fchoon zeer zeldzaam , doch zy laaten
de mestvaalten onaangeroerd : en hebben bet voor geese
gewoonte, zich aan de oevers to onthouden, om doode
visfchen en andere opgefpoelde krengen to zoeken . Hier
in gelyken zy meer naar de Roeken , en zelfs naar de Borate.
Kraayen, dan naar den Raaf : doch zweemen weder naar
deezen , door de greetigheid op Patrys .eijeren, die zy zoeken, en in grooten getale verwoesten .
De Kaauwen viiegen, gelyk de Roeken, in grootebenden ;
en maaken, even als die, eerie foort van volkplantingen, zelfs
zeer talryke volkplantingen, zamengetteld uit eene menigte van
nester, by elkander geplaatst, en als opeen gehoopt, op
of in een grooten boom, of in een tooren, of in den top eons
ouden verlaaten Kasteels . IHet Mannetje en het Wyfje, ddns
gepaard, blyven elkander tang getrouw en aan elkander verbonden : in gevolge van deeze bepaalde verbintenis , ziet
men, zo dikwyls bet fchoone Jaarfaifoen wederkeert, en
aan de leevende weezens bet teken geeft van de voortplanting
buns geflachts, de Kaanwen met vcel drifts elkander zoeken, en hoortze onophoudelyk praaten ; want als dan is bet
gefchreeuw dier Vogelen eerie weezenlyke taal, altoos wel
uitgedrukt, altoos wet begreepen : zy ftreelen elkander op
duizenderlci wyzen, trekkebekken als of ze kus en wederkus
gaven, en gaan niet tot paaren over, zonder eerst, door eerie
menigte van minnetreeken , de drift opgewekt to hebben :
deeze zelfde minnekoozeryen vertoonen zy in den opgeflooten
that . Het Wyfje , door bet Mannetje 'uevrugt, legt vyf of zes
eijeren, met cenige bruine ilippvn , op cen groenagtigen grond .
Wanneer de Jongen gekipt zyn, past de Moeder ze zorgvuldig op, en bet Mannetje deelt in de tedere bezorging van
bet kroost . In (lit wiles gelyken ze genoegzaam naar de
Ii'raayen, en zelfs in veil o zzi teu naar den grooten Raaf,
Ii 4
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verzekeren , dat de

Kaauwe ;a tweemaal in 't jaar broeden ; lets, noit van de Raa .
vens of de Kraayen waargenomen : doch 't geen anderzints

zeer wel ftrookt, met de gewoune ordederNatuure, volgens
welke de kleinlte foorten ook de vrugtbaarfte zyn .
De Kaauwen zyn Trekvogels, doch trekken zo fterk Diet
ais de Roeken en de Bonte-Kraayen ; want 'er blyft altoos
een vry groot getal in 't land, geduurende den Zomer : de toorens van Vncennes zyn 'er ten alien tyde mede vervuld, ge .
lyk ook alle de oude gebouwen, die hun dezelfde zekerheid
en dezelfde gemakken opleveren : doch men ziet in Frankryk
des Zomers altoos minder Kaauwen, dan des Winters . Die
op reis trekken, vliegen by groote hoopen, gelyk de Roeken
en de Borate-Kraayen ; dikwyls maaken zy Une bende met
dezelve nit ; ze fchreeuwen, onder het vliegen, onophoudelyk ;
loch zy neemen denzelfden tyd Diet waar in Frankryk en in
Duitschland : want zy verlaaten Duitschland in den Herfst,
met hunne Jongen, en keeren daar Diet weder dan in den
voortyd, naa den Winter by ons doorgcbragt to hebben, en
FRISCH heeft rede orn to verzekeren, datze geduurende hun
afweezen Diet broeden, en by hunne med .komst de kleinen
nict met zich brengen : want de Kaauwen hebben dit met
aile Vogelen gemeen , dat zy in den Winter geese eijereu
leg~ :n .
Gemaklyk worden de Kaauwen tam gemaakt , en 't fpreeken
geleerd : zy fchynen fmaak to vinden in het huislyk leeven ;
doch ze zyn ongetrouwe huisgenooten die het overt-Alig voedzel, 't geen zy Diet oplusten, verbergen ; ook neemen zy
ilul jes geld en andere kleinigheden weg, die hun van geen
gebruik altoos zyn ; verarmende hun meester, zonder zich to
verryken .
In Frankryk hebben wy twee foorten van Kaauwen, de
cene heeft de grootte van een Duif, witte oogkringen, eenige witte ftippen onder de keel, en rondsom de neusgiten ;
]let agterhoofd en de hats zyn aschgraauw, voorts is de Pluimadie zwart ; doch die kleur donkerder van boven , nu eens
met een violetkleurigen, dan eens met cen groenagtigen weerichyn, --- De andere foort verichilt van de evengemelde
alleen dear in, dat ze veel kleinder en mislchien zeldzaatner
is, gelyk de Roeken, blaauwagtige oogkringen heeft, en dat
de heerfchende kleur van de Pluimadie zwart is, zonder eenig aschgraauw inmengze, ; ook outdekt men :vitte flippen
rondsow d2 oogen . Poor bet avenge zvn ze van denzettiien
Wart, van dezeltde z de~i, vai r : .zehac s.J'adrag, vale 't z E
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de maakzel, hebben dezelfde pooten, denzelfden bek, en
flaan 't zelfde geluid . Het lydt geen twyfel, of zy behooren
tot dezelfdefoort, en zouden, paarende, vourtteeien, en een
vrugtbaar geflacht verwekken .
Men zal zich misfchien verwondereu , dat eene fonrt van
Vogelen, die zo veel overeenkomsts heeft met de Raavenr
en de Araayen, bykans dezelfde verfcheidenheden oplevert .
A L D R o V AND u s heeft in Italic een A'iauzv gezien, met een
wine halskraag ; deeze is waarfchynlyk dezelfde, als die op
zommige plaatzen in Zwitzerlandgevonden, en daarum, door
de Engelfcben, de Zzvitzer fche Kaaztzv genaamd wordt .
S C H W E N C K F E L D heeft gelegenheid gehad orn een witten
Kaauw to zien, met een geelen bek . De witte Kaauwen zyn
zeer gemeen in Noorwegen en andere koude landen, zorntyds
ziet men ze onder gemaatigder lugtilreeken, als in Poolen ;
men heeft een witten Kaauw in een nest van zzvarte revon .
den ; in dit geval hangs de witheid der Pluimadie niet of van
de lugtftreek ; maar is iets gedrogtlyks, veroorzaakt door
cenig gebrek in de natuur, gelyk aan dat, waar uit witte
Raavens in Frankryk en witte Negers in Africa gebooren
worden .
Die zelfde Schryver fpreekt van een hvauw, gelyk aan de
andere, uitgenomen, dat dezelve witte v!eugels en een krom .
men bek hadt --- van nog eenen ander2n, die een gekruisten
bek hadt ; doch dit zyn niet meer dan enkele verfcheidenhe •
den, of fpeelingen, der Natuur.
REIZE OVEK 'T GEBERGTE CENNIS, DOOR DIEJUFFROUW
MILLER VAN BATH-EASTON .

(Overgenomen ult haare Letters from Italy , gefchreeven in
den Jaare 1770 en 1771 .)

V

An Modena tot Lanebourg is de weg nooit vlak ; ecu

gedeelte daar van , op eeu zeer hoogen berg, is zo hob .
belig en hoekig, dat dezelve op een kleineu afftand, 'er even
eens uitziet als het oplegzel van een ouderwedche Vrouwenborst. De korte draaij,n van deezen weg overtuigden my,
van de noodzaaklykheid eens tweewielden Rydtuigs ; want
met een vierwielig (of het moest met een korte disfelwcezen)
zou men zeer bezwaarlyk denzelven veilig aflL •ggen,
Nit verge van Modena, een weinig ter zyde van den weg,
11 5
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is een allerfchoonfle waterval, die van een verbaazende h oog.
to rechtflandig nederflort . Wy hielden flit to Lanebourg.
De gelegenheid deezer plaatze is zeer zonderling ; de bergen,
de watervallen, en zwaare rotzen, zyn derwyze zamenge .
voegd , dat dit Dorp hot voorkotnen heeft, als of, by een zeer
harden fchok, eeu aantal van gehcele Hutten, in dit geberg •
to is nedergeltort, van welke eenigen, in haaren val, op de
toppen der bergen hangen bleeven, en andere op de zyden,
in 't juiste evenwigt, om niet neder to ploffen in de water :
f}rooiuen die dezelve van alle kanten omringen . Wy hadden
de eer, dat wy, in de Herberge, de KoninglykeKamerkree .
gen : want zyne Majefleit van Sardinie heeft hier twee of drie
maal zyn verblyf gehouden, en wat 'er Vorstlyks door Lane .
bourg gaat, neemt zyn intrek in die Kamer . Schoon de wan.
den bloote muur, de bedgordynen van ruwe wollen flofe,
de veniters met papier beplakt zyn, en de vloer van ruwe
flegt gelegde fleenen is, ziet men deeze Kamer met geen ver .
ftnaadend oog aan .
Terwyl wy eeu zeer flegt avondmaal hielden, beflaande in
lever en brein, van welk Dior zal ik ni2t aanneemen •t e beflisfen , kwam de opperfle der Draageren binnen, om to very
neemen hoe veel Draagers wy noodig zouden hebben . Vier
werden 'er my, on zes den Heer M -_ toegefchikt. De
gezette prys is vyftig Pisnontefcbe Stuivers voor ieder. Gy
kunt ligt denken dat wy hun wat meer gaven . Een der Draa .
geren fprak ons in 't Engelrcb nan ; by is wel bekend by alle
onze Landsgenooten, die deezen weg reizen . Zyn naarn is
MARTIN ; by is knegt geweest ; woonde zeven Jaaren by
den Aardsbisichop in Ierland, en heeft door Italic met ver .
fcheide Engefcbe Heeren gereisd . Schoon by voorgeeft Eu gelan d to beminnen, en blyde fchynt als by Engelfcben ziet,
is -by nogthans na zyne geboortebergen vertrokken, orn 'er
de rest zyner dagen re flyten ; aan deeze barre rotzen en by .
kans altoos befneeuwde toppen, de voorkeus geevende boven
alle landen, ooit door hem gezien . Zeker de oude vertelling
van de Maladie du pals fleunt op cenigen grond van waar .
heid by de Savojaarden en Zwitzers ; altoos, indien bet hun
eenigzins mogelyk is, na hun Land to rug keerende . By
heeft 's jaars een inkornen van zes en dertig Ponden St,, dit
verfchaft hem niet alleen de noodwendigheden des leevens,
maar verheft hem boven den rang van een gewoon Draager ;
zelfs de Opperfle der Draageren ziet heir aan als een welgegoed man . Ik wenschte zo veel tot lof van zyne cerlykheid, als van zyne goede geaartheid, to kunnen zeg cn : by
was
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was ons zeer dienflig, en gaf ons veel vermaak in onze reis
over hot Gebergte ; doch in 't einde toonde hy, door baatzugtige trekken, op zyne reis na Lngeland met veel eerlykheids opgedaan to hebben .
Eenige byzonderheden door my opgedaan, ten opzigtevan
de Inwoonders van Lanebourg, dumken my meldenswaardig ;
to meer daar, in de Reisbelchryvingen, geen gewag van hun
gemaakt words, als onderfcheiden van de andere ,S~vojaar.
den . Hun vlek beitaat nit omtrent twee honderd en twiutig
huizen : zy zyn gclukkig vry van de verdrukking eens Hecr
Commendants of cons kleinen dwingelands , hoe ook go .
naamd. Alle de fchatting, die zy moeten opbrengen, is om .
trent een zevende gedeelte van de voorthrengzels buns lands .
Deeze wordt betaald aan den Kouing : zy hebben geene an .
dere gemeene onkosten , dan bet gaanbaar houden hunner
wegen en bruggen . Zy bezorgen ooft hun Priestcr en de
Kerk . Nooit vcrhuuren zy hun land, dewyl zy 'or dan niet
meer, dan twee en een half ten honderd, van hct koopgcld
zouden kun,ten trekker : terwyl zy, den grond zely bebou .
wende, van tier tot dertien ten honderd, daar van ha :aien .
Weinig Lenebozrsgers zyn 'er, die meer dan twa nif, en gec .
re dit meer dan veertig, Ponder St . 's ja irs'lebb_n . Sc')oon
zy verpligt zyn, den weg over 't Gebergte Cennis, ganghaar
en in ltaat to houden, bovenal in, den winter, valt de kos .
ten daar van den Inwoonderen niet zwaar : vernnids zy's jaar.
lyks tachtig Guinjes trekken, waar voor bet Meir op de vlak.
to van 't G:bergte Cennis verhuurd wordt, en zy dit g ld
alleen be(leeden aan algemeene onkosten . Zy hebben in bet
Dorp maar twee Priesters en geen Klooster. Hanne Priestess,
geene Lanebonrgers zynde, worden by hun als vreemdelingen aangetnerkt ; geen hunner eigene kinderen laaten zy
Geestlvken worden . Ze zyn zeer gezond en langleevend ;
geen Geneesheer mag to Lanebourg woonen ; zy beveelen al .
les aan de Natuur en de Soberheid . De eenvoudigheid hunner zeden en de zuiverheid buns leevens pat zo verre, dat
de geboorte van een onegt kind onder hun zeer zeldzaaui
is : dock wanneer 'er con ter wereld komt, moeten de fchul .
digen aan dit misdryf terflond trouwen, of Lauebourg ver .
laaten . Door de waakzaamheid des Priesters en der Overlieden, heeft nooit iemand een deezer twee boetedoeningen out .
gaan, en zy kiezen doorgaans de eerstgemelde . Hier is eene
Gemeente, vryer van bygeloof, dan do beginzels der Kerkge .
meenfchap, tot welke zy behoort, fehynen too to laaten . 'Fe
vrede met de vrugt van hunnen cigcu arbe ;id, zyn ze altoos
yro .
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vrolyk, altoos gelukkig ; hunne behoeften bepaalen zich tot
bet enkel noodige : hunne wenichen gaan niet verder, dande
middelen, om dezelve to voldoen ; dus weeren zy do ondeugd
van gierigheid af, en verbannen voor altoos van hun hoofd .
kusfen, de kwellende zorgen aan ftaat en eorzugt vast . On.
derzoek doende op de veelvuldige uittochtenderSavojaarden,
ontdekte ik, dat de Lanebourgers, nit hun Dorp, noit meet
dan drie of vier, in den tyd van achttien maanden, laaten
trekken . Thans zyn 'er twaalf to Lyons, die zy zeggen dat
magtig ryk zyn, fchoon zy uit Lanebourg gingen, als Schoc.
nenfchoonmaakers en Scboorfteenvegers .• Zy beroemen zich
ook vier Draagftoeldraagers, aan den Koning vanFrankryk,
bezorgd to hebben . LODEWYK, de WELLEDILNDE, kon ze ;;er
Been beter lieden tot dat work kiezen . Men vindt daar cmtrent een honderd Draagers, wier neamen op een iyst itaan ;
de Opzienders bezorgen, dat zy de reizigers op hunne benrc
draagen, en , in gevallo van gefchil tuslchen hun , kan men
zich op deeze overheden beroepen . De Leevensmiddelen zyn
bier zeer gocdkoop . Een en een halve Stuiver, PiemondsgeId,
kost bet pond Brood ; Osfen ; Schaapen en Kalfsvieesch drie
Stuivers bet pond . Vyf en twintig jaaren geleden, kogt men
bet Brood voor een halven Stuiver, en bet Vleesch voor era
Stuiver bet Pond .
Naa een flaaploozen nagt in bet Koninglyk verblyf doorgebragt to hebben , meest walker gehouden door bet geraas v-an
een waterval, digt by bet venf'er van den berg frortende, gungen wy 's morgens ten vyf uuren op onze llraagftoelen zitten : do opgang van den weg was geen den fchreedcn van
de dour. Deeze Draagffoelen zyn op do eenvoudigi'e en
draagbaarf1e wyze zamengefleld . Zy beflaan nit twee ligte
houten ftukken, om met de armen op to leunen, en een ancier houten ftuk van agteren, flegts een weinig hooger dan de
Icuningen, wear tegen iemand met den rug kan zitten : de
zitting zelve is van boombast en touw zamengevlogten, en
buigt i n voor de zwaarte der gedraagen wordende perfoono :i .
Men is zo digt by den groud, dat bet geen do minflemoeite
kost, near welgevallen 'er uit to ftappen ; 'er zyn geen pao .
ten aan deeze Stoelen, doch in plants dear van, viAt -men
een houten plank, met touwen aan de zitting vastgemaakt,
op welken men de voeten zet ; de touwen worden, zo veel
noodig opgetrokken, dus zyn do beenen en de vocten wel
onderlleund en genoegzaam opgeheven, om ze geheel to be .
veiligen voor bet ftooten op een onetF n en rotzigen grond .
Aan deeze floelen zyn draagbou :nien, van de zelid . lengce,
za
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zo my voorkwam, als die in Londen. De draagers hebbert
hennipzeelen over hunne fchouders, op dezelfde wyze als
in Engeland . Zy gebruiken geen mengzel van wasch en harst
aan de zoolen hunner fchoenen, gelyk KEYSLEIt verhaalt,
om bet uitglippen der voeten voor to komen ; noch jets anders ten dien einde, dan eenige weinige nageltjes hier en daar
in de hielen geflagen, en een pikdraad van bet eene tot bet
andere loopende, Her opklimmen is, in 't begin, Diet zeer
fleil ; bet gaat met bogten, en neemt na den top in iteilte en,
xuwheid toe .
Veele groote feenen maaken deezen weg ongemaklyk,
doch dezelve zou zonder zeer zwaare kosten rydbaar kunnen gemaakt worden . Een woud van pynboomen flrekt
zich aan den eenen kant van 't gebergte uit ; 't zelve is,
naar men zegt, overvloedig van wild voorzien . Ik vond
grooten fmaak in deeze manier van reizen . Men wordt
met eene verbaazende fnelheid overgevoerd ; de draagers
loopen veel eer, dan dat zy ftappen . Doch M
was
fchielyk moede van gedraagen to worden, verzekerende dat
de weg zeer wel to voet was of to leggen ; de lengte alleen
maakte de grootire zwaarigheid . Hy wandelde, des ben ilc
verzekerd, meer dan drie vierden van den weg . Door dien
by zo veel wandelde , hadden onze draagers maar weinig
meer dan de helft van hun werk, en ik gebruikte de zyne
op hunne beurt ; doch deeze arme lieden toonden bet b es .
to hart van de wereld, vreezende dat by zich door bet gaan
to veel zou vermoeijen ; doch war zy mogten zeggen, bet
kon Diet helpen . Gy weet hoe menschlievend by is, en
zich door fchepzels van zyne eigene foort to laaten draagen maakt geen gedeelte van zyn ftelzel uit . Onze Draab
ftoelen, uit elkander genomen zynde, werden op Muilezels
gezet . Deeze dieren hebben een zeldzaam voorkomen, met
een wiel op elke zyde, en den Draagitoel op den rug . Ze
zyn op eene vreemde manier gehoefd, om her uitglippen
to voorkomen : hunne hoefyzers fleeken noun twee duimen
vender, dan den voorkant van hunne hoeven, en krullen
dan weder om .
Ooze Draagers zogten ons to vermaaken door hun onder .
hood . Deeze lieden herroepen in hun geheugen, alle de
Reizigers door hun gedraagen, bovenal Prinsfen, Ambasfa .
deurs enz., zelfs wat zy tot hun fpraken, wat zy van hun
hoorden ; dus tragtten zy de verdrietlykheid van den weg to
korten .
In het woud, aan de zyde van 't Gebergte Cennis, is
een
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con grootc Inenigte CJamois, eerie foort van wilde Geiten,
Gernfeta, wier vleesch eethaar is . De Boeren maaken van
elken huid ache of tien Livres . Hot blood deezer Dieren
gedroogd, en met wyn ingenomen, houdt men voor een beproefd en zeker Iniddel teen bet Zydewee : de honing van
Sardinie heeft altoos dit geneesmiddel by zich ; de Geneesheeren to Turin houden bet voor wonder dienflig, in veele gevailen . De Gemfen zyn zeer vlug en fchuuw, zy ver.
bergen zich in de digtfle plaatzen van bet bosch, en in de
ininst toeganglyke idooven der rotzen . Zy kunnen van rots
op rots fpringen, en met alle de pooten by elkander, op
den puntigllen uithoek ftaan . Zy zyn zo fcherp van reuk,
dat niemand hun kan naderen, of zy ontdekken het, of
iemand moot beneden den wind weezen : zy hooren zo fnel .,
dat het nauwlyks mogelyk is, hum binneri 't bereik des
Snaphaans to krygen . Hot eenig middel, oni zete vangen,
is, dat men in hinderlaage ligt, omringd van kreupelhout,
digt by hun gewoonlyk leger, in 't aanbreeken van den
dageraad, en den wind wel in agt neemt . Geen bond,
hoe afgerigt, kan ze vangen : want zy vlieden tertlond na
de fleilten, als vryplaatzen, by welke zy zich altoos onthouden, en van then aart zyn, dat een bond, die bet waag.
d e deeze Dieren to agtervolgen, zeker den hals zou bree .
ken . Alle foort van Wild verlaat deeze Bergen in den winter, de koude valt 'er to flreng. Wolven en Beegen zelve
zoeken een milder lugtflreek . Op de vlakte was de lugs
zeer i'cherp, ik moest my, in myn Peflice, met bont gevoerd, bewinden, hoewel bet een fchoone dag was voor dit
land ; doch bet was vroeg in den morgen als wy uitgingen, en eerst acht uuren toen wy ons op de vlakte bevonden, naa omtrent drie uuren gekiommen to hebben . Myne
draagers zogten my eenigermaate to troosten, wegens de
koude waar over ik klaagde, door breed en hoog op to
geeven van den wyn, bet brood en de kaas, 't welk de
goede Vader NICOLAAS ons tot een ontbyt zou geeven .
'Er is cent hoogte op de vlakte, eer men aau do oevers
van bet \le :r knit, die rnoeilyk valt . Bet
ir is omn•ent
drie mylen iot den omtrek, en van eerie onregelwaatige ge .
daante . Her gras groeit niet alleen tot oleo wvatcrkant, maar
zelfs eenigzins onder bet water , waar bet dour been f-hynt ;
doch dit is op geen grooten affland : want bet Meir is zo
diep in 't midden , dat bet onpeilbaar geag ; werdt, ten minflen door de Boeren . Men vindt 'er geen anderen visch,
dan Forellen, dock deeze zyu allerhcerlykst, en zommigen
ver-
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verhaalen van zeer groote in dat Meir gevangen : eenige
weegen achttien ponden . Die wy to la GrandeICroix
Grande
aten,
waar wy ons middagmaal hielden, waren niet grooter dan
de Forellen die doorgaans in Engeland vallen ; doch lekkerder van fmaak .
Ik weet niet of de Forellen de byzondere eigenfchap be .
zitten, van in wateren to kunnen leeven, die acht maanden
van het faar met ys bedekt zyn, gelyk dit Meir ; doch men
wordt bykans genoodzaakt dit to gelooven : dewyl men niet
bemerkt, dat de hoeveelheid van deezen Visch ooit is ver .
minderd, fchoon 'er geene merkbaare opening is, waar door
'er nieuwe toevoer kan inkomen ; tot nog is 'er geen wet
of eenige gemeenfchap van dit Meir, met andere wateren,
ontdekt . Hot moet zeker opgevuld worden door de aan .
grenzende bergen, met altoosduurende fneeuw bedekt, waar
van een gedeelte fmelt, door den grond fypelt, en in dee .
ze algemeene vergaderplaats komr . De groote Forellen wor .
den na Turin gezonden, voor 's Konings tafel en die der
vreemde Staatsdienaaren, by gelegenheid van prachtige gastmaalen . Ais het Meir digt bevroozen is, trekken 'er ge .
laade Muilezels, en driften beesten, over, zonder eenig gevaar ; hat ys heeft de dikte van zeven of acht voeten .
Tot hot huis van Vader NICOLAAS gekomen zynde, hiel.
den wy ftil en verzogten 'er to mogen vertoeven . De b raa.
ve Oude Man ontving ons met de grootfle herbergzaam .
heid ; by halt vohmaakt hot voorkomen en de houding, zo
als ons de Aardsvaders worden afgebeeld . Hy fchafte ons
uitmuntende Kaas, in 't gebergte gemaakt, met Brood en
Wyn, zo goad als de draagers ons beioofd hadden . Zyn
huis was zinlyk, en by toonde ons cane Kamer, waar van
by roemde, dat dezelve drie zomermaanden, ten verblyve
geftrekt hadt aan een' edelen Gast, Lord A -- g - n ;
geduurende de hitte van den zomer, uit Florence na dit
gebergte getoogen, om met eenige Jagthonden en Engelfche Paarden zich to vermaaken . Zyne Kamer was op de
nederigfte wyze opgecierd ; aan de wanden hongen prenten,
de Vaders der Woestyne verbeeldende . De Oude Man
fprak van zynen gast met vaderlyke tederheid, prees hem ten
hoogften, en betuigde zeer aangedaan to weezen over zyn
vertrek .
Ik verwonderde my, hoe een zo jong Heer in flaat go .
weest was, het drie maanden vrywillig uit to houden, in
eene zo doodfche denzaamheid, als die van 't Gebergte
Cennis. Het Hospitaal, naast hat huis van den Priester,
is
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is gefchikt om de Bedevaardgangers, die over bet Geberg,
to trekken, to huisvesten . Vader NICOLAAS is 'rr Kapellaan .
In gevaile van ziekte words 'er zorge voor hun gedraagen ;
tot ze herfleld zyn ; worden zy door den nags overvallen,
voor den' nagt geherbergd . Elke B devaardganger die zich
aan 't Hospitaal vervoegt, krygt din pond Brood en een
kom Soup . Deeze iollelling werd zeker met een good oogmerk gemaakt : doch tegenwoordig zyn de ontvangers van
die liefderyke gaaven, meest al, een hoop zwervende land .
loopers, die liever als landloopers rondzwerven, dan wer .
ken, en, onder bet voorwendzel van Bedevaartgangen, hunne luiheid bot vieren, en dikwyls wegrooveryen pleegen .
Van onzen vriendiyken gastheer affcheid neemende ; be .
loofden wy hem weder to bezoeken, als wy, to rug kee .
rende, denzelfden weg ginger . Wy kwamea tot La Gran .
de Croix, eene herberg, op bet uiterile van de vlakte gelegen : van daar of begint men terflond to daalen . Tegen over
de Herberg is een kleine Kapel, in welke de zodanigen, die
op 't gebergte, door koude, door den blixem of eenig ander
toeval, omkomen, begraaven worden . Hier vertoefden onze
draagers meer dan een uur , en wy aten van de beroemde horellen, uit bet Meir, welke zy warmden ; en, ichoon ze zo
groot met waren, als ik reeds vermeld heb, lmaakten ze heerlyk . Zy fchaften ons Boter, de beste welke ik immer pruef .
de, 't welk misfchien moet toegefchreeven werden, aan de
veelvuldige geurige kruiden, die de Koeijen op de vlakte affcheeren . Zy vertelden my , dat ze negen maanden lang hunne Koeijen in de flallen hielden, om verfche Boter voor de
Engelfcbe Reizigers to maaken . De V1yn, die aan de zydeu
van 't Gebergte groeir, is zeer aangenaam, en wordt bewaard
in geiten vellen . Had ik dit vat gezien, eer ik proefde wat
het uicgaf , ik twyfel zeer of ik het op my zou hebben
kunnen verkrygen , daar van to drinken : want deeze geitenhuiden hebben een morsfig en afzigtig voorkomen . Waar
de kop en de pooten gezeten'hadden, zyn ze digt gebonden
,over 't geheel gelykt het een opgezwollen gedrogt . De GANYMIrnES, of Savoijaardfcbe fcbenker, neemt dit wanfchiklyk
ding onder zyn arm, gelyk een zakpyp, cu keert het agtetile
na de gasten, haalt 'er een prop uit, en de wyn loopt uit een
tap, door de natuur zeker niet gelchikt tot dat einde .
Het afloopen van La Grande Croix gaat omtrent negeti
honderd voeten, zeer tilel . Ik kan deezen weg by niets beter
vergelyken, dan by een gebrooken fleenen trap, 't welk te.
wege brengt, dat de draagers by de wendiilgen zo ichielyk
~III-
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omkeeren, dat by, die in den draagzetel zit, over alle de fcher .
pe hoeken onverhinderd been gnat ; die als 't ware overdwars fnydende . Niettegenflaande de nieuwigheid deezer
manier van reizen, de fleilheid van den web, en de fuel.
heid van den voortgaog, dewyl myne draagers bykans den
geheelen weg liepen, was ik geen eene keer zo bevreesd,
dat ik my aan de leuningen van den draagftoel vasthieldt ;
dermaate was ik ingenomen met de zonderlingheid en verfcheidenheid der gezigten beneden : want de zon , nu boo;
genoeg geklommen, boven deeze verbaazend hooge bergtoppen, om de dampen en nevels aan deeze zyde der wereld to verdryven, ontdekte ons, door de gebrooke wolken
been, vrugthaare valeien, bosfchen, dorpen, rivieren, waar
op wy nederzagen als een Vogel, die in de lugt vliegt .
Wanneer wy, door de bogtigheid van den weg, dit wyd •
uitgeftrekt gezigt verlooren, bragten heerlyke watervallen,
zich met de wolken vermengende, de fchoonfte regenboogen voort ; welker flerk Ichitterende kieuten bet oogdeeden
fchemeren . Wat gy ook moogt denken van de woiken,
als gy ze van beneden ziet, van derzelver zagt en warm
voorkomen, op eenen fchoonen dag ; ze zyn niet to min
zeer vogtig en koud, om door been to trekken . Ik behoef
u niet to zeggen ; dat ik veel hooger dan de wolken ge .
weest ben . Op zommige oogenblikl en, by 't afgaan, kon
ik niet nalaaten my to verbeelden, dat ik een Hex was op
een bezemltok . De fchoone waterval, byzonder opgemerkt
door RICHARD en LALANDE, is door den eerstgemelden ver
best befchreeven . Lood- en Koper-erts vertoont zich duid .
lyk op de rots, en bet zand is, blykbaar, met eene metaalagtige zelfftandigheid bezet. Deeze waterval ftort van eene
verbaazende hoogte neder . Gekomen aan de vlakte, die den
naam van St . Nicolaas voert, hadden wy van daar het ge.
zigt op then verwonderenswaardigen Waterval . 'Er zyn nog
eenige geringe overblyfzels van oude muuren en leuningen ;
de laatfle worden , jaar op jaar, weggenomen, door het
vallen van de fiieeuw ; doch geduurig van de Bueren weder
opgemaakt.

V. D$EL. MENGELW . NO . I I,
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BERIGT EN CHARACTER VAN DEN EERWAARDIGEN
RICHARD PRICE . D . D. F. R . S .

D

E regtmaatige hoogagting, welke Dr . Price , in eeri
reeks van Jaaren, verworven heeft, onderMannenvan
Verfland, Godsdienst en Geleerdheid, als mede, nu jongst .
leden, onder de Staatkundigen, is eene genoegzaameverdeee
diging voor de volgende fchets zyns Characters . Daarenboven zullen wy, door de beginzels van braave Mannen be .
kragtigd, door hun voorbeeld aangefpoord worden, om die
to omhelzen en hun to volgen ; terwyl wy teffens eene voegzaame (chatting betaalen, aan hunne byzondere en openbaare
deugden .
In de daad, bet is, om verfcheide redenen, een bezwaarlyker taak, de wereld een recht denkbeeld to geeven, van iemand die nog onder ons verkeert, dan van de zodanigen die
het tooneel deezes leevens verlaaten hebben . Onkundigen
van des Perfoons onvergelyklyke waardye , zullen veelligt
den Schryver van vleiery verdenken ; en waarfchynlyk zal de
Vriend, wien dit teken van aging betoond wordt, in ftede
van des voldaan to zyn, het afkeuren . Daar nogthans veele
tegenflanders, zonder reden, Dr . PRICE in zyne eere aangetast en doorgeflreeken hebben, zal by het eenen Wend ten
goede moeten houden, dat by bet Gemeen geen Lof•ede, maar
een Character mededeele, welbekend aan alien die gelukkig
het getal zyner Vrienden to behooren .
genoeg zyn, om ondert
Ik zal my niet inlaaten tot de byzonderheden van Dr . PRicE's agtenswaardige afkomst en bloedverwanten . Zyn Oom
was een uitfteekend Leeraar onder de Disfenters in Londen,
een boezemvriend van den beroemden Dr. WATTS, en verfcheide jaaren Amptgenoot diens braaven Mans . Dr. PRICE
ving vroegtyds dit zelfde werk als Leeraar aan, en verwierfvan
den beginne zyns Diensts groote agting . Zyn bondig oordeel
en letterkundige bekwaamheden, f1raalen door in zyne Leer .
redenen en in zyne Schriften : bovenal in zyne Review of the
,principal questions and dij culties in Morals ; en zyne Verhan .
deling over The Importance of Christianity , the nature of
historical evidence, andmiracles ; zyneandereVerhandelingen,
On Providence Prayer &c . () toonen hoe veel deels by neemt
in
(*) Van Dr. PRics hebben wy, in 'c Nederduitscb, FierT'erbana'e.
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fn aaadlyke Godsdienst-oefening, en welk een invloed deeze
hebbe op zyn eigen gemoed en daaden . Zyne keurige Ob .
fervations on Reverfionary Payments , Life flnnuites , and
Political Arithmetic, en zyn Complete fet of Tables, wyzen
uit dat by niets nuttigs, in de weetenfchappen, zich heeft laaten ontglippen .
Van wegen de uitgave zyner nuttige Schriften, en Tyne
iitfteekende bekwaamheden, werd by verkooren tot . Lid der
Koninglyke Maatfchappy, en veelen der aanzienlykften en ge •
leerdften in Groot-Brittanje hebben getragt met hem in ken .
nis to geraaken ; zicll thans verblydende over hunne briefwis .
feling en vriendfchap met hem . Met 6rsn woord, alien die
hem kennen, kunnen getuigenis geeven van zyne openhartigheid, van zyn' aangenaamen en nuttern ommegang, van zyne
opregtheid in 't behandelen van gefchilftukken, van zyne zagt •
aartigheid, gefpraakzaamheid en heuschheid . Eenigen hebben aangemerkt, dat eene overmaat van zedigheid en wan .
trouwen deeze uitfteekende hoedanigheden eenigzins be=
zwalkt. Zyne zugt tot rust, en afkeer, om iemand eenigen
aanftoot to geeven, fchetst by zelve met juiste trekken af,
in zyne laatst uitgegeevene Obfervations on Liberty (*) :
;, Ik, dus laat by zich hooren, ik geef deeze myne 4anmer=
„ kingen over de Vryheid, met wederzin en moeite, in 't
,, licht, daar toe gedrongen door een fterke aandrift ; doch
,, ten zelfden tyde to rug gehouden door de bewustheid ,
,, dat ik waarfchynlyk gevoelens zal voordraagen, niet gun;, ftig voor de tegenwoordige maatregelen desStaatsbeftuurs,
„ waar onder ik leeve, en van 't welk ik een beftendig en
volyverig welwenfcher ben ."
Dr; PRICE ftaat in den hoogilen rang, onder zyne Broedeten in den Heiligen dienst ; zy zyn getuigen van de helderheid zyns oordeels, van de bondigheid zyner redenkavelingen, van de ftandvastigheid zyns gemoeds, en de opregtheid
delingen, ever de Poorzienigbeid, bet Gebed, de onderlinge kennis
der Godvrugtigen aan elkander, in den toekoomenden staat der
Gelukzaligheid, en de Nuttigbeid der Cbri :tlyke Openb . : -Irge,
als merle de Natuur der Historifche Blykbaarbeid, en de W~nderwerken: Te Harlingen, 1768. Zie de A Yaderl. Letter -Oef II
r

D . I Stuk. bl . 385 .
flan
.
(") Men zie een Berigt van de Franfche Vertaaling deezer merkingen , in onze 11. Vaderlandfcbe Letter-Oefeningen . Zie
boven, bl. 06.
Kka
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heid zyns batten . Toen zy zich de laatfle keer by bet Parle .
ment vervoegden , om een uitgeflrekter Verdraagzaamheid
to verzoeken, waren de Gelastigden afgeweeken van het al .
gemeen en bet eerfte beginzel der Disfenters . Dr. P R I C E,
fchoon een banner, kwam 'er tegen op, en fcheidde met zodanige Leeraaren , als zich verklaarden tegen eenige Eedbetuiging van eene Godsdienflige Natuure, als de voorwaarde
om de befcherming van de Overheid to genieten . Hy drong
'er fleeds op aan , dat de verligting, in 't fmeekichrift verzogt,
niet enkel eenigen, maar alle zyne Broeders moest influiten,
door bet herroepen van de flrafdreigende wetten tegen nun,
als zy aan de Regeering die verzekering van burgerlyke ruste Qaven, welke van andere Onderdaanen wordt gevorderd .
P R I C z's Staatkundige Schriften , .gene Beroeping op bet
Algemeen , wegens de holksfebuld, en zyne Aanmerkingen
over de Vrybeid, en den Oorlog met America, hebben hem
nicer op bet openbaar tooneel gevoerd, dan by verwagt of
verlangd hadt. „ Als een lid der Maatfchappye natn by al„ teen die vryheid, om de maatregels der Regeeringe to on .
„ derzoeken, welke ieder Perfoon in dit Ryk, tot deszelfs
„ geluk, bezit :" en „ dit zou by nietgedaanhebben ; doch
„ by zag hoe bet tegenwoordig tydperk zwanger ging van
• gebeurtenisfen , ten uiterflen gewigtig voor zyn Land ."
Zyne vyanden moeten bekennen, dat by met gefchreeven heeft
als een Partydige ; en alien die de eer hebben van hem te kennen, weeten zyne goede oogmerken, en dat by aan geene
party verknogt is . „ Indien dit Land, zo wel als America,
„ weezenlyken dienst to doen, door de Volksfchuld op een
„ vasten voet van betaaling to brengen --- door bet befluur
• der geldmiddelen aan nieuwe regelen to onderwerpen -„ en maatregels vast to beraamen, tot bet uitrooijen van 't be .
„ derf en bet herflellen der Staatsgelleltenisfe, - indien
„ dit bet gevolg niet is der aanflaande veranderingen in het
„ Staatsbefluur, en bet flelzel van bederf, onlangs zo zeer
„ voortgezet, nog aangekweekt wordt, duukt hetmy, voor
„ bet Koningryk , volflrekt onverfchillig , wie de magt in
• handen hebben, wie niet."
Misfchien heeft Been gefchrift zulk eene menigte van
Biaauwboekjes, by wyze van beantwoording, voortgebragt,
en is onverdiender meer gehaavend, dan deezeAanmerkingeu
van Dr. PRICE, of bet moest de uitfleekende Leerreden zyn
van den geweezen Bisfchop HOADLEY, over bet Koningryk
van Cbristus. Doch het Gemeen en zyne Tegenflanders zou .
den wel doen, met bet oog to flaan op, en ecu voorbeeld to
nee-
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neemen nan bet Characfter van Dr . PRICE, zo als bet, in den
voorleden jaare , gefchetst is door eene Jufl'rouw, die hem
onder haare Vrienden rekent, en bekend ftaat onder de Ge .
leerden in Groot-Brittanje, die niet van vleiery of partydig.
held kan verdagt gehouden worden ; to weeten Mejuffrouw
CHAPONE (*) .

Terwyl een hoogmoedig Man zich pynigt, om uit to
munten, in gezelfchap , en alter verwondering tot zich
to trekken, door valsch vernuft , gedrongene pligtpleegingen en voorbedagte minzaamheden, moet bet hem gewis
den gevoeligften weedom baaren, als by ziet hoe beften .
dig SIMPLICIUS hunne aanda t trekt ; hunne agting en ge .
negenheid verwerft, zonder oit van zichzelven gedagt to
hebben, dat by onder hun een Perfoon van eenige beteke .
nis is. SiMPricius deelt zyne verhevener kundigheden me„ de, des gevraagd zynde, zo gemaklyk, zo eenvoudig als
;, by u zou zeggen hoe laat bet is : met dezelfde gereedheid
„ en goedwilligheid onderrigt by de Onkundigften, als by
„ met de Geleerdtten verkeert. Hy is zo zeer bereid oni
„ onderwys to ontvangen, als om bet to geeven ; en out
„ zich to voegen, zo ver by kan, in bet beuzelagtigfte ge .
„ fprek, 't welk in een gezelfchap ter baane komt, als in bet
„ ernttigfte en verhevenfle . Indien by twistredent, doet by
„ bet met dezelfde opregtheid, over de gewigtiglle, als over
de gemeenfte , onderwerpen ; en betoont geen minder
„ geduld in bet hooren, dan in bet beantwoorden zyns te„ genfpreekers . Rept gy by hem van zyne Werken, by ont„ vangt den lof, of erkent de gebreken, met dezelfde be„ daardheid, en 't is onniogelyk hem, in een van beide dee .
„ ze gevallen, van gemaaktheid to verdenken, Wy vinden
„ ons meer verpligt en voldaan, door zyne cenvoudige en
„ onopgefinukte betuigingen van agting, dan door de voorpligtspleegingen der volleerdfte Complimentmaa• bedagte
• kegs : zyne welmeenendheid en opregtheid f1raalen dermaa .
„ to door in elken opilag van bet oog, in elk woord en
„ houding, dat wy niet kunnen twyfelen, of zyne beleefd• heden betoont by onzenthalve, en niet om zyns zelfs wit,
„ of ze zyn de natuurlyke uitwerkzels zyner weezenlyke goed .
• hartigheid en geenzins de voorbepeinsde cieraaden van een
„ bevallig voorkomen . Elk verlangt hem, op zyne beurt,
,, be-

„
„
„
„
„
„
„

,,

(*) ll1iscellanies in profe and verfe, by
Kk 3
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beleefdheid to toonen, welke wy weeten dat ontvangen
„ zal worden, zo als dezelve gemeend is . Allen zyn ze ge9
• reed hem een' eerbied toe to draagen, welken by Diet ver.
• langt , en meer in hem to ftellen dan by zich aanmaatigt
• of bezit . Schoon onbevallig van Perfoon , en geenzinst
• naar de mode opgevoed, is zyn gedrag altoos welvoeglyk,
• ongerhaakt en eerwaardig ; zo ontheven van bedwang erg
• laavkruipende onderwerping , in de aanzienlylifte gezel• fchappen, als van hoogmoed en onbefchoftheid in de laag• fte . Zyne eerwaardigheid komt voort uit zyne nederig`9
• heid ; zyne minzaamheid, openhartigheid , en vrymoe• digheid uit de weezenlyke goedheid en braaf held zyner
• gemoedsgefteltenisfe, welke by openlegt met al de onbe„ fchroomdheid der waarheid, zonder eenige vermomming
• of cieraad to behoeven ."
De verdienflen van Dr . PRICE, zyn onlangs openlyk erkend
en beloond : want in eene Algemeene Vergadering, in de Kamer van de Guildhall to Londen, op den 14 Maart deezes
Jaars 1776, Dam men het volgende befluit.
„

SAUBRIDGE,

Mayor.

„ Is beflooten, dat men, van wegen dit Hof, eene dank .
„ betuiging zal doen aan den Eerwaardigen RICHARD PRICE,
• Doctor in de Godgeleerdheid , Lid van de Koninglyke
„ Maatfchappy : dewyl by, in zyn laatst uitgegeeven Werk,

• Aanmerkingen ever de Natuur der Burgerlyke Vryheid &c .
• die zekere begrnzels vastgefteld heeft, op welken alleen
• bet opperst wetgeevend gezag van Groot-Brittanje, over

8, haare Volkplantingen , regtmaatig en heilzaam kan laande
• gehouden worden : en om het voordraagen van die ftuk .
• ken, zonder welke bet voor dit Koningryk geheel onver.
• fchillig moet weezen, wie de magt in handen hebbe, wie
• Diet,
,, 'Er is bevel gegeeven, dat dit befluit, door de Stads
• Klerk, opregtlyk overgefchreeven, en door hem aan den
bovengemelden Rickard Price zgl ter hand gefteld wora , den ."
Men flelde voor, om de Vryheid van deeze Stad, in een
gouden doos, ter waarde van vyftig Ponden Sterling, aan
den Eerwaardigen RICHARD PRICE to fchenken, als eene
dankbaare getuigenis van de goedkeuring deezes Hofs, wegens zyne .dannlerkingen over de I hhead, en dat de Kamerbe
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bewaarder hem deeze zou aanbieden . Dit werd beflooten
en bevel gegeeven, dat de Lord Mayor den gouden doos,
ten then einde, zou doen vervaardigen .
Dr. PRICE zondt, ter gelegenheid van dit befluit, den
volgenden Brief aan den Stads Klerk, die in eene and ere
zitting geleezen, en waardig gekeurd wierd, om plants to
vinden in het Stads dagregister.
Ann WILLIAM R I x, Esq . Stads Klerk .
MYN

„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„

•

„

•

,,

•

HEER1

,, lk verzoek u den Lord Mayor, de Aldermans, en

Commons der Stad Londen, in hunne Raadsvergadering,
op 't hartlykst to bedanken voor het zeer gunftige befluit
van dankzegging, waar mede zy myne Aanmerkingen
over de Burgerlyke Y-yheid vereerden . Deeze Aanmerkingen waren met geen ander inzigt gefchreeven, dan
om de zaak der Vryheid en der Regtvaardigheid te hand .
haaven, om dit Land het fchriklyk gevaar zyns tegenwoordigen toeflands order 't oog to brengen : het ge .
tuigenis van goedkeuring daar aan verleend, door een zo
eerwaardig Lichaam , 's jaarlyks gekoozen door de voornaamfte Stad in de Wereld, en zo uitileekend door het
voorbeeld van yver, in de zaak der Vryheid, zal, is het
to hoopen, het Gemeen aanzetten, om meer en meer
bepaald uit to zien na zulke maatregels, als ftrekken, o .n
een verzwakte Staatsgefteltenis to bewaaren, en ons voor
naderende onheilen to behoeden ." 1k ben,
ATYN HEER,

met alien eerbied, uw &c .
RICHARD PRICE .

mymering
Eets verguidden
ge de eerfle flraalen van bet heldermorgen-
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DE HERVST-MORGENSTOND.
DE HERVST-MORGENSTOND .
Door den Heer GESSNER.
Bet held met vruchten overlaaden,
.Heer 'card als goud of diasnant ;
Zal ons volop met fpys verzaaden,
Sny af! 't wacbt op des Maayers hand.

licht de toppen der bergen, en kond .igden den fchoon .
lien Hervst-dach aan, wanneer NnLON aan zyn venfler ging
zitteu . --- Reets glinfferde de Zon dwars door de \Vyngaarden , wier loov, gemengd met geel en purper, boven het
zelve een pricel van lchaduwryke bladercn maakte, welke
door een licht geblaas van den morgenwind zachtlyk bewoo .
gen wirrden . - De Hemel was fielder ; een Zee van dampen bedekte de Valeien, gelykende naar Eilanden ; de ailerhoogfie Heuvels, met derzelver rookende Hutten en bet ge .
mengeld Hervst . cieraad, verhevte zich nit den fchoot deezer
Zee , op de helderheid der Zon . De boomen , met rype
vrucihten belaaden, booden aan 't oog de trefFende mengeling
van duizend fchakeeringen van gee], en purper, met eenige
overblyvzcls van groen . --- MILON, in eeneaangenaame
verrukking, liet zyn gezicht over deeze wyduitgeflrekte f}reeken dwaalcn . Zomtyds fl'aroozde by op de verre afgeleegene,
zomtyds ve~tigde by het gezicht op de naby zynde voorwo,rpen . Hy hoorde her vrolyk geblaet der Schaapen , de
fluiten der Herders, en bet gekwinkeleer der Vogelen, die
reis op reis elkander achtervolgden, in bet golven der lucht,
waar zy z ;ch verlooren in de dampen der Valeien . In cene d ie .
;iompeld zynde, bleev by een langen tyd onpe
beweerelyk . Maar , eenflags vervoerd door een vuurigen
yver (*), nom by de Tier, die aan den muur was opgehangen, en zon g, onder bet fpeelen, indeezervoege .
„ flan ik, o Hemel! kan ik myne verrukkingen en myne
• erkentenis uitdrukken, door Zangen, die owes waardig
• zyri ? De ontlooken Natuur fchittert in alle haare fchoon• herd . --- Haare Rykdommen verfpreiden zich overvloe .
• dig. - Alomme regeert de vreugd en de vrolykheid .
Het
„
($) Entbuf asnse .
R
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Het geluk van 't jaar glimlacht, in onze wyngaarden
~,
„ en akl ers . -- Hoe fchoon is deeze geheele landflreek!
„ wat is ze fchoon in den gemeugelden opfchik van den
;~ Hervst !
„ Gelukkig die geen, wiens zuiver hart bevryd is van knaa .
,, gingen ; die, voldaan van wegens bet fortuin, dikwyls het
,, geluk van wel to doen fmaakt 1 De frischheid van den mor .
„ gen wekt hem op, en noodigt hem tot blydfchap . De
„ dagen zyn vol bekoorlykheden, en de nacht brengt hem
„ in de armen van de alleraangenaamfte rust . Zyne Ziel ftaat
„ altoos open voor de indrukzelen van bet vermaak . De
„ veranderende fchoonheid der jaargetyden betovert hem, en
„ by, by alleen , geniet de Schatten der Natuur.
„ Maar tweewerv gelukkig is die geen, welke zyn geluk
„ met eene medgezellinne deelt, die de bevalligheden en de
„ deugd vormen ; met eene gezellinne, gelyk gy mynwaarde
„,DAPHNE! Zedert dat het Huwelyk onze lottgevallen ver .
,, eenigde, zyn zy als de overeenftemming van twee fluiten,
„ waarvan de zuivere en zachte toonen bet zelvde geluid
„ herhaalen ; een ieder die dezelven hoort is van vreugde
;, getroffen . --- Zullen myne oogen ooit eene begeerte ont,, dekken, die gy niet vervuld hebt 1 Heb ik ooit eenig geluk
„ gefmaakt, dat door bet uwe niet vermeerderd is! Heevt
• ooit eenig verdriet my tot in uwe armen gevolgd, bet geen
„ gy niet hebt doen verdwynen, gelyk de Zon de dampen
„ verdryvt! 6 Op den dach, toen ik u, myn Echtgenoote,
• in myn hut geleidde, heb ik alle de bekoorlykheden van
„ myn leeven , van uw gevolg zien wegvliegen , en zich.
• voegen by onze Huisgoden, om ons niet meer to verlaa.
• ten . De huislyke orde, de zinnelykheid en de vrolykheid
„ zitten voor, in alien onzen arbeid ; en de Goden fcheppen
• behaagen in uw Werk to zegenen .
„ Zedert dat gy de Ziel van myn leeven zyt, zedert dat
• gy 't, myne DAPHNE, zyt, is alles, wat my omringt,
• voor myne oogen opgefchikt ; de Zegeningen rusten bo• ven myne hut ; zy verfpreiden zich over myne kudden,
• over myne gewasfen, en over mynen oogst. -- De
„ arbeid van ieder dach is ene nieuwe genieting ; en wan .
• neer ik, vermoeid, onder dit flil verblyv terug kom,
„ welke bekoorlykheid? . . . my ontlast to gevoelen, door
• uwe tedere omhelzingen ! - De Lente komt my lachen .
• der voor ; de Zomer en de Hervst veel ryker ; en wan.
„ neer de Winter ooze wooning met Sneeuw en Vorst droe .
K k 5
91 vig
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„ vig dekt, dan geniet 1k, nan den haard gezeten , aan

,, uwe zyde, in 't midden van de treffendfle zorgen, het
„ alleraangenaamfte onderhoud, en de fmaakelykfte verkwik .
„ kelykheden van de huislyke gerustheid. Dat de Storm.
winden zich ontketenen! dat de Sneeuwvlokken de ge .
• heele ftreeken voor myn gezicht bedekken! by u opge .
„ flooten , voel ik, o myn D A P H N E , voel ik nog beter ,
„ dat gy geheel voor my zyt! --- Gy volmaakt myn ge„ lukftaat . Beminnelyke kinderen, vercierd met alle de be .
„ valligheden uwer Moeder, welke Hemelfche gunften geevt
„ gy my niet met rede to hoopen ! -- Het eerfte woord,
„ dat D A P H N E u leerde uitftameren, was, my to zeggen,
„ dat gy my bemindet ; de gezondheid, de vrolykheid,
• glimlacht in alle uwe trekken ; en de zachte gedienflig„ held heerscht reets in uwe oogen . Gy zyt de wellust
„ van onze Jongelingfchap ; uw geluk zal het fteunzel on• zer gryze dagen zyn . Wanneer gy my, by myne terug.
„ komst uit bet Veld, of nit de \Veide, reets by den in..
• gang der hut, door uw vreugdegeroep toejuicht ; wan„ neer gy, aan myne knign geftrengeld, met de vervoeringe
„ der onnozelheid, myne gefchenken ontvangt ; de Vrugten
„ die ik gezameld, of de kleine Werktuigen die ik gefneeden
„ heb , onder 't volgen myner Kudde, fangs den oever ;
„ Goon! hoe trevt my als dan de zachte eenvoudigheid van
„ uwe vermaaken ! In myne verrukking, 6 myn DAPHNE,
• vlieg ik in uwe opene armen, Met welk een ftreelend ge .
„ noegen kust gy de traanen van vreugd, die uit myne oo.
• gen vlieten ?" Terwyl ni I L o N aldus zong, trad DAPHNE
binnen, houdende op ieder arm een kind, fchooner dan de
Min, De morgenftond, door den Dauw vervrischt, is min .
der treffende dan DApI E was . Met kaaken, befproeid door
traanen van vreugde, zeide zy, al zuchtende, „ 8, myn
• vriend! wat ben ik gelukkig! hoe zeer bemint gd ons!"
Op deze woorden drukten zy zich in elkanders armen,
Zy fpraken niet, zy verheugden zich ! Ach ! die hen op
dit oogenblik had gezien , had tot in den grond der Ziele
,gevoeld, DAT DE DEUGD ALLEEN GELUKKIG IS .
G, H . E .

AAN-
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6AI'TAIERKINGEN OVER HET GEBRUIK EN 'T MISBRUIK DER
WYSBEGEERTE, IN STUKKEN VAN SMAAK,

Door den Heer

D

D'A L EMBER T,

DE Geest der Wysbegeerte, zo geroemd by een gedeelte
onzes Volks , en zo veragt by een ander gedeelte ,
heefc in de Weetenfchappen, en in de FraaijeLetteren, tegenftrydige uitwerkzels hervoortgebragt, In de Weetenfchappen
heeft dezelve pail en perk gezet aan de dwaasheid, our alles
to verklaaren, nit de zugt om overal Stelzels van to vormen,
ontfiaan . In de Fraaije Letteren heeft dezelve ondernomen,
ooze vertnaaklyke aandoeningen teontwikkelen, en alles, wat
een voorwerp van Smaak is, nauwkeurig to onderzoeken .
Indien de verftandige befchroomdheid der hedendaagfche Natuurkunde tegenftreevers gevonden heeft , is het dan to
verwonderen, dat de ftoutheid der nieuwe Letterhelden, het
zelfde lot treft? D °eze heeft bovenal den zodanigen onzer
Schryveren moeten tegenftaan, die denken, dat in flukken
van Smaak, even ais in de allerernfti-fte gevalien , elk nieuw
en wonderipreukig denkheeld verbannen moet word en, enkel our dat her nicuw is. Het fchynt niet to min, dat men
omtrent onderwerpen van befpiegeling en vermaak, geenc to
groote vryheid kan geeven aan de vmdingrykheid, fchoon
deeze geenzins altoos even gelukkig flaagt in haare poogin .
gen, Het Vernuft baart verheevene ftukken , als bet los en
vry gelaaten wordt ; dat wy desgelyks de Rede toeftaan, by
geval, en zomtyds, zonder gelukkigen uitllag, haarlichtende
fakkel to houden by alle tie voorwerpen onzer vermaakingen,
indien wy haar in ilaat willen ftellen, om aan 't Vernuft ee .
nigen Onbekenden weg to ontdekken . Het fcheiden en fchiften der Waarheden en der Drogredenen zal welhaast van
zelve komen ; wy zullen 'er to ryker en ten miniten verlich-'
ter door weezen .
Eene der voordeelen van de Wysbegeerte, in flukken van
Smaak aan to wenden, is, dat dezelve ons geneest van, of
ten behoedmiddelftrekt, tegenLetterkundigeBygeloovigheid
zy regtvaardigt onze hoogagting voor de Ouden, door die
redelyk to maaken : zy wederhoudt ons, van hunne gebreken
wierook toe to zwaaijen : zy doet ons hurls gelyken kennen,
in verfcheide onzer goede hedendaagfche Schryveren, die,
em dat ze door de ouden gevormd zyn, door eene nederig
heid,
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heid, welke geen fireek kan houden, zich veel minder dan
hunne Meesters agten . Maar kan de Boven-natuurkundige
oplosfing van iets, 't welk een voorwerp van aandoening is,
geen redenen doen zoeken, van 't geen niet op rede fleunt?
kan deeze de aandoening van vermaak met verftompen, door
ons to gewennen, om, in koele bedaardheid, to onderzoeken wat ons fterk moet aandoen? -- Kan zy geene hinder .
paal worden voor 't Vernuft, het zelve flaafsch en befchroomd
maaken? Het zy my vergund op deeze vraagen to antwoorden .
De Smaak, fchoon gansch niet algemeen, is niet willekeu .
rig. Deeze waarheid wordt gelykerhand toegellemd, door
de zodanigen, die den Smaak tot hot Gevoel derAandoening
bepaalen, en door 1e zodanigen, die willen dat dezelve beredeneerd zy. Maar tot alle fchoonheden, voor welke een
Werk van kunst vatbaar is, flrekt bet gebied des Srnaaks
zich niet nit . 'Er zyn treffende en verhevene, die gelykerhand alle geesten aandoen, welke de Natuur zonder moeite,
in alle eeuwen, en onder alle volken, voortgebragt heeft ;
en waar van, by gevolge, alle Geesten, alle Eeuwen en alle
Volken getuigen zyn. Men vindt ook fchoonheden, die alleen aandoenlyke Zielen treffcn, en van andere niet opgemerkt
worden. De fchoonheden van deeze foort zyn van eeren
tweeden rang : want het grootfche verdient den voorrang van
't geen alleen keurlyk is ; doch ze zyn 't, niettegenfi:aande
die de meeste fchranderheid vorderen om voortgebragt, en
de meeste kiesheid om gevoeld to worden ; to deezer o orzaa .
k e zyn ze menigvuldigst onder Volken, by welken de aangenaamheden der Maatfchappye, de kunst van to leeven en to
genieten, volmaakt hebben . Deeze foort van fchoonheden,
voor een klein getal gefchikt, is eigenlyk bet voorwerp van
Smaak , of, (om eene bepaaling van Smaak to geeven),
„ van de bekwaamheid, om in de werken van kunst to on„ derfcheiden, war aan gevoelige Zielen moot behaagen, of
mishaagen : .'
Indien de Smaak niet willekeurig is , fleunt dezelve op
onbetwistbaare gronden, en, 't geen bier uit noodwendig
voortvloeit, 'er moot geen werk van kunst zyn, waar over
men niet kan oordeelen, naar deeze gronden en beginzels
to work gaande . In de daad, bet beginzel van ons vermaak, en van ons verdriet, buisvest enkel en geheel in onszelven : wy zullen, derhalven, in ons zelven, als wy bet
aandagtig nagaan, algemeene en onveranderlyke regels van
Smaak vinden, die ons ten toetsfleen moeten dienen, waar
aan
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aan wy alle de voortbrengzels van kunst kunnen toetzen .
Dus zal die zelfde Geest der Wysbegeerte , die ons ver .
pligt, om, by mangel van genoegzaame kundigheden, flilte
flaan by elken flap in de beoefening der Natuure en der
voorwerpen, welke ons omringen , in tegendeel, in alles
wat een voorwerp van Smaak is, ons tot navorfchen brengen . Doch dezelve weet teffens, dat dit nafpeuren zyn
eindpaal heeft. In welk geval het ook moge weezen . Wy
moeten wanhoopen, van oit tot de eerfle beginzels to kunnen opklimmen : deeze zyn voor ons altoos agter eene wolk :
de boven-natuurkundige oorzaak van onze Vermaaklyke aan .
doeningen to willen uitvinden, zou een even harsfenfchim .
mig beflaan weezen, als de werking der voorwerpen, op
onze zintuigen, to willen verklaaren . Maar gelyk men tot
een klein getal gewaarwordingen, den oorfprong onzer kundigheden heeft weeten to brengen, zo kan men desgelyks
de beginzels onzer vermaaklyke aandoeningen, in 't fluk van
Smaak, tot een klein getal onbetwistbaare waarneemingen,
over onze wyze van gewaarworden , bepaalen . Tot die
hoogte klimt de Wysbegeerte op : dan hier ftaat zy flil ,
en daalt van daar, door eene natuurlyke neiging, weder af,
tot het trekken •v an gevolgen .
Juistheid van Verfland, reeds op zich zelven zo zeldzaam,
is met genoeg tot deeze ontknooping : een kiefche en aandoenlyke Ziel is zelfs niet voldoende ; 'er moet, mag ik het
dus uitdrukken, geen dier zintuigen, welken den Smaak uitmaaken, ontbreeken . In een Dichtftuk, by voorbeeld, moet
men nu eens tot de Verbeelding, dan eens tot de Aandoening, dan wederom tot de Rede fpreeken ; maar altoos voor
't Gehoor : de Verzen zyn eene abort van zang, omtrent 't
welke het Gehoor zo onverbidlyk is, dat de Rede zich zomtyds verpligt vindr, eenige offeranden daar aan toe to brengen .
Dus zal een Wysgeer, 't Gehoor, het dichtkundig Gehoor,
misfende, fchoon by alle de andere vereischte hoedanigheden
bezat, eeu flegt regter weezen over een Dichtftuk . Hy zal
voorwenden, dat het vermaak, ons daar door verfchaft, een
ingebeeld vermaak is, dat men, in alle werken, welke ook,
zich moet vernoegen met tot het Verftand en de Ziel to fpree .
ken : by zal misfchien door hairkloovendebewysredenen, het
belachlyk zoeken to maaken, dat iemand zo veel moeite aanwendt in 't fchikken der woorden, om het Gehoor to ftree .
lea . 't Is op deeze wyze, dat een Natuurkundige zich be .
paalende tot de eenige aandoening, het Gevoel, beweerde
dat afgeleoene voorwerpen op onze zintuigen niet kunnen
wer-
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werken, en dit bewees door drogredenen, waar op men niet
kon antwoorden, dan door hem op het .Gezigt en hetGehoor
to wyzen . Onze Wysgeer zou denken, niets een Dichtftuk
ontnomen to hebben, als by alle de uitdrukkingen behieldt,
doch verfchikte om den Inaatklank to verbreeken, en by zal
het aan een vooroordeel, waar aan by zelve, zyns ondanks,
verflaafd is, toefchryven, dat het werk, in dien nieuwen ftaat,
eene lamheid en onbevalligheid verkreeken heeft . Fly zal niet
bemerkeii dat by, door bet verbreeken van den maatklank o
en het verfchikken der woorden, de eenftemmigheid, ontftaande uit derzelver fchikking on verbintenis, weggenomen heefr .
'4Vat zou men oordeelen van een' Muzikant, die, om to be.
wyzen , dat het vermaak der zamenftemmende zangtoonen
een ingebeeld vermaak is, een zeer aangenaam Air bedierf,
met de nooten, zo als 't geval wilde, door een to zetten .
Op deeze wyze zal een rechtfchaapen Wysgeer niet oor •
deelen over 't vermaak, nit de Dichtkunst gebooren ; by zal
alles niet aan de Natuur, noch alles aan de Inbeelding, toe=
fchryven : by zal erkennen, dat, gelyk de Muzyk eene alge .
meene uitwerking heeft op alle Volken, fchoon de Muzyk
vqn 't eene Volk niet altoos aan 't andere behaagt, ook a11e
Volken aandoenlyk zyn, voor de bevallige toonen der Dichtkunst~ hoewel hun Dichttrant zeer verfchilt . Het is door 't
aandagtig nagaan van dit onderfcheid, dat by tot de bepaaling kumt, in hoe verre de hebbelykheid invloed heeft op 't
vermaak, 't geen de Dicht. en Speelkunst ons verfchaffen a
wat weezenlyks de hebbelykheid by dit vermaak voegt, en
wat bedrieglyks de inbeelding ook daar aan kan byzetten .
Want by zal het vermaak der hebbelykheid niet verwarren,
met bet geen enkel willekeurig en ingebeeld is ; eene onderfcheiding, die men misfchien niet genoegzaam gemaakt heeft, en
die in dit ftuk en door de dagelykfche ondervinding, egter, onbetwistbaar vast ftaat . 'Er zyn vermaaken , die, van het eerfte
oogenblik af, ons vermeesteren ; -'Cr zyn andere, welke ,
in den eerften opflage, niet dan koel en onverfchillig van ons
ontvangen worden ; wagtende om zich to doen gevoelen, dat
de Ziel genoegzaam in beweeging gebragt is, en die als dati
de treffendfte zyn . Hoe dikwyls is het niet gebeurt, dat een
Muzykftuk, 't geen ons, in 't eerst, mishaagde, ons nnder .
hand verrukte, wanneer bet oor, door aandagtigluisteren, al
de kragt en fchoonheid daar van vatte? De vermaaken, welke de hebbelykheid ons doet genieten, kunnen derhalven niet
tillekeurig zyn, en zelfs met een vooroordeel daar tegen to
worftelen hebben .
fn
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In deezer voegen is het dat een Letterminnend Wysgeer
het Oor al zyn regt laat behouden . Maar , ten zelfden tyde,
(en 't is hier dat by zich : boven al onderfcheidt,) gelooft by
niet, dat de zorg, om dit zintuig to ftreelen, iemand ontflaat
van eene veel hooger verpligting, om to denken . Daar by
weet, dat het een allereerfte wet is, ten opzigte van den
ilyl, dat dezelve aan het verhandelde onderwerp voege , heeft
by den verregaandflen afkeervangemeenedenkbeelden, met
gezogte woorden uitgedrukt, en met het ydel vernis van verzen opgepronkt ; een middelbaar ftuk in ondicht, natuurlyk
gefchreeven, keurt by veel beterr dan een dichtftuk, 't welk,
by de verdienfte der maatklank, die der zaaken niet voegt :
dit ontftaat hier uit, dat by gevoelig is voor de fchoonheid
des fchilderagtigeafcltryftrants, en - daart ,in nieuwe en trefl=e n.
de beelden verlangt ; nog hooger ftelt by de fchoonheden van
gevoelens, en boven alle die het voordeel hebben van op eene edele en verrukkende wyze, nutte waarheden den Menschdomme voor to ftellen .
Het is niet genoeg, dat een Wysgeer alle de zintuigen be.
zit, die den Smaak uitmaaken, het is daarenboven noodig,
dat de beoefening dier zintuigen niet al to zeer op een enkel
onderwerp bepaald geweest zy. MALEBRANCHE kon zonder
verdriet de beste Verzen niet leezen, fchoon men in zyn flyl
de groote hoedanigheden eens Dichters befpeurt, Verbeel .
dingskragt, AandoenlykheidenWelluidenheid . Maaraltezeer
gefteld op 't geen bet voorwerp der Rede is, of liever op Redenkaveling, bepaalde zich zyne Verbeeldingskragt, tot het
voortbrengen van Wysgeerige veronderflellingen , en de maate van Aandoenlykheid, hem gefchonken, zettehemaan, om
dezelve to omhelzen met die drift, als of het waarheden waren. Hoe welluidend ook zyn flyl in ondicht moge weezen,
de bevallige overeenflemming der Dichtkunst hadt by hem
geene bevalligheid ; 't zy om dat met de daad de aandoen .
lykheid zyns gehoors bepaald was tot de welluidenheid
van ondicht , 't zy om dat eene natuurlyke bekwaamheid
hem vloeiend onrym deedt fchryven, zonder dat by het be .
merkte, gelyk zyne verbeeldingskragt hem ten dienfle flondt,
zonder dat by het vermoedde, of gelyk een Speeltuig de too .
nen flaat, zonder het to weeten .
De verkeerde oordeelvellingen, in 't fluk van Smaak, moe .
ten niet alleen toegefchreeven worden aan eenig gebrek van
gewaarwording in de ziel, of in het zintuiglyk geitel . Het
vermaak, 't welk wy ontvangen van eeuig kunstfluk fpruit,
of kan fpruiten, uit veele verfchillende oorzaaken . De ontwik.
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wikkeling des Wysgeers beltaat in die alle to fchiften en tie
onderfcheiden, aan elk het befcheiden deel to geeven, en ons
vermaak niet toe to fchryven aan eene oorzaak, welke't zelve
niet voortbragt . Buiten twyfel moet men, volgens werken ,
die, in hunne foort, wel uitgewoerd zyn, de regelsmaaken ;
doch niet naa de algemeene fom van 't vermaak, 't welk ons
die werken gegeeven hebben ; maar naa een bedaarde fchifting, die de plaatzen, op welke wy waarlyk verrukt ftonden , onderfcheidt , van die , welke alleen tot fchaduwen
dienden, en van die zelfs, waar de Schryver, zyns ondanks,
valt . Door deeze handelwyze to verwaarloozen, verhit zich
de verbeelding, op het gezigt eeniger fchoonheden van den
eerften rang, in een anderzins zeer ongefchikt en gedrogtlyk
werk ; wy fluiten welhaast de oogen op zwakke plaatzen,
hervormen zelfs gebreken in fchoonheden, en laaten ons allengskens vervoeren tot die domme en blinde geestdrift, die
niets bemerkt om zich over alles to verwouderen ; bene foort
van geaartheid des verftands, welke ons onbckwaam en onwaardig maakt, om weezenlyke fchoonheden op to merken .
Dus zou men, op eenen verwarden en werktuiglyken indruk,
valfche beginzels van Smaak bouwen , of wel, 't geen niet
min gevaarlyk is, iets, 't geen in zichzelve volftrekt wille .
keurig is, tot een beginzel ftellen, de grenspaalen der Kunst
inkorten, en onze vermaaken in zeer enge perken omfchryven, om dat wy dezelve wilden genieten in Une enkele foort,
en van een en den zelfden aart ; men zou de bekwaamheid
in een' nauwen kring fluiten, buiten welken liet dezelve Wet
geoorloofd zou weezen to treeden .
Het komt der Wysbegeerte toe, ons van die banden to ontilaan ; doch zy behoort keurig en voorzigtig to weezen, in
de middelen ter verbreekinge daar toe aan to wenden . De
Heer DE LA MOTTE beeft beweerd, dat de verzen niet weezenlyk tot de Toneelftukken behoorden : om dit denkbeeld,
op zichzelven genomen, zeer wel to verdeedigen, to fi :aaven , heeft by tegen de Dichtkunst gfchreeven ,even, en daar
door niets anders uitgevoerd , dan zyne zaak benadeeld
hem ftondt niets meer to doen, dan tegen de Muzyk to
fchryven, om to bewyzen dat de zang niet weezenlyk tot
een Treurfpel behoort . Zonder het vooroordeel door wonderfpreuken to beftryden, hadt by, zo 't my toefchynt, een
veel korter weg kunbten inflaan, om 't zelve aan to tasten,
naamelyk dat by I1es de Castro, in ondicht, fchreef : de groote aangelegenheid, het gewigt des onderwerps, leedt het deeze nieuwigheid to waagen, en misfchieu zouden wy dan eene
foort
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rbott meer gehad hebben . Maar de zugt om nit to fleeken,
om byzonder to weezen, tast de denkbeelden in de befpiegeling aan , en de eigenliefde, voor t mislukken bedugt, ontziet
dezelve in de daadlyke beoefening . De Wysgeeren zyn het
tegenovergeflelde van de Wetgeevers : deezen ontflaan zich
van de wetten, weike zy opleggen, geenen onderwerpen zich
aan de Wetten, die zy in bunne Voorredens veroordeelen,
De twee oorzaaken van dwaaling, waar van wy dus verre
gefprooken hebben, het gebrek van Aandoenlykheid aan den
eenen , en dat van to weinig Aandagts, om de beginzels
onzes vermaaks to onderfcheiden, aan den anderen kant,
flrekken tot altoos fpringende bronnen, van den zo dikwvls
vernieuwden twist, over de verdienflen der Ouden . Hunne
voorftander3, to veel met geestdrift vervuld, vinden to veel
bevalligheids in 't geheel, ter begunfliging van de hyzonderheden ; hunne party, to veel redeneerende, doet geen
genoegzaam refit aan de byzondere deelen, nit hoofde van
de gebreken, weike zy in 't geheel ontdekken .
'Er is cene andere foort van dwaalingen, opwelke deWys .
geer meer agts to geeven hebbe, om zich daar tegen to hoeden : dewyl by 'er zeer gereedlyk toe vervalt, Dezelve beflaat in beginzels, die waar zyn op zichzelve, doch niet op
die voorwerpen pasfen, tot de voorwerpen van Smaak over
to brengen. D ;, koele en traage redeneerkunde van bedaarde
verfianden is de redeneerkunde niet van heftig beroerde
geesten : gelyk deezen het beneden zich agten, faan to bly
ven op getneene denkbeelden, verftaan zy, zonder hunneuitdrukkingen, veel meer dan zy to kennen geeven ; zy vallen
eensflags in uiterflea, gelyk aan die Godheid by HOMERUS,
die drie fchreeden deedt, en met de vierde ter beoogdeplaatze was .
Dus brengt de V ysbegeerte, ten halve verflaan, in fluk .
ken van Smaak, ons van den rechten weg af ; maar eenbetez
verlichte Wysbegeerte brengt ons weder op 't rechte pad .
't Is, derhalven, een dubbel ongelyk den I'raaije Letterenen
der Wysbegeerte aangedaan, to gelooven, dat zy wederzyds
elkander kunnen befchadigen en verbannen . Alles, wat be .
hoort niet alleen tot onze wyze van bevatten, maar ook tot
onze wyze van gevoelen , ftaat onder de heerfchappy der Wysbegeerte ; het zou zo redenloos weezen, dezelve to bepaalen
tot de Hemelloopkunde en de Kennis des Wereldflelzels, als
de Dichtkunst to dwingen, om niet dan van Goden, Godinnen en de Liefde to zingen . En hoe tog zou de rechtfchaaV. AE$L. M NGELW. No . 11 .
L 1
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pen Geest der Wysbegeerte aangekant zyn tegen den goeden
Smaak? Dezelve is, in tegendeel, daar van bet fterklle fteunzel : bet behoort tot then Geest, in alles tot waare beginzelen op to klimmeu , to erkennen dat elke Kunst zyn eigen aart,
en ieder gefteldheid der ziele haar eigen chara& .,r, elke zaak
haar eigen gedaante heeft : met een woord, om de eindpaalen
van ieder niet to verwarren . Den Geest der Wysbegeerte to
mishruiken, is bet zelfde als des geb'rek to hebben .
Wy mogen 'er byvoegen, dat bet ontwikkelen der zaaken
de Aandoening niet verllompt, noch den Geest verkoelt in
de zodanigen, die anderzins deeze kostlyke gaven derNatuure bezitten . De Wysgeer weet , dat, in bet tyd(lip der
voortbrenginge, de geest geen dwang wil lyden ; maar zonder band en teugel verkiest to loopen, om hot misvormde by
't verheevene to voegen, goud en flyk, om zo to fpreeken,
door een to mengen . Ce Rede geeft, overzulks, aan't fchep .
pend vernuft eene volkome vryheid : zy flaat daar aan toe,
dat bet zich uitputte, tot dat hot rust behoove, even gelyk
de harddraavers, die niet dan door vermoeidheid tot flaan ko .
men . Maar dan flaat zy een geftreng oog op de voortbrengr
zels des Vernufts ; zy bewaart bet geen een uitwerkzel is van
waare geestdrift , en verwerpt wat de geboorte alleen aan
vervoering verfchuldigd was : dus brengt zy meesterftukken
voor den dag. Welk Schryver, die niet geheel van bekwaamheid en Smaak ontbloot is, heeft niet opgemerkt, dat, in bet
vuur der opftellinge, een gedeelte van zyn geest, een .igermaate als ter zyde (laat, om 't oog to houden op 't geen by zamen1lelt, en om hem een vryen loop to geeven ; en dat deeze, by voorraad, 't geen verworpenmoetworden, opmerkt?
Een rechtgeaart Wysgeer gedraagr zich bykans op dezelfde wyze, in bet oordeelen als in hot opltellen : by geeft
zich terflond over aan bet leevendig en fchielyk vermaak,
't welk de eerlle indruk geeft ; doch, overtuigd, dat hot
waare fchoon altoos by 't anderzoek wint, doet by ras een
hertred , en klinit op tot de oorzaaken van zyn vermaak ,
fchift dezelve, en onderfcheidt 't geen hem begogeld hadt,
van 't geen hem diep trof, en Itch zich dus doende in ftaat,
om een gezoud oordeei over bet geheele Work to ftryken .
Men kan, mynes bedunkens, naa deeze aanmerkingen,
zeer kort antwoorden op con dikwyls voorgeftelde vraage,
of de eerfte Aandoening to ftellen is boven bet Onderzoek
in 't oordeelen over een work van Smaak ? De indruk is de
natuurlyke regter in 't eerfte oogenblik, het Onderzoek kotnt
11
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iti de tweede plaats . By AZctifchen, die, nevens ketirigheld
en vaardigheid van gevoel, netheid en juistheid van geest
voegen, zal de tweede Regter doorgaans Diet anders doen
dan het vonnis, door den eerften geftreeken, bekragtigen .
Maar, zal men zeggen, zou het, daar zy Diet altoos
zamenftemmen, Diet best weezen, zich, in alle gevallen to
houden aan de eeffte beflisfrng, door de Aandoening uitgefprooken? Welk Gene janmnerhartiae bezigheid, dus to hair
klooven over zyn eigen Vermaak ! Weik cene verpligting zonden wy aan de Wysbegeerte hebben, ais zy diende om ~tzelve to verminderen? Wy antwoorden, met fmert, dit is stet
ongeluk des Menschdoms , wy verkrygen bykans geene nieuwe
kundigheden, of zy ftrekken our otis van zekere aangenaame
bcgopiing to berooven , en onze kundigheden komen ons
doorgaans ten koste van ons vermaak to ftaan . De eenvoudigheid onzer Voorvaderen is mistchien fterker getroffen geweest, door de gedrogtlyke Stukken , oudtyds ten Tooneele
gevoerd ., dan ivy thans geroerd worden, door het keutigfte
o nzer Tooncelftukken . Volken, min verlicht dan ivy ; zyn
niet ongelukkiger, om dat zy, met minder begeerten, ook
minder behoeften hebben, en rower of min gepolyste vermaaken him voldoen ; ondertusfchen zouden wy onze Kundigheden niet willen verwisfelen, voor de onkunde Bier Votken, en onzer Voorouderen . Kunnen deeze kundigheden ons
vermaak verminderen , zy ftreelen ten zelfden tyde onzen hoo
hoed : men juicht zichzelven toe, als men bezwaarlyk to voldoen is, en gelooft daar door eene fuart van verdienften verworven to hebben . De eigeriliefde is de aandoening, want
aan wy 't meest kleeven , en die wy liefst voldoen : )let vet-,
maak, 't welk dezelvc ons ichenkt, is Diet, gelyk veele an.
dere, bet uitwerkzel van een lehielyken en geweldigen indruk ;
maar beitendiger, eenpaariger, duurzaamer, en laat zich met
grooter teugen driuken .
Deeze weinige aaninerkingeu dunken my genoegzaam9 oat
den Geest der Wysbegeerte to verdeedigen, tegen de fmaadredeneir, die onkunde of nyd gewoon zyn, op dezelve of to
geeven . Wy merken, ten llot, aan , dat wanneer die finaadredenen gegrond wares ; ze misfchien niet voeglyk zouden
weezen, en Been gewigts mocsten hebben, dan in den nond
van rechttchaape Wysgeeren : den zo danigen alleen zou het
voegen, paal en perk to zetten, aan 't Been den Geest der
Wysbegeerte toebehoort, gelyk het alleen aan Schryvers, die
veel Vernufts in hunue Werken vertooixd hebben ; toekomr
Ll 2
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to fpreeken tegen het misbruik, 't geen men 'er van kan maa .
ken . Doch ongelukkig is het tegendeel gebeurd ; zy die den
Geest der Wysbegcerte 't minst bezitten, 't minst kennen,
zyn onder ons de luidlchreeuwendfte verlimaaders, gelyk de
Dichtkunst doorgeftreekeu wordt door Menfchen, die daar in
niet flaagden ; en de verheevene Weetenfchappen den fchimp
moeten verduuren van hun, die de eerfte beginzels niet weeten, en onze Eeuw den fmaad der Schryveren, die haar de
minfte cere aandoen.
BRIEF AAN DE UITGEEVERS
DIrR
IIEDENDAAGSCHE VADEItL . LETTER-OEFtNINGEN.

Myne Heeren !

Et is ruim een jaar geleden, dat U Eds . d e goedheid
H gehad hebben, onder het Mengelwverk uwer Letteroefeningen to plaatzen, de Nieu-we nzanier om de Migneti .
che kragt der Lighamen to onderzoeken, deweike ik aan
U Eds . medegedeeld hadde . Het voornaamfte van de vinding
beftoud bier in, dat de Lighamen of de gedeelten derzelver, op de oppervlakte van zuiver water gelegd, en dan
onderzogt wierden . --- Deze nieuwe manier is in gemelde Stukje, door zeer vele proeven, geftaavd, welke Ik ze .
dert dien tyd door addere vermeerderd hebbe , met oogmerk
om ze alle in een Latynlche Verhandeling , in het kort, het
Dan door byzondere omftandiglicht to doen zien .
heden belet zynde geworden, om dit binnen den tyd, dien ik my
hadde voorgefteld, ter uitvoer to brengen , vinde ik het niet
ondienftig, ow voorlopig ter kennis van U Eds . to brengen,
dat, behalven het water, nog eene andere vloeiftote eene
byzondere geichiktheid heeft , om de Magnetiiche kragt der
Lighamen to ontdek? :en . Deze is zuivere Kwik, op een
fchoon Bord of Schotel van 8 of Io duim middellyn uitge.
goten . --- Indian men op de bekende wyze voorkome,
dat niet de oppervlakte met eenig ffof of vuihgheid befmet,
en alzo de beweegbaarheid dezer vloeiftoffe verminderd worde, zal men dezelve, in de meeste gevallen, tot deze proeven beter gefchikt vinden dan bet water, zo wegens de
meerdere gemakkelykheid, waar mede de Lighamen ter onderzoek gebragt, als grotere vaardigheid, waar mede de .
zel-

f
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zelve bewogen worden . --- Zelvs zyn 'er lighamen, waar
van men naulyks de Magnetilche kragt op bet water kan
ontdekken, en die dezelve zeer klaar op de Kwik doen
zien, gelyk in bet vervolg zal aangetoond worden . Al bet
geen bier omtrent verder dient in agt genomen, en welke
uitzonderingen 'er behoren gemaakt to worden, fparende tot
de Latynfche Verhandeling, tekene ik my met agting,
Myne Heeren !
UEds . Dienstwillige Dienaar,
Groningen

A. BRUGMANS.

den 15 Oclob . 1776 .

SCHETS VAN EEN$N GELEERDEN.

(Uit bet Franscb van den Heer

DE LA UARPE .)

1 Et voornaamfte werk ; de hoofdbezigheid, eens Geleer'

den is zyne Rede aan to kweeken, om die van anderen to verbeteren . Hier op loopt a( zyne werkzaamheid
uit, bier in Belt by al zyn belang, dit is bet eenig voor .
werp der eerzugt, hem byzonder eigen, tetwyl anderen zich
toeleggen, nu op deeze, dan op geene onderwerpen, die
bun beurtlings inneemen . Volyverig om zyne denkbeelden
uit to breiden en to vermenigvuldigen, klimt by tot de vroegfte eeuwen op, en vervolgt zynen weg over de bier en
daar verl}rooide gedenkilukken der Oudheid ; zoekende ,
fangs dikwyls bykans verlleete fpooren, de gedagten, de
gevoelens der Groote Mannen van alle eeuwen, op to zamelen . Hy verkeert met hun in hunne Taal, en bedient
'er zich van otn zyne eigene to verryken . Hy doorloopt
de buitenlandfche Letterkunde, en brengt van daar waar .
dige ilukken, tot het vergrooten van den fchat der Letter=
kunde zyns Vaderlands .
Voorzien en begaafd met die gelukkige aandoenlykheid ,
die hem , in alles , met vuurige drift, het fehoone en waare
doet beminnen, laat by het den bLkrompenen en bevooroordeelden over, om to vergeefsch alle bekwaamheden, alle chaL1
rac-
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rafters naar een en dezelfde maate of to meeten . Fly heeft
enot van de vrugtbaare en verhevene verfcheidenheid der
Natuure , in de verlchillende middelen , welke zy haarert
Gunstgenooten verleent, om de Mcnfchen to behaagen, to
verlichten en dienst to doen. Voor hun is bet boven al dar
per niets verlooren gnat, 't welk goed en pryzenswaardig mag
heeten . 't Is voor een oor als 't zyne, dat VIP CILIUS zo veele bekoorlyl.heden plaatfle in de Well uidenheid zvncr netgepaste verzeti : 't Is voor een Regter zo aandoenlyk, dat RA.CINE ep' helderen flraal van roost doer fchynen in tedere
iarten`, dat TACITIIS de ziel der Dwingelanden op 't dieps~doorgrieft~
By here vcrvoegt zich a1uNTESQU1ECr, als by
voor de Mensclrlykheid pleit, en FENItLON, wanneer by de
Deugd op 't bekoorl kst vertoont .
Voor hem is ieder waarheid eene aanwtnst, elk meesterf'uk
eene bezitting. Gewoon om nit de bron van eigen overdenking to putrett, en zi~,h van de kundigheden zyner medemenfchen to bedienen, is by, in een afgezonderdleeven, nlet alleen, en geeu vrecmdeling in den omtnegang .
Tot welk werk by zich zette, 't zy hy, met afgepaste
Happen, voortgaa in Wiskunflige befchouwingen, 't zy by,
cen hooger vlugt neemende, in de betoverende gewesten der
Dicbtkunde zt veeve ; ?t zy by 't hart in Tooneelflukkeh
roere , of in de Gefchiedenisfen onderwyze , by zal, zyne
9chattingen aan den Tenipel der Kunflen opbrengende, zyne
Nedediugers op den we- der eere niet zoeken to dwarsbooitnen , noch de gaven, die zy opofleren , tragten to verkleinen, door den prys der zynen to verlleflen : by zal zyn verbaasd oog nit afwenden van 't befchnuwcn der zegepraal,
door anderen behaald : de lofruitinger;, door anderen verworven , klinken hem net haatlyk in 't oor. En terwyl de middelbkare vernufren zich ontrusten, door nyd zwellen , en
zugten over alle vorderingen, dewyl bet perk, om ]of to be.
.iaalen , fteeds in hun oog verldeint ; ziet de rechtfchaapen
Geleerde ; 't zelve met cen wydllrekkender oog en vaster
fchreeden doorloopende, daar altoos gelegenheid om zich een
jedenkteken op to rigten .

Ss

DE GEREDDE 9CRULDENAAR .

DTs

GE

RE

DD

E

483

SCHULDENAAR .

Eerie Zedelyke Vertelling,
(Meest uit bet Franscb. )

Z

0 de volgende gefchiedenis waarlyk gebeurd is, flrekt zy tot
eer van de Natie, en verdient onze navolging .
Is
bet een Roman, laten dan die gene, die in bet zelfde geval als
onze Azyninaker komen, dezelve tot ene ware gefchiedenis maken,
In ene der voornaamfle Steden van Frankrvk woonde, enigeja• Deze
ren geleden, een Azynmaker, met name Dominique.
man had in zyn tyd veel gewerkt, en daar door een vry aanzienelyk Capitaal vergaderd, 't welk dagelyks vermeerdeide, door zyne
zuinige en file levenswyze . fly had niet meer dan een enigen
Zoon, tot wells opvoedir,g, om hem als een man in de Waereld to brengen, by niets fpaarde.
Deze Jongeling, van
ene fchone gellalte en een beminnelyk karakter, had, in bet doorlopen der Collegien, kennis gekregen met andere Jongelingen van
aanzien en vermogen, en daar door zodanig een gedrag, houding
en levenswyze aangenomen, dat by met de grootflen van her Land
verkeren konde .
Naast deszelfs deur woonde de Heer Delomer, een Amptensar,
en een zeer groot Koopman .
Deze Heer, welken men,
behalven dat by van aanzienelyke geboorte was, veronderltelde
van groot vermogen to zyn, had maar een enige Doper, met name Sophia,
Sophia was niet alleen fehoon, maar ook
wellevend en van ene goede inborst.
Reets zedert verfcheide jaren, had Dominique met den Heer
Delomer, als buren, een gemeenzamen ommegang gehouden, zo
ver bet fatzoen van den laatllen zulks kon lyden . flier door begon de kennis van den jongen Dominique met Yopbia ; zy wakkerde van tyd tot tyd aan door de verkering, die zy gedurig
met elkander hadden ; en deze wierd nog vermeerderd, door de
agting, welke de Heer Delomer den jongen Dominique toedroeg ;
zelfs nam by hem zomtyds, wanneer zyn taken drok liepen, tot
zyne hulp. -•
Langs dezen weg wierd de jonge Demini.
Vie zeer vry in zyn huis, yonder dat de Heer Delomer daarom.
trent de vereischte oplettendheid gebruikte .
Tot nog toe had de jonge Dominique zig omtrent de jonge
Duffer onverfchillig bevonden, en koel jegens haar getoond : doch,
nair mate by ouder wierd, naar mate begon by zig ook meet geL1 4
dica-
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dienltig jegens haar to gedragen. Hy zag dot zy zyne kleine zor .
gen en beleefdheden niet verwierp , en dat by haar fcheen to behagen.
Dit wekte hem op, om haar zyne liefdensverklaring to doen ; we! verzekerd zynde , dat by de toe(temming
zeer fchielyk zou erlangen . „ Hy bragt haar onder bet oog, hoe
• teder by haar beminde, hoe groot zyne agting en liefde voor
• haar was ; hoe zy elkander van jongs of gekend hadden ; hoe
„ deugdzaam by zich ahoos gedragen had, en eindelyk, met welk
• eene eerbied by altoos haar Vader in den ommegang bejegend
„ had ; by betuigde hierop to hopen, dot by nu met alteen bet
• ja-woord van haar, tnaar ook de toettemming van haar Vader
;, zoo erlangen ."
Dan bet antwoord, bet welk by bier
op ontving, was buiten zyne verwachting, en voldeed geenzins
aau 't geen by zig had voorgefteld .
„ Myn Ileer, zeide zy, bet is niet nodig u to verzwygen,
• welke gedagten ik omtrent u gekoesterd heb ; ik heb u waardlg
„ gekeurd, toen ik zag, dot gy my genegenheid toedroeg, om
• u deelgenoot in myne liefde to waken ; gy weet cat wy re ,:ts
• enigen tyd elkander bemind hebben, zonder dot myn Vader 'er
• lets van bemerkt heeft ; dot ik 'er u meermalen blyken van heb
• gegeven ; en dat ik u alleen zou verkiezen tot myn Egtge• noot : dan , in weerwil van dit alles, moet ik u , hoe zeer
• bet my fmarte, zeggen, dot bet ons ulmner zal gebeuren, als
• Egrgenoten elkander naar bet Huwelyks-Altaar to geleiden ,
„ om door verenigd to worden . Nimmer zai myn Vader een
• Huwelyk toeftaan, zo verre beneden zyn fatzoen en vermo~~ gen ; uwe geboorte, uw geflagt, uws Vaders kostwinning, zyn
~~ altemaal zaken, die noit de goedkeuring van myn Vader zui„ len kunnen verwerven. Door by heeft zig nets een ander
~* Minnaar opgedaan, die in aanzien en vermogen myr Vader
• eveuaart, en in welken by een groot behagen heeft . War voor
redenen ik 'er ook tegen inbreng, zo omtrent zyn perfoon, als
karakter, niets kan hern van befluit doen veranderen ; ik zat ,
'~ ik moet de Egtgenoot van then Minnaar worden, hoe zeer ik
ook betuige, dat lk hem nimmer kan beminnen .
'T is
•
• daarom voor u en my b :st, dot wy elkander vermyden ; en dac
ik in eenzaamheid beween, bet ongeluk dot my treft.
Gy
't Is
D ; kunt non op e n andere wyze uw geluk beproeven .
• ook dearenboven voor ors bet voordeligfte, dot onze verkering
• niet bes~end worde : wie weet, wat de nyd ons niet z :ou kunnen
Laat ons dan nu voor altyd elkander vaarwel
• broeien !
Hierop omhelsden zy elkander, en Dominique
„ zeggen.'
veitrok , niec wetende van ontitelrenis , waar by zyne fchreden
wendde .
IDaa Let was bier made niet gedaan ; men zal vervolgens zien,
in

DE GgREDDE SCHULDENAAR,

4$5

in welk ene krankte de jonge Dominique viel ; -- maar last ons
alvorens bet karakter van zyn' Medeminnaar befchouwen .
Her was de Heer Yullefort, een Amptenaar in dezelfdeStad, en
iemand van groot vermogen, dien tans bet geluk to beurt viel, van
met ene allerbeminnelykfte Juffer'in bet Huwelyk to zullen treden .
Deze Beer behoorde onder die genen, welken, trots op
bun aanzien en rykdom, een Huwelyk alleen aangaan, om nog
meerder geld to krygen ; niet to vreden zynde met de Schatten , wel.
ken zy zelven bezitten ; die niet op fchoonheid, dengd, zeden,
goede inborst , en dergelyken bet oog hebben ; maar alleen op
hot geld ftarogen ; die eindelyknimmergevoeldhebbenwatliefde is .
Deze Heer bad, zo ras by de toeflemaaing van den Heer
Delomer verwierf, kennis by Sophia gemaakt ; en zy, 'er zig niet
durvende tegen ftellen, had 'er oogfchynelyk in toegelremd (*) ;
des bet Huwelyk zyn voortgang flonde to hebben .
De jonge Dominique viel, als gezet;d is, in ene zware krankte .
Geen Doctoren wares in ftaat, ow den oorfprong van dezelve to
ontdekken ; geen middelen konden hem helpen ; alles was vergeefs ;
en geen wonder, one verborgene oorzaak baarde deze krankte. -De liefde, de liefde bragt hem op d{en oever van bet graf .
Men kan ligt begrypen , hoe de Vader, over dien allerongelukkigften ftaat van zyn Zoon, tot in de Ziel bedroefd was ; en, hoe zou
do Vader bet niet wezen, ieder cen was met hem meegaande ; do
Beer Delomer zeif, fchoon by 'er onfchuldig de oorzaak van was,
behlaagde den Jongeling .
Eindelyk by herflelde ; doeh
ene kwynende gefteldheii volgde de krankte, die zeltedyk niet zou
overgaan, voor en aleer by het allerbeminnelykst voorwerp, Sophia,
zou bezitten .
De gefprekken, welken zyn Vader gedurig
met hem hield, om nit hem, ware bet mogelyk, de oorzaak van
zyne naelaacolie to ontdekken, waren to vergeefs .
Erode.
lyk borst by, na lang aanhouden van zyn Vader, in tranen uit .
„ Myn Vader, zeide by, geen lichaams kwr,len, geene ongemakken
• hebben my doze Ziekte veroorzaakt. l k bob verkering gemaakt
„ met de Doper van den llcer Delomer ; ik bemin hear, en flerf,
• zo ik haar niet kan bezitten ; zy beminc nay, en zou gaarne wen„ fchen my de hand to kunnen geven .
Niemant weet bier
• lets van .
Een Medeminnaar heeft zig opgedaan ; zy zat
• de zyne worden .
Was ilt ryk en aanzienlyk geweest, wy
„ waren rects verenigd ; by zou haar nooit gekregen hebben . -• Ene lan=e vertrouwlyke verkering heeft my de grootheid vats
,y hare ziel, de ichoonheid en bevalligheid van haar lichaam doeh
„ be.
) 1k herinner my zyn karakter in den Wedergevonden Zoon , door den
PRESIDENT to zien afgefchetst. - My dunkt by i;9nat in alles met dca
hleer van Laageprat overeen .
L15
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befpeuren ;
en nu, nu zal ene hand, min waardig den
• de myne, haar voor her Altaar geleiden . Zy zal de Slaviq
„ worden van een ryken vrek, en . . . . : Hier zweeg by ; kuunende niet verder fpreken , door de innerlyke ontroeriug zyner
Ziele .
Dominique verwonderde zig ten hoogflen, over her geen hem
zyn Zoon gezegt had . „ Zou 'er, dagt by by zig zelven, geen
„ middel zyn, dat ik hem bezorge her gene, waarna by zo zcer
• verlangt ; zou nier de Heer Delomer, wanneer ik hem myne
• Schatten voorleg, then rykdom, dien ik bezit, do, ,; waarvanmyn
„ Loon uiets weet ; als by nagaar de goede deugden, de goedein .
• borst, en eindelyk de Iiefde die myn ZQOn voor zyne Dogter
• heeft, hier omtrent niet antlers denken? Zou hem dic alles niet
• treffen? Zal by niet liever zyne Dogter aan hem ichenken, den
haar ene Slavin van een ryken vrek waken?
Laat ik na
• hem toe gaan ; laat ik hem dit alles ontvouwen ; misfchien
'
Dus was by voornemens de zaak aan to leggen ; maar een onverwagt
toeval deed dezelve een geheel anderen keer nemea .
De Heer Delomer had onderde verfcheide Comproiren, waarmede
by negotieerde, twee voorname huizen tc Hamburg, met welkett
by 's jaarlyks groote fuu;men omzette. Deze waren doorgaanszeer
4iep in verfchor, by den I-leer Delomer, zonder dat by daaromtrent
ooic enige bevreesdheid gehad bad . Mar , gelyk ecn ongeluk onverwagt kan komen, zo gebeurde bet hier ook. Door her
faillisfement van een zwaar Cotnpwir to Londen, mcc 't welke een
van die huizen tc Hamburg negotieerde, geraakte dat huis to Hamburg in de war ; dat weder zyn invloed had op bet andere Conmptoir to Hamburg ; eu this lieren deze beide Huisen de Wisfelbrie .
ven , welkeu de Ileer Delomer op hen rrok, en die verbazende
Sommen afvorderden, met protest rerug keren .
D :t verwekte ene gehele verandering in de zaken van den Heer DelomerA
de grote Sommen waarop by gerekend had, en waarmede by tveder
andere Cun proiren moest betilen, wierden flier beraald ; by, buiten dit geen genoegzamen voorraad van geld hebbenJe, was niet
in flaat, om, zo by flier fpoedig geholpen wierd, de pretenfen ten
zynen Taste re voldoen ; en dus incest by mede bankroet .
Men kan gereedlyk uagaan, hoe dit den [leer Delamer rrof; van
den top vqu eer gefmeten to worder., in een poel van armoede en
verdriet, zyn zaken van her uiterile gewigt ; bet fmertelyk gevoel
Geen vermogende Wenhiervan is byna niet to overleven .
den hebbende, was voor hem geen uitzicht, geen pulp. Fly
vliegr, in de uiterlie oniroering, naar zyne Dogter ; openbaart het
hair, en valt beweegloos op een Stoel iieder . Wie kan de droefheid, en ontflelteniste, daar zy beiden in warep, befchryvenl -Geen troost van zyne f?ogter kon hem baten ; dear wasgeen oriend,
lieu
„
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lien zy, otn hem to helpen, in de armen konden vliegen . Dus liep de dag in de grootfte radeloos .
Alles was vergeefs .
heid, en de daar op volgende nagt flapeloos, ten einde .
Den volgenden dag, reets vroeg, komt by zyne Dogter in hare
Kamer opzoeken ; berigt haar, dat by misfchien cenmiddel, ter zy.
„'t Is bekend, zeide by,
ner redding, had uitgevonden .
• dat uw Minnaar, de Heer ;Jullefort, zeer ryk is ; ik zal tot hem
• myne toevlugt semen ; by zal my waarfchynelyk, air agting ea
• liefde voor u, gaarne die Som fchieten, welke ik benodigd ben .
• Gy-lieden zyt reets zo yet been met elkander, dat ik vertrouwe,
• dat by, wanneer gy hem dit verzoek duet, bet zelve niet zal af„ flaan . Daar by is de Sum nog niet weg ; want, wanneer ik nu
„ geholpen ben, blyf ik in 't credit ; en dan ben ik in ftaat, deDit alles fprak by in
• zelve in 't kort weder to geven."
de uiterfle vervoeringe van vreugde .--- Sophia nam, zig mede
met cue goede hoop vleiende, dit verzoek aan, en beloofde dat
zy bet hem nog dezen dag zou vragen .
De gelegenheld wilde, dat by, kort na dit voorval, kwam, om
zyn gewonelylt ochtend bezoek afteleggen . Na de gewone we .
derzydfche pligtplegingen, fprak zy hem a1dus aan . „ Myn Heer!
• wy hebbea nu al enigen tyd Lang met elkander verkeerd, met
„ vuornemen , om ons vervolgens als Egtgenoten verenigd to zien ;
„ maar, eer wy daar, toe komen, flaa bet my vry, u enige dingeri
„ Zoud gy my even flerk
„ daaromtrent to vragen ?
„ „ beminnen , met dezelfde liefde als Egtgenoot ontvangen ~
„ „ wanneer ik Diets ten Huwelyk kon mede brengen . Wan .
„ „ seer wy alleett van 't uwe moesten !even ; ja zelfs, wanneer
• „ myn Vader, (eens gefteld zynde,) eensklaps ongelukkig was
• „ geworden ; zoud gy hetn dan door uw vermogen wilien red .
• „ den ; of zoud gy liefde voor myn goed , en niet voor myn
• „ pcrfoon hebben?" Geef my, zo ik zulks verzoeken mag,
• antwoord ; gy zult flraks de reden vernemen, waarom ik u dus
De Heer Yullefort, niets van bet voorgeval .
• beproef."
lene wetende, betuigde bier op, dat alleen zuivere liefde en genegenheid voor haar perfoon hem tot haar had doen naderen
dat haar peribon voor hem alleen genoeg was ; en dat zy hem at .
Teen be!soord had ; dog dat by Diet kon begrypen, waarom zy hem
dus ondervroeg, daar haar Vader zulk een groot vermogen had, en
zy van zyne opregtheid verzekerd ware .
„ Gy betuigt dan,
• gaf zy hem weder ten antwoord, dat bet all-lea de liefde voor
„ myn perfoon is, die u by my gebragt beefs ; en dat ik uwe op .
• regtheid zou wantrouwen, zo ik u verder ondervroeg . Welaau!
Weet dat myn Va.
,; ilt zal u dan niet langer ophouden .
• der hulp nodig heeft ; bet faillisfement van twee Comptoiren to
„ Hamburg heeft myu Vader in den hachlykften toeftand gedom .
„ peld ;
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peld ; bet opfchieten van een goede Som is alleen in Nat hem
to redden ; anders zal by her binnen kort mueten opgeven ; by
en ik verwagten, uit een edel begiuzel uwer edelmoedigheid, dat
gy my dit verzoek niet zult weigeren ; gy kunt ons redden met
; of anders, ontfla my van awe Egtge .
de Somma van
noot to zullen worden ."
Geen Donderflag kon iemand meerder in de ooren treffen, dan
dit zo onverwagt berigc aan den Heer Juliefort. Fly kon, door verwondeting opgetogen, byna niet fpreken . fly was bezield met
haat en afkeer tegen den Vader ; by verwenschte in zig zelven
de belofe, die by zo even gedaan had, en zweeg ; dog men kon
genoegzaam befpeuren war 'er in zyn hart omging . --- Eindelyk
brak by bet flilzwygen af ; en, in plaats van zig genegen to to .
nen tot bet fchieten van zulk een gering gedeelre van zyn Rykdom, begon by Sophia's Vader, wegens deszelfs oukunde, roekeloosheid, en flegte beflieting, met dus zyu geld to wagen, als
anderzins, to hekelen . Hy verhaalde haar, dat by meuigmaal een
aanzienelyk Huwelyk had kunnen doen ; doch dat by 't altoos
gelaten had, uit hoofde dat 'er geen geld was ; en dat her hem
fpeet, dat by nu bier zo ongelukkig to pal zou komen ; daar hy,
menende een groten Schat ;e vinden, vele Schulden vend . Eindelyk zeide by haar, dat zy . wanneer hun Huwelyk voorrgang
zou hebben, zorg moest dragen, dat haar Vader, eer by her opgaf,
bunlieden een groot Huwelyksgoed moest medegeven, alvorens de
Schuldenaren in den boedel kwamen ; die toch to vreden moesten
zyn, met bet Been zy vonden . Want tot her fchieten van zulk
ene Som zat ik, zeide hy, nirnmer overgaan . Anders is ons Huwelyk vernietigd :
laat uw Vaeier nu overwegen, war voor
hem her dienlligst is ; ik zie anders, ik zeg bet nogmaals, liever
volkomen van u af.
„ Veragt,lyk Schepzei , was haar
• antwoord, verachtelyk Schepzel, met zu!ke onedelmoedige, en
„ oneerlyke gevoelens, die op z6bt ene bedriegelyke wyze, en met
• zulk geld, waar om misfehien Weduwen en Weezen zouden zug• ten, my begeert ; geld, dat nade :hand, in plaats van een Zegen,
Vaarwel ; myne o.
• u tot eeu Vloek zou kunnen flrekken
;, gen zien u met afkeer na ; eer zal ik myn brood gain bedelen,
• dan my op zulk ene eerloze wyze met u vetbinden! "
Hy vertrok, zekerlyk wel to vreden, dat by zig van dezaak out .
flagen had .
Her was geen half uur daarna, of de oude Dominique, van dit
alles niets wetende , verzogt otn gehoor by den Heer Delorner ;
om hem her Huwelyk voor zyn Zoon, met Sophia, to gaan voor,
dragen . Verlof hier toe gekregen hebbende, ging by haar deszelfa
huis ; en beval zyn Zoon hem over een half uur to volgen .
Hy wield door den Heer Delomer zelven, die, in de uiterfle
an-

•
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ongerustheid over zyne eigen zaken, niet wist wat dit bezoek be .
duidde, ontrangen. Gezeten zynde, deed Dominique zyn voorflag,
en meldde tot welk einde by gekomen was ; verzoekende Sopbia,
in weerwil van den Heer ;fullefort, voor zyn Zoon ten Huwe .
Niets verwonderde ooit den Heer Delomer meet,
lyk.
dan die verzoek. „ Myn Vriend, zeide by, is u wel bewust,
• hoe bet met my gelegen zy? Weet gy niet dat myne zaken in de
• war zyn? en dat ik, myne Dogter aan uw Zoon gevende, u„ lieden alien ongelukkig zou maken?" Hy verhaalde hem daat
op, hoe bet geval zig had toegedragen ; mitsgaders de handeiwyze
van den (leer fullefort daaromtreut gehouden .
Intusfchen komt de jonge Dominique mede op den bepaalden
tyd. Sopbia ziet hem voor de deur ; zy vliegc 'er naar toe, opent
hem dezelve, en valt hem in de armen . „ Nu zult gy de myne
• worden, roept zy hem toe ; die ondankbare heeft my verlaten ;
• uw flaat evenaart nu de myne ; niets is 'er nu, dat ons beletten
„ zal om gelukkig to worden ."
Men kan nit bet vorige
verhaal ligt afnemen, hoe verwonderd de jonge Dominique, van 't
voorgevailene onkundig zynde, geflaan moet hebben, eerst afge .
zegd to zyn, en nu op deze wys outvangen to worden .
Zy
naderen in her Vertrek , daar de Heren Delomer en Dominique
zaten, en met elkander fpraken .
Toen wierd bet raadzel
voor den jongen Dominique ontknoopt ; hier was bet, dat by bet
ongeluk van den Heer Delower vernam, en tevens zyn voorledeti
hoop zag herleven .
Na de gewone pligtplegingen fprak
de Heer Delomer den jonge Dominique aldus aan . „ Gy hebt
„ gehoord, in weike akelige en pare om(4andigheden ik gedom• peld ben ; 't is u bekend, dat de Heer Yullefort, van wien 1k
• myne redding verwachtte, myne Dogter heeft verlaten ; gy bied
• u, door uw Vader, als Bruidegom in deszelfs plaats aan . Dit
had gy eerder opgekomen, i1c had u voor
• was alles wel ;
„ hem gekozen . Maar nu, uu ik niet in ftaat ben, om myne
„ Schuldenaren to voldoen, veel mitt om ulieden enig Huwelyks .
• goed mede to geven, zo zou bet zeer ongepast zyn, u myne
• Dogter to fcheuken ; to meer, daar gy van uwen karat Wet ge .
• noeg bezit, om e ;n buisgezin to onderhouden . Weer dan, dat
• ik voornemens ben, myne Dogter in een Klooster to zenden,
• en ilc, ik zal, na myne Schuldenaren alles overgelaten to heb„ ben, in tranen , met bet weinige dat zy my zullen geven, myn
• onderhoud zoeken, op hoop, dat de Hemel my ten tweden
• male zyn zegen zat doen ondervinden .
Verwyder u
„ des, zo gy kunt, van een ongelukkigen ."
„ Neen, her.
„ vatte de oude Dominique, neen, dit zal nook gefchieden ; ep
• uw Dogter zal de Egtgenoote myns Zoons worden . - Zoud
„ gy zulk ene onrechtvaardigheid begaan, om ene jonge Juffer ;
van
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„ van

zo grote hoedanigheden tot de eenzaamheid to verwyzen,
of wilt gy ene twede Melanie (*), ene twede ongelukkigd
Laat ons liever naar een middel ter uwer red .
maken!
dingo, en ter bevorderinge van Karen gelukl}aat, uitzien .
Zie daar, (zyn brievemas uithalende, en tegen den Heer De• lomer fprekende,) zie daar ene Somma van honderd duizend
Livres, die ik tot eon Huwelyksgift gefchikt had, en nu aan u
• tot redding uwer zaken geef . Is 'er genoeg, myn vriend,
„ anders heb ik nog meet om u to helpen : gy behoeft u n!et to
• verhaasten, om bet my weder to geven ; wanneer gy uwe za• k en in order zult hebben, kunt gy 'er eens aan denken .
• Zyc niet beddgt . dat gy uwe kinderen berooft van bet gene
• bun toekomt ; daar ligt nog ene andere Zom, die ik voornemenS
• ben haar nu to fchenken .'
Wie kan de blydCchap, de ontroering, en de onverwa?te ver.
andering in dit huisgezin, uitdrukken? zy alien vielen hem on ;i
den hals ; en de Heer Delomer vie] op zyn knien, bedankende
De jonge
2yn' Weldoender, met de hevigfle aandoening .
Dominijue was buiten zig zelven ; niet wetende, dat zyn Vader
zulk een Schat in de Waereld had . „ Hoe is 't mogelyk, zeide
;, by, hoe is 't mogelyk, myn Vader ; bezit gy zulk een rykdom,
„ d1 ja, myn
;, en heb ik daar niets van geweeten!"
;, Zoon, was zyn antwoord, dit zyn do vrugten van een vyftig .
daar zyn zo veel dagen niets verlopen,
• jarigen arbeid ;
• als 'er jaren met werken verflreken zyn, op we!ken ik de
„ Zon niet heb zien opkomen , of zien ondergaan .
• Dit, gevoegd by ene zuinige levenswyze, heeft my dezen Schat
• doen verzamelen, met welken ik tans aan drie menfchen bet
De Hemel heeft myne pogingen geze• ]even wedergeef :
gend ; en bet is anti den Albeflierder, dat wy de fchuldigile
Hierap wendde h}zg
• dankerkentenis verpligt zyn ."
„ Myn Heer, fprak by, ik be .
tot den Heer Delomer.
„ geer tans geen ander bewys van uwe dankbaarheid, dan dac gy
De Heer
• toeftaat dat wy heden dir paar verenen ."
Delomer, die als opgetogen was over zyn' Weldoender, flemdo
dir eindelyk, na enige tegenflribbelingen , toe . - „ Iic zou, voor de• zen,zeide hy,misfchien geweigerd hebben myne Dogter aan uw Zoon
• to geven, om dat ik zo merkelyk boven u fcheen verheven to
• zyn ; dock tans zou ik dezelve weigeren, om dat gy ver bo„ ven
,,
;,
„
;,

(*) Melanie, ene ongelukkige Kloosterling, die, door de flrengheid van
ten Vader iu 't W ooster gedaan, en van haar Minnaar afgefchcurd cvierd,
Men heeft dit geval ten roneele grzig nit wanhoop verhing.
taerd, en 't word onder dozen naam op den Schouwburg vertoond :
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;, ven my zyt : dock ik berust in de fchikkingen van myn Wei .
, ; doender . "Toen vatte Dominique weder bet woord op,
nam zyn Zoon by de hand, leidde hem tot Sopbia , en fprak :
„ Ontvang, myn Zoon, tans uwe aanflaande Egtgenoote van myna
„ hand. De Hemel (torte over u uit, zyne dierbaarlle Zegeningent
„ leeft gelukkig, in viede, en bemint elkander .
Kom, fluff .
;, ten wy Dog dezen dag uwe trouw aan de voeten der Altaren ;
„ verenigen wy daar twee harten, die de Hemet al vroeg heeft za .
„ mengevoegd ."
Doen wy der fchimpzugt zien, die ons met finaad bejegent,
Dat, out de ware deugd, dit Huwelyk word gezegend!
G . H. E.

ALLEENSPRAAK OVER 'T MENSCHLYIK LEEVEN .

Oe veele zyn de elenden , hoe veele da vermaaklykheden deezes
Wy vermenigvuldigen en vergrooten de eertte
f leevens!
door onze onverduldigheid en vinden ons ten opzigte van de
laatfle heeds to leer gefteld ; door 'er at to hooge gedagten van to
vormen .
De ondervinding heefc my deeze waarheden gefeeracrd, en hoe meer ik van de Wereld zie, temeer word ik overtuigd,
dot de Mensch meer ongevals, fmerts, en verdriets zelve gemaakt
beeft, dan de Maaker der Natuure wilde dot by hier zou aantreffen .
Welk een aantal van kwaalen hebben weelde, ondeugd,
en ongebondenheid order de Afliammelingen van ADAM geteeld?-Hoe veele ondergaan dag op dag duizend moeilykheden, om hunne
bezittingen to vermeerderen ?
lets voor de Kinderen op to
leggen is eeniger verfchooning
anderen worden door hebzugt
alleen gedreeven , om allerlei kunstfireeken van hedrog en onderdrukking to werk to lellen .
Doch waarom zullen wy vastltellen,
dot de Rykdommen onze Kinders zullen gelukkig maaken : daar wy
zo dikmaals ondervonden, dot ze op ons eene tegenovergeftelde uitwerking hadden?
Van welk eene waarde is bet goud voor
hem, die meer dan genoeg heeft, tot vervulling zyner behoef .
ten, en 't zelve onaangeroerd in zyne geldkistlaat?
Wy be .
nyden de zodanigen, die wy gelukkiger agten dan onsze!ven, en
vermeerderen bier door ons ongenoegen - en - doch, waaromzat
ik longer flil than op de zwakheid, de dwaashartigheid van anderen,
daar ik zefwe daar aan fchuldig flaa! Wat betekent al myne Wysbegeerte, wanneer ik my, in den algemeenen maalftroom, Iaat mede .
fleepen, en de oogenblikken , al to kostbaar ow in beuzelingen verkwist to worden, vrugtloos verfpil .
WAAR.
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V E R T 0 0 G
OVER DE
ONDERSCHEIDENE SOORTEN VAN ZEDELYKE WYSBEGEERTE,

D

(Uit bet Engelseb .)

E Zedelyke Wysbegeerte, beffaande in de kennis der
Menfchelyke Natuure, kan op twee zeer verfchillende
wyzen behandeld worden : elk deezer heeft haare hyzondere
voordeelen ; de een zo wel als de andere brengt het haare
toe tot het vermaak, het onderwys, en de verbetering des
Menschdoms .
Op de eerfte wyze to werk gaande, befchouNvt men deli
Mensch voornaamlyk als gebooren om to werken, beftuurd
in zyne daaden, door finaak en door gevoel ; by zoekt en
by vliedt de voorwerpen, overeenkomthig met derzelver voorkomende waarde, en naat het licht waar in ze hem onder
't oog vallen . Het agtens- en beminnenswaardigfte is de
Deugd : in gevolge bier van bedienen zich de Wysgeeren,
van welken ik thans fpreek, om haar op 't fchoonst to
fchilderen , van alle de bekoorelykheden der Dichtkunde
en Wellpreekenheid . Zy vercieren hun onderwerp met alle
de bevallige optooizelen , gefchikt om onze verbeelding to
ftreelen, en onze liefde op to wekken . Hunne waarneemin.
geu uit het gemeene leeven ontleenende, kiezen zy de treffondlte gevallen, en zetten, met kunst, ttrydige characters
tegen elkander over, om ze beter to doen affteeken : en,
naa' ons op het (poor der Deugd gebragt to hebben, door
de Eer en het Geluk, welke ons in 't verfchiet vertoond
worden , regelen zy onze fchreeden, door de heiligfte voorfchriften , door de verhevendfte en uitlokkendfle voorbeel .
den ; het onderfcheid tusfchen Deugd en Oiideugd in den
helften dag zettende, veroorzaaken en bepaalen zy teffens
onze aandoeningen . Zy hebben het hun voorgettelde wit
getroffen, indien zy, in onze harten, de liefde tot de Braafheid en waare Eer hebben doen ontvonken .
De Wysgeeren van de tweede foort behandelen den Mensch
V. REEL . MIENGELW. N O . 12 .
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meer als een Redelyk dan als een Werkzaam Weezen : zy
be .vlytigen zich veel eer om zytt verfland to vormen, dan
om zyne Zeden aan to kweeken. Het 1\lenschlyk Geflacht
is voor hun een voorwerp van befpiegeling ; zy meeten on .
ze Natnur, om zo to fpreeken, of met de pasfer in de hand,
zy zoeken de eerfle beginzels to ontdekken, die onzen geest
bepaalen, , die onze aandoeningen voortbrengen, en ons beweegen om dit goed to keuren, dat to wraaken ; dit uitflrekkende tot deeze en geene daad, of byzondere wyze van
bandelen . - Het zou, buns bedunkens, eene fchandvlek voor de Geleerden weezen, als de Wysbegeerte nog
zo verre niet gekomen was, dat dezelve, met eene volkomene zekerheid, de beginzels der Zedelykheid, der Reden .
kaveling, en der Oordeelkunde, kon bepaalen : en dat wy
voor altoos veroordeeld zouden weezen van Deugd en Ondeugd, van Waarheid en Valschheid, van Schoonheid en
Afzigtigheid , to fpreeken, zonder ooit in that to weezen,
cm de oorfpronglyke verfchillendheden dier zaaken to be .
p'aalen . In eene zo moeilyke onderneeming fchrikt geene
zwaarigheid hun af. Naa de byzondere gevallen tot algemeene beginzels gebragt to hebben, zetten zy hunue nafpeuringen voort, zy ilapelen algemeenheden op algemeenheden, en zyn niet voldaan, of zy moeten gevorderd zyn
tot die eerfie beginzelen, welke, in . alle Weetenfchappen,
paal en perk zetten aan den navorfchenden onderzoeklust .
Hunne befpiegelingen hebben een afgetrokken voorkomen,
en zyn boven de bevatting des gemeens ; dock zy dingen
alleen na de toejuiching van Wyzen en Vertandigen : en als
zy maar eenige verborgene waarheden, die tot onderwys
der nakomelingfchap kunnen dienen, ontdekken, oordeelen
zy zich genoeg voldaan, voor een leeveu gansch en al beileed in befpiegelende Letter . oefening.
Het gnat vast, dat de Wysbegeerte, die een gentaklyk
en gemeenzaam voorkomen heeft , altoos den voorrang zal
behouden by bet meerendeel des Menschdoms, boven die
gezette en afgetrokke Wysbegeerte : men geeft 'er de voorkeuze aan niet alleen als de vermaaklykfle, maar ook als
de nutfle . Zy komt daarenboven to pasfe in bet plan des
gemeenen leeveus, daar zy, dat ik my dus uitdrukke, bet
hart en de genegenheden vormt, en , de eerfle roerzels onzer
bedryven reakende, ons gedrag regelt, en doet naderen tot
bet volmaakte voorbeeld, 't welk zy affchildert .
De afgetrokke Wysbegeerte, in tegendeel , fieunende op
cone byzondere neiging van den . geest, die geen invloed
heeft
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heeft op de daaden en verrigtiogen des leevens, verdwynt,
zo dra de Wysgeer, zyn fomber vertrek verlaatende, in de
groote wereld treedt : zeldzaam is het dat de voorichriften,
in 't afgetrokkene gevormd, het gedrag en de zeden beftuud
ten : de leevendigheid onzer aandoeningen, de kragt onzet
genegenheden, de ongeregeldheid onzer hartstogten, verdry
ven terftond alle denkbeelden, die den oorfprong verfchuldigd zyn aan wysgeerige gevolgtrekkiugen, en doen den
diepstdenkend{len Wysgeer, in den algemeenen hoop vermengd, even als anderen handelen .
Men moet ook erkennen, dat de Wysbegeerte, die men
de daadlyke mag heeten I aan Mannen, daar in uitinunteude,
den duurzaam{ten en rechtmaatigiten roem verworvLn heb •
be. Zy, die zich op afgetrokke redeneeringen bevlytigden,
fchynt 'tot nog geene andere dan kort(londige ageing ten
deele gevallen : en deeze was de vrugt van de grilligheid,
of de onkunde, der eeuwe waar in zy bloeiden : dezelve
heeft het billyker oordeel der Naakomelingfchap niet kunnen
door11aan :
Het gebeurt zeer ligt aan een' diepdenkend vernuft, dat
bet in de fynstgefponne redenkavelingen van den weg raake : en dewyl geen gevolg hem affchrikke, noch door de
nieuwigheid, noch door de itrydigheid met de algemeen aangenomene denkbeelden, komt de eene misflag by den anderen, en deeze worden als op den gehoopt . Is het, daar-i
entegen, dat een Wysgeer, die Been ander oogmerk heeft,
dan om algemeene begrippen en kundigheden aan alle Menfchen, met aangenaame kleuren en bevallige trekken, voor
oogen to houden, tot eenigen misilag vervalt, by gaat Diet
verder ; by houdt hand, by raadpleegt bet gezond verftand 3
en neemt de toevlugt tot de natuurlyke aandoeuingen zyner
ziele : dus weder op den rechten weg keerende ; Wapent by
zich vervolgens tegen het gevaar der begogelingen . De agting van c 1 c E R o behoudt Dog tegenwoordig alien glans
die van A R 18 T o T E L E S is bykans geheel verdoofd, L a
13 R U Y E R E'S naam zweeft de wereld door ; de roem , zyn'
werk gegeeven, vergroot ; DIALESRANCHE blyft bepaald by
zyn Volk Diet alleen , maar ook in zyne eeuw. Waarichynlyk zal ADD 1 S O N met vermaak geleezen warden, wanneer.
men Diet langer aan L o C K E denkt , hoe groot en zedig
.een Wysgeer by ook, met de daad, geweest hebbe .
Een Mensch, die enkel een Wysgeer is, wordt, over 't
algemeen, in de Wereld Diet zeer gunflig aangezien en ontvangen, en dat by, afgefcheiden leevende van alle verkeering
M m a
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ring met zyne Natuurgenooten, vervuld met beginzels en
denkbeelden, geheel verichillend en vreeind van de hunne, geagt words buiten that to weezen, om iets toe to brengen tot
vermaak of voordeel der zamenleevinge . Van den anderen
kant is een Mensch, al to onkundig, nog meer veragt in een'
Tyd, en by een Volk, op Weetenfchappen gefteld : bet allerzekerst kenmerk van een' laagen geest is, geen fmaak, geene
aandoening to hebben voor zo edele vermaaken des verftands .
Het allervolmaaktst Charater, tusfchen deeze beideuiterften,
is dat van een' Man, even gefchikt voor'tBoekvertrek, voor
't Gezelfchap, voor de woelige tooneelen der bedryfvolle wereld ; die in de verkeering bet oordeel en de kieschheid medebrengt, welke de vrugten zyn van bet beoefenenderFraaije
Letteren, en, in bet volvoeren van zaaken, die braafheid,
en nauwkeurigheid , welke eene gezonde Wysbegeerte inboezemt. Om een zo uitfl:eekend Charmer nog meer luisters
en volmaaktheids by to zetten , is niets nutter dan bet leezett
van Schriften in eenen gemaklyken flyl en trant opgeflceld,
die weinig van de denkbeelden des gemeenen leevens afwyken, en, om begreepen to worden, noch lang, noch diep
denken vorderen . Dusdanige Letter- oefeningen doen den
Tlensch, vervuld met edele begrippen en verltandige grond
regelen,, in de wereld treeden ; by flelt dezelve to werke in
alle voorkomende gelegenheden ; zy verfraaijen de Deugd,
fchenken bevalligheid aan de Weetenfchappen, verlichten de
Maatfchappy, en doer in eenzaamheid duizend zoetigheden
fmaaken .
De Mensch is een Redelyk Weezen, de Weetenfchap is
zyn eigenaartig voedzel ; doch de paalen zyns verftands zyn
zo eng, dat by op maar weinig voldoenings kan hoopen,
zo ten opzigte van ce uitgeftrektheid, als ten aanzieue van
de zekerheid der kundigheden, welke by kan verkrygen .
De Mensch is desgelyks niet min een Gezellig dan
een Redelyk weezen : doch by kan niet altoos Gezelfchap
vinden, 't welk hem vermaakt, noch zelfs zyn fmaak voor
't gezelfchap heeds leevendig houden .
-- De Mensch
is, daarenboven , een Werkzaarn Weczen ; en deeze gefchiktheid, gevoegd by verfchillende behoeften deezes lee .
vens, bepaait hem, om zich aan bezigheden en bet verrigten van zaaken over to geeven . Dan de geest eischt uit .
fpanning, dezelve zou to veel Iyden met altoos ingefpannen to weezen ; eene geduurige werkzaamheid put then uit .
De Natuur blykt, overzulks, voor het Menschlyk Geflacht
eeu leeven vol verfcheidenheids verordend to hebben . Haare
in-
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inwendige ftem fchynt ons aan to maanen, om niet toe to laaten dat een deezer roerzels zich to veel aanmaatige, ten einde
het inwilligen van 't eene ous niet onbekwaam maake tot
het andere. ., Geef u over," roept zy ons toe, „ aan uwe
„ zugt tot Weetenfchap ; maar laat uwe Weetenfchap, de
• Weetenfchap van een Mensch weezen ; dat dezelvebetrek„ king hebbe tot de Gezelligheid, tot de bedryven des Werk„ zaamen Leevens . Ik verbied alle to afgetrokkene gedag• ten, alle to diepe nafpeuringen : ik zal, die my ongehoor„ zaam zyn zwaar ftraffen, door de droeve naargeestigheid,
„ waar in die mymeringen hun dompelen ; door de onzeker.
„ heid waarop zy uitloopen ; door de koele bejegening, wel„ ke hunne ontdekkingen, als zy ze in 't licht geeven, zul .
„ len ontmoeten . Wees een Wysgeer, maar blyf, to middea
„ van uwe Wysbegeerte, een Mensch!"

WAARNEEMING AANGAANDE EEN KIND, ZONDER EENI3
TEKEN VAN LEVEN IN DE SVAERELD GEKOOMEN, EN
OP EENE EENVOUDIGE EN GEMAKKELYRE WYZE WEDER BYGEBRAGT ; door M . LAVAL&, Cbirurgyn &c.

(3'ournal de Medecine. Tome XLV)

K werd den 23 Oftober 1775, 's avonds ten negen uuren,
i geroepen, om de Vrouw to verlosfen van een zeker Gaun .
non, een Werlunan to Cbauconnin, een Dorp een klein half
uur van 111eaux geleegen . Deeze Vrouw had van des morgens of zeer hevige pynen doorgeftaan : dezelve waren met
kramp , en verltyvingen in de Dyen en Beenen vergezeld ;
waarby fomtyds ltuipcrckkingen kwamen, die het geheel zenuwgeftel aandeeden . De arbeid was zeer moeylyk, en ze
werd niet voor den volgenden dag, tusfchen twee en drie uuren in den namiddag, verlost. 't Kind was zeer groot en
zwaar, voornamentlyk van hoofd, 't welk zich 't eerst op .
deed . 't Zelve kwam in de Waereld zonder eenige bewee .
ging, bleek, en ten naasten by zonder eenige natuurlyke
warmte ; de Spieren van de onderfte en benedenfte ledemaa=
ten waren zonder eenige werkitag, of beweeging. Na het
den Doop to hebben toegediend, tragtte ik met alle vlyt 't
zelve weder by 't leeven to brengen . Myne gisfing was,
dat de ftaat waarin ik het Kind nu vond, veroorzaakt werd
M m 3
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door de drukking, welke de Navelftreng, die twee a drib
kgeren rondom den hall van 't Kind gedraaid was, gemaakt
hadt op de halsaderen, (I the .7ugulares) . Dit konde mede ontftaan zvn door de drukking en rekking , aan her
hoofd van 't Kind, eenige oogenblikken v66r de verlosfing,
gedaan ; niettegenftaande alle de voorzorgen, die ik in ftaat
was in deeze omftandigheden to n eemen .
l k Dam
daarop het voorneeme n van eenig bleed to laaten loopen,
uit de afgefneeden Streng . Op de eerfte lepel vol die 'er
uit geioopen was, werd de beweeging van 't hart door
bet gevuel ontdekt, en met de ontlasting van de tweede,
begun 't Kind to geeuwen, en 't lighaam veranderde van
een bleek in een bla,-uwe paarsachtige kleur . l k ging voort
met eenige lepelen bloeds to laaten uitvloeijen, en blues 't
zelve, door myn mood, op die van 't Kind to plaatzen,
een weinig luchts in de Longen . Aanflonds kwam 'er nit
de neus loopen een fchuimige flym, die bruin van kleur
was . By deeze hulpmiddelen voegde ik zagte wryvingen,
met warmen wyn, ter plaatze van 't hart, de borst en den
onderbuik, en hield daarmede ten naasten by een uur aan .
Deeze wryving wekte, fchoon langzaam , de levenskrachten
van 't Kind weder op, 't welk eindelyk, na verfcheide maa1en gegeeuwd to hebben , begun to fchreeuwen : de huid
kreeg weder zyn natuurlvke kleur, en, ten einde van tw66
uuren , was 't zelve in (laat , om de borst van de Minne,
die het dezelve aanbood, to neemen . Tegenswoordig is bet
Kind zeer welvaarende . Dit is niet de eerfte reis , dat ik
van deeze middelen gebruik gemaakt hebbe ; ik had van dezelve reeds een gelukkig gevoig gezien in twee Kinderen,
waarvan ik de Vrouw van een Kleermaaker to Dleaux, wiens
naam was Dueln, verlost had : deeze Vrouw had reets twee
maalen gekraamd, en haarc Kinderen waren zonder eenige
beweeging ter Waereid gekooinen ; men l :ield ze voor dood,
zonder eenige middelen aan to wenden : die Kinderen, daar
ik haar van verlost had, gaven -een meerdere blyken vain
leeven in de Waereld kou ende, dan de getnelde ; doch door
't aanwenden van de middelen bier vooren gemeld, bragt
:ik ze wederom by.

J . BLACK'S PROEVEN OP CEKOOKT WATER .

499

DE VERONDERSTELDE UITWERKING VAN KOOKEN OP HET
WATER, OM HET TE SP0ED1GEit TE DOEN VI:IEZEN, DOOR
PROEVEN BEVESTIGI) . 'Door JOSEPH BLACK, M . D .

Frofesfor in de Cbemie to Edenburg, in eenen Brie .
ve aan den Heer JorIN PRINGLE . Bart . F. R. S.
DIY N HEER!

W

Y hadden laatst een helderen flillen dag en fterke Vorst ;
ik nam terfiond de gelegenheid waar, my voorheen
ontglipt, om eenige Proeven to doen op het bevriezen van
Gekookt Water, in vergelyking met Ongekool :t . Ik liet,
ten then einde, eenig water vier uuren in een Theeketel kooken . Ik deed het terftond in een Florentynfche wynfles, en
omzette die met Sneeuw, tot het bekoeld was tot 48 gr . op den
Thermometer van FAHRENHEIT ; zynde de graad van koude,
van eenig Ongekookt Water, 't welk in een fles op mynStudeerkamer flondt : bier op deed ik vier oncen Gel .ookt en
vier oncen Ongekookt Water, in twee evengroote Theekopjes, en zette ze buiten op een veniterbank ten Noorden, waar
de Thermometer 29 gr. tekende.
Het Ys vertoonde zich eerst op bet Gekookte Water, en
dit in verfcheide herhaalde proeven met het zelfde Gekookte Water, eenige uuren naa dat het water nit de Theeketel gekomen was . Het tydsverloop tusfchen het eerile vertoon
van Ys, op het Gekookte en Ongekookte Water, verfchilde
in de onderfcheide proefneemingen . Eene oorzaak van dit
verfchil was blykbaar de verandering in de lustsgefleltenisfe,
die in den naamiddag kouder ward, en den Thermometer al .
lengskens tot 25 gr. deedt daalen . Eene tweede oorzaak beftondt in 't roeren van 't Water : wanneer het Ongekookte
Water nu en dan zagtlyk geroerd werd , met het pennetje
van een tandenftooker, kwam het Ys daar op zo fchielyk,
of bykans zo fchielyk to voorfchyn, als op het ander : en,
nit het geen ik waarnam, heb ik reden om to denken, dat,
wanneer men het geflaadig in beweeging hieldt, mits de proeve genomen werd met niet veei grooter hoeveelheid Waters,
en niet uitgeftrekter of dieper, het ruim zo fchielyk zou be .
ginnen to bevriezen .
In eene deezer proeven myne Theekopjes beziende , naa
dat ze den uur in de lugt geflaan hadden, en Ys vindende op
bet Gekookte Water en geen op het ander,- roerde ik even
M m 4
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met myn tandenf'rooker, het Ongekookte Water, en zag tertond de oppervlakte met zeer dun Ys bezet, dat binnen kort
toenam, tot 'er zo veel Ys in was als in het anderekopje ; dit
gefchiedde in d6n of ten hoogften in tweemintiutentyds . En,
fchoon in alle myne andere proeven, de bevriezing in het
0ngekookte Water doorgaans Iaater begon dan in het andere ;
nam dezelve, in het eerstgemelde begonnen zynde, zo fchielyk toe, dat het, in zeer korcen tyd, eenc gelyke of bykans
gelyke hoeveelheid van Ys hadt, als die langzaamer gevormd
was in het G kookte Water .
Uit het gem ik dus verre heb waargenomen, moet ik opmaaken, dat Gekookt en Ougekookt Water, van elkander in
dit opzigt verfchillen : dat wanneerGemeen Water in een that
van rust blootgetleld aan een iugt, die eeu weinig graaden
kouder is dan het vriespunt, het fchielyk de koude krygt van
die lust, en Dog volkomen vloeibaar • blyft, mits bet nietgeroerd worde . Het Gekookte Water, in tegendeel, kan Diet
vloeibaar biyven in deeze omllandigheden : doch als bet be .
kocld is tot het vriespunt, words eeu gedeelte daar van, wanDeer het eenige gruoter koude krygt, in Ys hervormd : naa't
weyke, door de geduurige working van de koude lugt op 't
zely_, elk oogenbliik meer Ys gevormd wordt, tot betallengst
kens _,heel bevroozen is, eer het zo koud worde, als de
lugt die Et zeive omrinl;t>
Deeze ontdekking wel in overweeginge genomen zynde ,
valt her ereedlyk to bevatten, waarom het in Irzehe noodig
is het Water to kooken om Ys to verkrygen (*) . De grootfte
inaate van Koude, welke zy daar kunnen verwekken, door
de middelen daar aangewe , id, is •w aarfchynlyk Diet meer dan
:t of 3o gr . op FAHRENHEITS Thermometer. Gemeen Water, in een flaat van rust gelaaten, zal zonder bevriezen then
graad van koude uitftaan ; en , indien zy de middelen Diet hebben om het kouder to doen worden, eenigen tyd vloeibaar
blyven, mits het Diet geruerd worde . D,o verkoudene our.
aaaken in dat Wereiddeel, zo veel gedaan hebbende, hebben
laet uiterfte gedaan, en kunnen Diet verder op bet Water werken . Maar dit kan het geval Diet weezen van Gekookt Wa .
ter, wanneer de verkoudende oorzaaken het gebragt hebben
tot 32 gr. ; het volgende uitwerkzel, 't welk zy voortbrengen,
is het begtnzel van bevriezing ; terwyl bet Water vervolgens
a1
(*) Zie, over bet maaken van Ys in de Oostindien, een' Brief vast
den Heer ROBERT BARKER, in ons Mengelwerk der Hedendaa4fck
.ett~s .oefenitiger>>, Vde Feels, aide $t . bl, 1.96. euz„
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2llengskens de gedaante van Ys aanneemt, weeten wy, door
onderviading, dat de koude moet blyven op 32 gr . ; bet ican
niet kouder gemaakt worden, zo lang een aanmerkelyk ge&elte onbevroozen blyft (a`) . De verkoudende oorzaaken
houden derhalven aan, werken op 't zelve, en vormen het
geheel tot Ys, indien derzefver werkirg lang genoeg duure.
Een tinder ftuk van nafpeuring, in dit geval, is de oorzaak
to ontdekken van dit onderfcheid, tusfchen Gekookt en Ongekookt Water. Dit overweegende is my bet volgend denkbeeld ingevallen . Dewyl wy, by bevinding, w .:eten , dat door
bet beroeren van Gemeen Water, het begin der bevr •iezing
verhaast, of 't zelve buiten ftaat gefteld wurdt, om, beneden
de 32 gr . bekoeld zynde, onbevroozen to o: ,
; al dan bet
eenig onderfcheid tusfchen dit en Gekookt WY ;rt , als bet
beide aan een itille vriezende lugt wordt bloot gefte, :: ,, niet
gelegen weezen in deeze om[tandigheid, dat her Gekuc;=te
Water noodzaaklyl : onderworpen is aan de werking van of rie
beroerende oorzaak, flaande den tyd dat her in de lugt is,
terwyl bet Ongekookt Water zich daar aan niet onderworpen vindt ?
Eeu uitwerkzel van bet Water lang to Kooken, is bet
uitdryven van de lugt daar in opgeflooten ; zo ras bet bekoelt, begint bet de lugt weder aan to trekken en op to
ihorpen, tot dat bet de voorgaande hoeveelheid lugtsin zich
hebbe : doch dit vordert, naar alien fchyn, een' geruimen
tyd . Dan lien ganfchen tyd moot de lugt, daar in dringende , eene beweegiug in bet Water verwekken , die ,
fchoon niet merkbaar voor bet oog, kragtdaadig kan frek .
ken , orn to beletten dat bet niet kouder worde dan bet
vriespunt , zonder to bevriezen : ingevolge waarvan bet
teritond begint to hevriezen, zo dra bet then graad van
koude bekomen heeft .
Wanneer ik dit denkbeeld nagaa , herinner ik my eene
proeve, die my toekhynt 't zelve zeer to onderiteunen . FAR.
ttENHEIT was de eerlte, die ontdekte, dat Water, in rust
gehouden , eenige graaden kouder kan worden dan bet Vries;unt . Hy deedt deeze ontdekking, als by Ys zogt te kry .
gen, uit water van lugt gezuiverd : met dit oogmerk hadt by
ee.
(*) Gemeen Water, wanneer het flit flaande verfcheide graadett
beneden bet Vriespunt bekoeld is, zal fchielyk aan 't vriezen ge.
bragt worden, als men bet roert, tot dat de beginzels van Vora
with opdoen.
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eenig water gedaan in kleine glazen klootjes ; bet van lugt ont.
daan hebbende door kooken en door de lugtpomp, verzegel.
debyiklotjesfchilyk,enftldzebotandevrizne
de lust . Hy frond verwonderd, dat bet water, veel langer
dan by verwagt hadt, onbevroozen bleef, tot by, op 't
laatst, eenige van deeze klootjes opende, om een Thermometer by bet water to houden, of anders to onderzoeken in
welk een ftaat bet was . Het onmiddelyk gevoig van de toelaating der lugt was eene fchielyke bevriezing van bet water ; en, in de overige klootjes, werd een zelfde vormingvan
Ys veroorzaakt, door ze re ichudden .
Het gevolg, 't welk wy uit deeze proeve van FAHRENHEIT
mogen trekken, is blykbaar genoeg, en bet fchynt my alien
twyfel, ten opzigte van de bovenbygebragte veronderftelling,
weg to neemen . Eer my deeze proeven van FAHRENHEIT to
binnen fchooten , had ik beflooten eene proef to neemen,
my door de gemelde veronderftelling aan de hand gegeeven,
die op bet zelfde befluit zou zyn uitgekomen ; doch de korte
duur van de vorst, die flegts edn enkelen dag aanhieldt, gaf
my geen tyd om dezelve to neemen .
Edenburg i i Feb. 1 775.
1ERIGT EN PROEFNEMINGEN, WEGENS DE NIEUW U1Tm
GEVONDENE ELECTRIZEER-MACHINE .

Door
MARTINUS

VAN

MARUM.

A L. M. Philof, en Med, Doff . , Pbilofophie et IlTatheJeos LeEtor, en Lid van de Hollandf he 167aatfchegp .
pij der Wetenfchappen to Haarlem.

E

Ne van de voordelen van de Nieuwe Elec`irizeer-Machine, waar van ik onlangs de befchrijving in 't licht gegeven heb, beftaat, volgens mi,~ne opgave, bier in, dat deszelfs werking , bij ene vochtige luchtsgefteldheid weinig
verwinderd wordt, Vermits nu zeker voorval gelegentheid
gegeven heeft, dat dit voordeel van zommigen in twyfel getrokken wordt, zo vind ik bet raadzaam, hier van thans verflag to doen, nu ik in ftaat ben door proeven to kunnen aantonen, dat hier ult geenzints een befluit tegens mijne opgave
iran getrokken worden .
In
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In 't begin van April dezes Jaars, €dn mijner vrienden
xnij to Amflerdatn verwachtende, juist op then tijd, dat ik
ene befchrijving van de nieuwe EIe&rizeer •M achine in 't
licht gaf, verwittigde mij zijn verlangen , om deze Eleftri •,
zeer-Machine to zien ; doch gene andere kans bier toe ziende, vermits ik toen noch to Groningen wooncte, verzogt

mij daarom op ene verplichtende wijze, dat ik ten zijnen
genoegen ene Machine naar Arnflerdam wilde overzenden,
of medenemen .
Aan dit verzoek voldeed ik, en had hier door ook gele .
gendheid, om aldaar aan bet verlangen van enige andere Bemmnaars der Proefondervindelijke Natuurkunde, wien ik to
voren van deze Machine gefproken had, to kunnen vol .
doen . Order anderen zagen de Heeren DOORPIICK, VAN
NOOTEN, en IENEtE bij mij deszelfs werking ; waar na Hun
Ed. hier over zeer voldaan, mij verzogten, of ik Hun Ed,
mijne Machine den volgenden dach wilde verlenen, om dezelve door den Here XNE1G aan hun Phijfisch gezelfchap,
het geen 's weeklyks ten huize van den Here DOORNIC1
vergadert, to laten vertonen .
Geen zwarigheid hier in vindende, willigde ik dit verzoek
in ; en, vermits bet zamenfel van deze Machine den Here eENES noch niet genoegzaam bekend was, woonde ik,
op Hun Ed . verzoek, dit gezelfchap bij . Dan hoe ver .
baasd fond ik niet, daar ik deze nieuwe wijze van Electrizeren anderhalf Jaar lang to Groning en rneest daaglijks
beproefd, en in allerlei luchts-gefeldheid voldoende bevonden had, nu voor bet eerst, en dat wet in 't bijzijn van
zulk een aanzienlijk gezelfchap, mij door dezelve to zien
to leur gefeld .
Steunende op mijne menigvuldige, en altoos welgelukte
proefnemingen , welke ik met opzet ter beproeving van dit
Werktuig in vochtige Luchts-gefeldheid genomen had, felde
ik bet buiten twyfel, dat de bevochtiging der Iucht van de
kamer, door de ultademing en uitwafeming van bet bijzijnde gezelfchap, geenzints de rede konde zijn, dat de werking
van de Eledrizeer- Machine zo ver verhinderd wierd, maar
dat dezelve ergens anders in to zoeken ware . 1k merkte,
dat bet Quikzilver niet zuiver was, en, geen ander gebrek
kunnende viuden, fchreef ik her dus eerst hier aan toe .
Ik zuiverde aanfonds bet Quikzilver, door bet zelve door
epe nauwe papiere trechter to laten lopen, en reinigde ook de
Schijf, vats bet geen zij van de onzuiyerhzid van bet Quilt
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had aangenomen . Doch fchoon nu alles wel fchoon ware,
was echter de EleElrike kracht, welke de Conductors ver .
kregen, weinig meerder . Ik kon nietsverderbefpeuren, waar
aan ik bet konde toefchrijven, en was dus genoodzaakt to
verklaren, de rede van dit zo zonderling, en tegens alle mij.
tie vorige ondervinding zo zeer flrijdend, verfchijazel niet to
kunnen gisfen . Het groot{le gedeelte van het gezelfchap
wech gegaan zijnde, flelde de Heer 2RNEfE voor, orn de Ma .
chine by de openflaande deur van de kamer to plaatzen ; giszende, of niet misfchien de lucht van de kamer, door de
uitwaaszeming van bet groote gezelfchap, (bet Been nit om .
trent 40 leden beftond) to zeer bevochtigd mogt zijn voor de
Eledlrike werking . Ik konde bier aan niet het minlle geloof
geven , vermenende van bet tegendeel, door mijue langdurige ondervinding, genoegzaam verzeker f to zijn . Doch de
uitkomst bedroog alle mijne verwachting . De opwekkingbe.
gon nu vaii trap tot trap aan to winnen .
Daze proefiieming deed zonder twijfel de nochtegenswoordig z j=tde leden van bet gezellchap befluiten, dat de bevochtiging dcr hicht van de kamer'er de rude van ware geweest.
Doch we[ overtuigd, dat lucht, flu gts vochtig zijnde, de
werking van deze Machine nier verhindert, zogt ik de rede
daar van in audere omflandighedcn . Nets overig vindende,
het gees it, nict beproefd had, dan alleen, dat in deze kamer
,ene IKachel gellookt wierd, terwijl ik met deze of zoortge .
lijke Machine tot noch toe bij gene Kachel geele&rizeerd
had , giste ik, dat bier in misfchien de rede zoude to vinden
zijn. Hier bij in aanmerking nemeude, hoe de Hollaudfche
turf veel zwavelagtiger is, dan die in 't algemeen de Provintie
Groningen oplevert, kwam bet mij voor, dat de zwavelach .
tige damp, welke de Kachel door bet vertrek verfpreid had,
de opwekkmg zoude gefluit hebben . Hier inede flemde ook
de laatlle proefneming over een, dat, namentlijk, de Machi .
be, bij de deur geplaatst, veel beter werkte, dan voorheen ;
doch inzonderheid wierd ik in deze ftelling geftaafd, vermits,
ik to voren gezien hadde, dat de Zwaveldamp, die ik in een
glaze klolc op de Luchtpomp, (tot de proefiieming, in mijne
laatst uitgegevene Verhandeling bladz . 77, 78 befcbreven)
vergaard had, ogenblikkelijk de werking van de Eledrizeerv1achine fluitede, toen hij zich, bij bet afnemen van de klok,
door her vertrek verfpreidde .
Dan hoe waarfcbynelijk mij ook in 't begin deze oorzaak
toefcheeu, bleek bet, mij echter in 't vervolg, bij nader its ;
zten
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zien en proefnemingen, (welke ik kortheids •halve, en vermits ze hier weinig ter zake doen, nu niet opgeven zal)
dat bet hier aan niet toetefchryven zij .
Dus date gene andere oorzaak kunnende vinden, waar aan
deze verhindering van de werking der Machine kon toege .
fchreven worden, heb ik eindelijk, hoe zeer dit ook tegens
alle mijne ondervinding en opzettelyke proefnemingen ftrij .
dende was, tot het befluit moeten overgaan, dat in dit ge=
val de bevochtiging der lucht van de Lamer, door de uit .
ademing en uitwaasfeming van zulk een groot gezelfchap veroorzaakt, 'er de rede van moeste zijn . Hier van nu overreed, zogt ik vervolgens naar de rede, waarom in dit geral
de bevochtiging van de lucht aan de werking van de Machi .
ne zo veel nadeel had toegebragt, en begreep wel haast, dat
dezelve moest gelegen ziju in bet verfchil, bet geen 'er tus .
fchen vochtige lucht van den Dampkring , en lucht, die
door de dierlijke uitademing bevochtigd is, plants heeft .
Vermits Du de rede, waarom de werking van de gewone
Elettrizeer-Machinen, door ene vochtige luchtsgefteldheid,
verhinderd wordt, voornamentlijk deze is, dat bet glas het
vocht der lucht aantrekt, en hier door de EleEtrike ftof onzigtbaar naar den fpil, waar op bet zelve draait, wordt of
geleid, zo ontftond bij mij aantlonds deze vraag, of darn ene
Lakfchijf, door bet vocht der lucht, die door ene dierlijke
uitademing hejmet is, zo veel meer aangedaan wordt, darn door
bet vocht van den Dampkring .

Hoewel bet reets verhaalde, wel ingezien zynde, dit reets
genoegzaam fchijnt to bewijzen, heb ik het echter raadzaarn
geoordeeld , dit door de volgende Proefnemingen nader to
onderzoeken ; waar toe ik mij alleen van Muizen bediend heb,
vermits die dieren tot deze Proefnemingen de gefchiktfle, en 't
gemakkelijkst to verkrijgen waren, en men thans genoegzaarn
overtuigd is, dat de uitademing van Menfchen, en van dieren, welke deze ook zijn mogen, de lucht op dezelfde wij .
ze befinetten . Ik plaatfte dan odder een glazen klok, wiens
middellijn 6 duimen, en hoogte 8 duimen was, een Muis,
to gelijk met een [tuk van ene gebrokene Lakfchijf . Na verloop van cetl uur beproefde ik, of bet flulc Lak- enig vocht
had aangenomen, en beyond, dat deszelfs oppervlakten door
bet aangenomene vocht reets enigermate leidende waren . Ik
leidde bet zelfde ftuk Lak wear ccn uur lang onder de Klok .
Toen was het reets zo voclltig, dat het veel meer, dan de
helft van de Electrike kracht, welke de Conductors van de
L1kQzizeer - Machine s erkrijgeu , afleidde. Noch voor de
der.
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derdemaal een uur lang onder de klok gelegen hebbende, leid :
den de oppervlakten van bet flak Lak bijkans alle de Elehi .
ke kracht van de Condu&ors af. Deze proef heb ik den volgenden dach herhaald, na bet flak Lak wel fchoon gemaakt
to hebben, De uitkomst verfchilde alleen bier in, dat bet
fluk Lak, nu, na 2 urea met de Muis onder de klok gele .
gen to hebben I reets bijna alle de EleEtrike kracht van de
Conduftors afleidde . Enige dagen daar ha herhaalde ik waer
dezelfde Proefiieming, met oogmerk om to zien, of ene verfchillende vermenging van Lak bier in enige verandering ga .
ve. Ik leidde dan een fluk rood en een fluk zwart Zegel ,
lak, benevens 2 flukken ongekleurd Lak, doch van verfchil .
lende mengingen, onder de klok, waar de Muis onder be'
floten was . Na verloop van een uur, vond ik flegts bet ene
fluk ongekleurde Lak enigzints leidende . Een uur daarna
nam dit, aan den Conductor gebragt, bijkans de helft van
de Ele&rike kracht weg. Het andere fluk ongekleurde Lak
was nu ook leidende, doch tot enen minderen trap . Het
fluk zwart Lak was ook enigzints vochtig ; doch bet rode
in 't geheel niet. Bij bet uitnemen van de flukken Lak ont .
fnapte de Muis, waar door ik toen deze Proefnemingen niet
konde vervolgen .
Naderhand heb ik deze Proefnemingen verfcheide malen
herhaald, en door dezelven bevonden .
i .) Dat bet vocht van door uitademing befmette lucht,
in ene zeer ongelijke trap, van de Gomlak words aangetrokken , naar mate bet zelve met deze of gene floffen ver .
mengd zij .
2 .) Dat zelfs dezelfde vermenging van de Gomlak bier its
zeer ongelijk is . Zou dit misfchien ontflaan uit bet verfchil
van de reneetfebe Terebintbifn, welke, om de Gomlak wel
to doen finelten, bij dezelve moet bijgevoegd worden ; want
in deze heb ik een groot verfchil opgehierkt?
3 .) Dat een en bet zelfde fluk Lak, in ongelijke luchtsgefteldheden, op dezelfde wijze bepruetd, zeer ongelijk van
ene door uitademing befmette lucht wordt aangedaan .
Het getal van Proefnemingen, welken ik hier otntrent in
't werk gefteld heb, is echter to gering, om 'er algemene
regels, omtrent bet meer of min aantrekken der vochtig .
heid, van door uitademing befmette lucht, door Lak van
verfchil ende mengingen, of in verfchil ende luchts-gefteld,
heden, uit op to maken .
I-let blijkt derhalven hier uit, dat bet Lak, in zommige
gevallen, door de vochtigheid der lucht kan aangedaan wor.
den ;
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den ; dan namentlijk, wanneer dezelve door uitademing ver .
oorzaakt is .
Hieruitkanechtergenzitsenbefluitwordenopget
maakt tegens mijne opgave, aangezien dezelve zich hier in
bepaalt, dat de werking van deze Machine, door bet vocht
van den Dampkring, weinig verhinderd wordt, bij aldien men
bij bet gebruik van dezelve de behoorlyke voorzorg (*) in
acht neemt. De waarheid bier van, van welke mij ene by .
kans dagelijkfche ondervinding to Groningen, vbdr de uitgaaf
van de befchrijving dezer Machine overtuigd heeft , heb
ik nu zedert bet laatst van Yunij, dat ik hier gewoond heb,
bevestigd gezien. Zeer vele kundige Lieden, op welke ik
mij zou kunnen beroepen , zijn 'er hier, zo we] als to Groningen,, oog-getuigen van geweest . Wie'er, om enige rede,
aan twijfele , zal ik altoos gereed zijn, in de ongun(tig(te
Luchts-gefteldheid, door de Proef to overtuigen .
De waarde van dit Wcrktuig wordt, mijns bedunkens ,
door deze ondervinding zeer weinig verminderd, aangezien
deze verhindering der opwekking, door de uitademing veroorzaakt, alleen in dit geval gebeurd is, waar de Kamer,
vermits 'er niet op den haard geltookt wierd, gene genoeg .
zame ververfching van lucht verkrijgen konde . Deze is
waarfchijnlijk de enig(te rede . 1k heb dezelve dikwils to
Groningen voor een aanzienliik gezelfchap beproefd, altoos
met denzelfden uitflag . De HooggeleerdeHeer A . BRUGMANS
heeft deze Machine in zijn privaat Collegie to Groningen , uit
onitrent dertig toehoorders befaande , vertoond . De Veer
CEIERNACR, thane Profesfor to Deventer, heeft mij verhaald,
dat dezelve aldaar in zijile openbare lesfen voor wel goo toehoorders uitmuntend wel voldaan heeft .
Wat de rede mag zjn, waarom lucht, wel door uitademing
bevochtigd, zo veel hinderlijker zij voor de werkin, van
Lakfchijven, of liever, waarom dezelve bet vocht van uitgeadenide lucht zo gereed aantrekken, is ene vraag , welke
ik tot noch toe geen kans zie, dat lichtelijk zal kunnen
beantwoord worden . Niet onwaarfchijnelijk zou de oploszing daar van aan andere zaken enig licht kunnen geven ;
to meer, dewijl bet thans, door de Proeven en Waarnemin.
gen van den uitmuntenden Dr . PRIESTLEY, blijkbaar is,
waar in bet verfchil tusfchen uitgeademde en veriche lucht
beilaat.
Of
(*) Verhandeling over bet E1e trizeren, bladz . 95 en 96.
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Of 'er, behalven deze, ook zomtyds op de ene of anclerc
plaats ene andere luchts-gelleldheid zii, welke bet vocbt
der Iucht aan de fchijf doet ;aankleven, of in euig ander
opzicht de werking van deze Machine verhindere, moet de
tijd en ondervinding leren . Tot noch toe ken ik 'er gene .
Haarlem,
den 4 004er 1776 .
NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN AAKSTER .

(Volgens den Heer

DE MONTBLILLARD ,

Heer

DE BuFFON.

Medefchryver van den

de Aakrer den naam van x«ra,

by de Hedendaagichen noemt men hem A,yJ' ; in 't
B
Latyn beet by Pica, in 't Italiaansch Gazza, in 't Spaansch
Y de oude Gricken voerde

Pega, in 't Fransch Pie, in t Engelsch Pye, in 't Hoog .
duitsch AcNer, in 't Poolsch Stroke, in 't Zweedsch Skate.
In alle de opgenoemde taalen heeft deeze Vogel Dog eenige
andere naamen ; doch de gemelde zyn de gebruikit'kile .
Za veel overecnkomst voor 't uiterlyk aanzien heeftde Aak .
flex met den Kraay, dat LINNIus ze beiden onder een Geflacht vervangt, ell men, volgens B E L O N O, OM van een'
Kraay een Aakfler to maaken, Diets anders te doen hebbe,
dan den Staart des laatstgemelden to verkorten, en bet wit
zyner Pluimadle weg td neemen : in de daad, de 4akflerheeft
den Be.k, de Pooten, de Oogen, en de gehecle getlalte der
Kraayen en Kaanwen : by heeft, daarenboven, met de gemelde Vogelen, andere veel nadere overeenkoinflen, in cart,
zeden , en natuurlyke hebbelykheden : want, even ais deezen,
is by allcs verflindend, leevende van alle foorten van vrugten ;
by valt op krengen, tnaakt zyn prooy van eijeren ell dr jon .
gen van k!eine Vogeltjes ; neenit zomtyds de ouden weg, 't
zy by dcze,ve in tlrikken verward viudt, of met openbaar geweld aautast .
Men heeft zyn voordeel gedaan met de trek der .4akfleren
tot leevendig gedierte, door dgzelve, even als de Raavens,
ter Jagt of to rigtei9 . Doorgaaus brerg4n de AakJlers Ilet
ichoore Saifoen gepaard door in de bezigheid van eijeren leg .
gen, broedeu, en wat daar aan vast is. In den Winter vliegen
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gen zy by benden, en k omen to under aan de bewoonde plaatzen, om dat zy daar meet middelen vats beftaan vinden, en de
koude hunne behoeften verdubbelt . Zy gewennen ligt aan
de Menfchen , en worden weihaast gemeenzaam in huis , waar
zy eindelyk den nieester fpeelen .
De Aakfers klappen bykans eveneens als de Kraay"en ,
leeren ook het geluid van andere Dieren flaan, en den Mensch
naapraaten . 'Er wordt van een Aakfer verhaald, die volmaakt een Koe, een Geitje, cu eeu Sciaap nabootfte, en zelfs
ook het Herdersduitje ; men gewaagt van een ander, die een
geheel deuntje, op een trompet geblaazen, herhaalde . PLUT A R C H U S fpreekt van een Aadfer , die vermaak fchiep om
uit zichzelven de Menfchen na to praaten, en het geluid van
Dieren en Werktuigen na to doen ; doch dat hy, op zekeren
dag, Trompetten-gefchal gehoord hebbende, fc!tielyk floor
werd, tot groote verwondering van alien die gewoon wares,
deezen Vogel onophoudelyk to hooren fiiappen ; maar no o,
meer flonden zy verlteld, als by , eenigcn tyd daar naa, eer .skiaps dit ftilzwygen afbrak, niet otn zyn gewoone les to herhaalen, maar om den klauk der Trompetten, door hem gehoord, met dezelfde Loon en ga'.men to herhaalen . De Heer
WILLUGHBY heeft 'er veri'cheide gezien, die geheele fpreek.
wyzen uitfpraken . Margot is de naam, dien men hem in
Frankryk gewoonlyk geeft, om dat by dit woord het liefst
of gemaklykst uitdrukt, en PLINIUS verzekert, dat de dakfters zeer veel vermaaks fcheppen in deeze abort van navolging,
dat zy zich benaarftigen om de geleerde woorden wel to vormen, en langen tyd zoeken na een, 't welk hun vergeeten is,
op het wedervinden blyk van vreugde geevende ; als mede
dat zy zomtyds van fpyt tterven, wanneer zy het vergeeten
woord stet kunnen wedervinden, of hun tong het vormen
vats eenig nieuw woord weigert .
De Aakflers hebben doorgaans ,, gelyk de Raavens, een zwarte tong, zy gaan, even als de Kaauwen, op den rug der J7erkens en Scbaapen zitten, om de Wormen uit den huid deezer
beesten to haalen ; met dit onderfcheid, dat de Verkens deezen dienst gaarne fcbynen to ontvangen, terwyl de Sctiaapen,
buiten twyfel veel tederder van gevoel , 'er voor fchrikken.
Zy vangen ook, in de vlugt , Vliegeu en andere gevleugelde Infecten, die in hun bereik l omen ; dit gefchicdt met eene zonderlinge behendigheid .
De Aak(lers worden op dezelfde wyze ais de Kraayen gevangen, en men heeft opgemerkt, dat zy denzelfden diefagti •
gen aart, en de gewoorite hebben, om hun voorraad to verV . DEEL . BIENGEL\. NO . 12 .
berN 11
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bergen . Men is van gevoelen dat zy regen aankondigen,
wanneer zy nieer dan gewoon fnappen . Voor Let overige
doen 'er zich verfcheide ongelykvormigheden op, tusfchen de
Aahfers, de Raave;as en Kraayen .
In grcoae kunnen zy by de genielde Vogels niet haalen,
en zyn zelfs veel kleinder dan de I'aatt :mn : zy hebben veel
korter Vleugels ; dock con' Staart , naar evenredigheid veel
langer, by gevolge vliegen zy zo houg en flerk niet, ook onderneemen zy geen groote tochten ; zy doen nauwlyks nicer
dan van den cenen boon op den anderen vliegen : want her
verfchilt veel, dat, in bet vliegen, cL langt_e van den Staart,
de kortlicid der Vieugelen zou vergoeden . WanneerdeAakf ers zich op den grond bevinden, zyn ze in eerie geduurige
beweeging, en huppelen geffadig : de Staart is mede onophoudelyk gaande, even als die van den hwikliaart . Over 't
algemeen vertoonen zy nicer rustloosheids en werkzaamheids
dan de Eraayen, ook nicer booslieids, en eerie neiging om anderen als to befpotten . In 't vervaardigen hunner Nesten laaten
zy ook meet kunsts doorFraalen ; 't zy de "Wyfjes, zeer vuu .
rig op de N''anuetjes gefleld, ooh zeer zorgvuldig voor de
Jongen zyn, 't wells veelal in de Uieren g gaard gnat ; 't zy
zy weeten , dat veele Roofvugels ;reed,; op haare eij_ren
en jongen gelleld zyn, en daarenboven ecoige order dezelve,
de wet der wedervergelding ten haalen opzigte kunnen doer
gelded ; zy vermenigvuldigen althans de voorzorgen naar evenredigheid van haare tederheid tot de jongen ., code gevaaren die
dezelve dreigen . De iiaijiers bouwen haar nest op de hoop
ie boome;i , of ten minflen in 't hoogfle opgefchooten kreupelliout ; diets verzuimende on1 bet vast en zeker to maaken .
Hot Wyf je, door hot Mannetjcc geliolpen, verfterkt hot van
buiten met bui •z aame takken, en natgemaakte klei, en bedekt het geheel en al met een bekieedzel als een mandewerk,
van kleine doorna,tige tahhen, we) dooreen gevlogten : zy
laat 'er geen opening in, dan aan de best verfterkte en minst
toegangiyke zyde, en alleen grout genoeg cm 'er in en nit to
kunnen komei ; . 1-hare naarrtige voorzorge hepaalt zich niet tot
bet veili ;e,mmiarftrektZ1Chuktotbetgemakiyke : wantzybeklecdt hot nest van bionen met eerie rondagtige matras, ten einde
de jongen to zagter o11 to warmer liggen ; en ichoon deeze matras,
die he : eigenlyke nest uitmaakt, Diet nicer dan omtrent zes duimen middellyns heeft, zal het geheele nest , de buitenwerken
mede gerek ._nd, ten lninften twee voeten over 't kruis haalen .
Zo veel voorzorgs voldoet nog niet aan haare tederheid, of lie .
ver aan haar walitrouwen, haar oog is geftadig op de wagt,
om
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om to zien wat'er buiten omgaat : ziet zy een' K.raay aankomen, zy viiegt hem terftond ti gemoete, valt aan, vervulgt
dien zonder of to laaten, met ;root gefchreeuw, tot dat zy
hem verwyderd beef. Doet 'er zich eon gedugter vyand op,
een Talk, of een Arend, de vices houdt den flakfler niet
to rugge, by durft 'er op aanvallen met cone roclKloosheid,
die niet aitoos wel flaagt ; ondertusfchen moet men erl :e1men
dat de AakJle' s zoinwylen met meer overlegs to werke gain,
Mien bet waarheid is, gelyk men voorgceft, dat zy, eene
meer dan gewoone opmerking op haar nest ortdikt hebbende, de eijeren elders heen brengt. 't Geen de jaagers vermelden, van bet vermogenderflalflercu, isnietminvreemd ;
fchoon deeze kunde der getallen zich niet boven hot getai
van vyf nitftreklke . Zy willen, naamlyk, dat wanneer eon,
Aakfler stn mensch ziet gaan in con but aan den voet
des booms, op weiken zy haar nest gemaakt heeft, zy daar
niet intrekt, voor dat zy hem daar nit heeft zicn treeden, dat
wanneer, om den Vogel to bedriegen, 'er twee in fiede van 6611
ingingen, en maar 6dn 'er nit tradt, by dit wonder wel bemerkte, en zich niet in 't nest, dan naa d at. d e tweedemede
was uitgegaau , zou begeev n ; dat dit zelfde pIaats heeft met
drie, vier, ja vyf perfoonen, doch dat wanneer 'er zes in de
hut ginger, de zesde daar in kon blyven, zonder eenigen
argwaan to verwekken ; bier nit zou volgen dat de Aak/ler
eene nette bevatting hadt van de opeenvolging der een'he .
den, en derzelver zamenvoeging beneden de zes : en men moet
erkennen, dat de nette bevatting eens getais, by den enkelen
opilag van hot oog, in een Mcnsch bykans binnen dezelfde
p-rken is omfchreeven .
De Aalflers leggen ieder broedzel zeven of achteijeren, en
broeden Gins 's jaars , althans wanneer men hot nest niet geftoord of verdelgd heeft, in welk geval zy terftond een ander
beginnen to vervaardigen, en bet Paar arbeidt daar aan met
zo veel vlyts, dat het in minder dan ffin dag gemaakt is :
pier op volgt een tweede broedzel van vier of vyf eijeren
,worden zy nogmaals gefloord, zy flellen een derde gelykfoortig nest toe , en 'er volgt con derde Broedzel, weder min talryh . Dusdanig eene handelwyze heeft zeker gelegenheid gegeeven, om aan de Za4flers, de list toe to fchryven, van beitendig twee nesten to maaken . De eijeren zyn kleinder en
bleeker van kleur dan die der Raavens, bezaaid met bruine
itippen, op een blauwen groenagtigen grond, menigvuldigst
aan hot dikke einde . JEAN LIEBAULT, door den Flcer sANn 2
L$Ie-
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aangehaald, is de eenigfle die zegt, dat het Mannerie
en Wvfje beurtlings broeden .
De jonge flaAJlers zyn blind, en eerst nit het ey komende
nauwlyks naar Vogels gelykende ; het is eerst met den tyd
en by trappen, dat de deelen zich ontwikkelen, en de gedaante bepaald words . De Moeder voedt ze niet alleen zorgvuldig op ; maar haare zorgen volduuren een langen tyd, naa
dat ze gekweekt zyn. Het Aalflee-vleescb is een gemcen eeten , egter heeft men 'er min afkeers van dan van Jonge

LEVNE

Kraayen.

Wat bet verfchil betreft, 't geen men in de Pluimadiewaarneemt ; ik merk 't zelve niet vol('rekt nan als foort onderfcheidend : dewyl men, order de Raavens, de Kraayen, en
de Kaauwen enkele vindt, die zwart en wit zyn als de Aakffers ; ondertusfchen kan men niet ontkennen, of ondcr de
eigenlyk gezegde Raavens, Kraayen en haauwen, is de zwarte kleur de heerfchende ; gelyk de bonte van zwart en wit de
heerfchende kleur is, onder de 1akJlers, en dat, indien men
witte AakJlers gezien heeft , gelyk men witte Raavens en
Iiaazrwen aantreft, het niet zeer zeldzaam zou weezen, geheel zwarte flatJlers to ontmoeten . Voor 't overige moet
men zich niet verbeelden, dat bet zwart en wit, de hoofdkleuren der Aalfleren, alle mengeling van anderekleuren buitenfluiten ; de IakJters van naby en in zeker licht befchouwende, ontdekt men kleurfchakeerin en van groen, purper,
en violet ; en Nat verfleld eene zo fchoone Pluimadie aan to
treffen in een Vogel , ten dien opzigte in zo weinig naam .
Maar men weete, dat, in dit geval, en in veele andere, de
fchoonheid eene oppervlakkige en vlugige hoedanigheid is,
voltlrekt afhangende van het oogpunt waar nit men dezelve
befchouwt . Het Mannetje onderlcheidt zich van hetWyfje,
door een veel flerker blaauwen weerfchyn boven op het lyf,
en met door de zwartheid zyner tonge, gelyk eenigen willen .
De flak/ler is, benevens de andere Vogelen, aan 't ruien
onderworpen ; doch men heeft opgemerkt, dat zyne veeren
agtervolgende en al'engskens uitvallen ; t.itgezonderd de vee .
ren op den Kop, die censflags uitvallen, zo dat de AlakJler
stns in 't jaar, ten tyde van het ruien, kaalhoofdig fchyne .
De Jongen krygen den langen Staart in het tweede Jaar, en
ongetwyfeld zyn zy niet eer volwaslen .
Alles wat ik van den leevensduur der 4aX leren gevonden
hcb, is, dat Dr. i>zR(-teal 'er een gevoed heeft, die meer dan
twiutig Jairen by hem-leefde ; doch toen door ouderdom geDec.
heel blind was geworden .
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Deeze Vogel is zeer gemeen in Fyrankryk, in Engeland,
in Duitscbland, in Zweeden en door geheel Europa, uitgezonderd in Lapland, en in bergagtige Gewesten, waar uit

men mag befluiten, dat deeze Vogel zwaare koude fchuwt .
Ik heb hier boven aantiemerkt , dat men Witte !lahflers
vondr, gelyk 'er Witte Raavens zyn ; en, fchoon de voornaamfle oorzaak van deeze verandering der Pluimadie, de in .
vloed is der Noordlyke lugt(treeke, dewyl men dit mag veronderf'ellen van den Mitten AaXfer van woRmius, die nit
Noorwegen kwam , en zelfs ten opzigte van eenige , van
welke RZACZYNSKI fpreekt ; moet men nogthans erkennen,
datze, zomtyds, in gemaatigdeLugtftreeken voorkomen ; getuigen hier van ftrekt, de Aakfler ecnige Jaaren geleden iii
Sologne gevangen, die geheel wit was, uitgezonderd eon enkele pen in 't midden der vleuggelen . Deeze is of uit Noordlyker Landen in Prankryk gekomen, naa deeze verandering
der Lugdlreeke ondergaan to hebben ; of eenige byzondere
oorzaak heeft hem in Prankryk die kleurverwisfeling aangebragt . Dit zelfde mag men zeggen van de Witte AaAflers,
die men zomtyds in Italic ontmoet .
WORMIUS merkt aan, dat zyn Witte 2alfler kcal van Kop
was, en aan dit deel geheel vederloos ; waarfchynlyk zag by
dien in den ruityd, en dit bekragtigt het aangemerkte omtrent de Gewoone i1akflers .
WILLUGHBY heeft, in de Menagerie des Konings van Engeland, bruine of rosfe Aak(lers gezien, die voor eene tweede verlcheidenheid in de gewoone foort van ziakflers mogen
gehouden worden .
UESCHIEDKUNDIGE PROEVE OVER DE UITVINDING DER .
LETTEREN .

Van den Hoogleeraar

WARD.

((fit het Engelsch .)

V

Ermids de Menfchen gefchapen zyn, om in eene Maatlchappye to leeven, heeft de Schepper hun begaafd
met het vermogen, om onderfcheide klanken to vormen,
waar door zy hunne gedagten aan elkander mededeelen, 't
geen wy de Spraak noemen . Misfchien waren onze eerfle
Ouders, zo als zy uit de hand huns Maakers kwamen, daar
mede voorzien . Want GOD komt ons voor, als terftond tot
N n 3
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514

P R 0 E V E

bun fpreekende, 't welk van geene betekenis was, zo zy
hem niet verflonden . Hot zou geheel vrugtloos weezen, to
onderzoeken, welk eene Tail deeze geweest hebbe .
1\\Iaar dewyl de Spraak alleen van dienst was, wanneer de
Menfcllen zich by elkander bevonden, fchynt het eigenaarti to verollderftefen, dat zy, met den tyd , opgeleidzyn tot
hct uitvinden van ecui e characters, aan die klanken beautrvoordendc, om dus hunne gedagten over to breugen tot de
afweezende :c
Hoe vroc ;;tydiy dit gedaan zy, blykt nict. Dan uit hoofile
van de waarfcl?yalykheid en de grootenutheidvoor' , lMuschd0111 , \ Ordt bet dour S U I U A S ( 0) , en zommigen o ader de
Keravaderen, aan ADAM toete1chleevcn .
Jose:nrlus verhaa[t eene zeer zonderlinge gef hiedenis van
SETH, die, gelyk by vermeldt, nit den mond van ADAM gc .
hoard hcbb .'ude, dat eerie tweevondilre vernicling , door
Water en Vuur, de Wercld drei~,de, oils de gedagtenis der
ontdekkingcn, toen door 't Menschdom gedaan, voor order.
gaeg to lloeden, dezeive op twee Pylaaren, con van gebak .
ken cu cer: van gehouwen Steen, fci :reef, als hetbeste be-,,,aarmidde ., tegen elkk deezer ranlpen, en dat de Stecncn Pylear
clog ten zynen tyde in Syrie was (t) . illair bet bewys i:icr
hvg~hregr, 0111 die verteiling to ltaaven, client ter wederleg.
pi-?;': went de heat, wear i , i de Aardkloot gebragt was door
2i
moest then Steed VCrWOCSt hebbcn, Of men
inoest sic iiehouaenis dear van can eenWonderwerk toefchryven, \Vy' hehben, derhaivea , niets tiler dan' eene bloote
waitichvniykheid, wegens het gebruik tier Lerteren vGo_ den
Zol;d :locd.
NT ::a den Zondvloed hebben onderfcheide Schryvers, die
U ;tvi!eling aan verfchillende Volken toegekend : deezen aan de
under wcaiieIl DIEItCURTUS Ze ZOil hebiaell in0 g :ecnen
aan de 'Pbeniciers, anderen aan de As/y't Is noodloos de voortlanders deezer e .
v`iers of
~1s
by
to
breegen,
en de redenen, die zy geeven, tegen
voce
elkal : er op to weegen : dcwyl ze alle op enkele gisfingen
f:cunen .
Dc oudll:e berig ten, welke wy hebben van Starrekundige
ZVaarneeili :lgeu, zyn van de Cbaldeen, deeze konden niet
bewaor :l worden zonder Letteren of zekere Charaflers . StmrPLICIUS zegt, in zyne Verklaaringen van ARISTOTELES, dat
(*) SUIDns

it

Voc . ASa.,u,

( j ) joseril APnt:y.

Ad. L, i . Cap . III .
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01) 't ve ,'zoek van ARISTOTELES, na Griekenland de C7alleertwI•%e Waarneemingcn zondt, die 1903

CALLISTIIENES,

jaaren hooger dan den tyd van ALItYANDER liepen (*) . Dit
was twee honderd jaaren vodr de geboorte van A B P, A H A Dr .
S InI e 1. I c I u s i_eeffie eerst in de zesde Eeuwe der Christlyke
.-alt r0RPHV1 Ills aan, die in de DerJaartellinge ; doch by ll
de bloeide, zo dat bet alleen op zyn gezag fleunt .
ABRAHAM kwam nit (balCle!l, ell zette ziCh in Cenaaal'neder . Tusichen de Taal Bier beide Landen Ichynt, ten dien
tyde, eenig onderlcheid geweest to zyn : want wy vinden
aangetekend, dat wannear JACOB en LABAN cc nen Steen op .
rigtten, ten token van het verbond tusfchen bun aangegaau,
JACOB, die de Crnaat-itifcbe of Phenicifcbe Taal fprak, dien
eenen anderen naam gaf dan LABAN, in de Syrifcbe Taale (t).
En naa de gevangenisfe door NEBUCIIADNEZZAr, leezen wv, dat
PAN1eL, en eenige andere .'oodfcbe 7ongeliugen, bevel kreegen om de Chaldeeuwfche Taal to leeren (5) . Dan of een
dier Taalen in JACOBS tyd gefchreeven zy, Ilaat nog to onderzoeken .
Ecnigen hebben gedagt i dat de Letters eerst gebruikt zyn
by de Wet_gceving op Sinai, wamleer GOD gezegd wordt,
zelve de Tier Geboden op twee Steenen Tafelen gefchreeven
to hebben (*) . En , a s m o s E s, ten dien tyde, gelyk de
Gefchiedenis meldt, de woorden des Verbonds befchreef (i-t),
ftelt men dat by do Letters van GOD gleerd hebbe (S5). Dan
niosi :s hadt reeds to vooren bevel ontvangen, om de nederlaa4e van AnIALEK, tot cane gedagtenis!e, in con Lock op
to lchryven, toen de Israeliten to Pepbidi,n, -on nom niet by
Sinai, ge!-,omen wares (***) . De Scbryfkunst fchynt, derhalvell, ecnc Kunst geweesf to zyn, waar in by toes bedreevcn was . En ieniand zal zich gereedlyk verbeelden , dat
do noodzaaklykheid de Menichen veel vroeger dan dien tyd
moet aangezet hebben, tot !let uitvinden van eenige Characters, om de geheugenis der dingen to bewaaren, en de ge .
dagten aan afweezenden over to brengcn . JOB wenscht, Ocb
of ;?l,yale woorrlell tech opgefcbreeven wierden ! Ocb of tie in een
Bock eok werden ingetekend (ttt)! Doch, dewyl do ouder-

doni

(*) In flri/l ot . Lib . II. de Celo. (t) Cen . XXXI. 47. (S) Dan . L 4.
(**) Exod. XXI . i 8 . XXXIV . i . 28 . Vergeleeken met Dent . X. 4.
(tt) Exod . XXIV. 4 . 7 .
(~~) Bifcbop of Clogbers Origin of Iiieroglypbics . p . 54 .
(***) Exod XVII . i4 .
(ttt) fob XIX . 23, 24 .
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dom van dat Boek onzeker is, levert bet Been rechtflreeks
be .vys op, van de oudheid der Letteren : en de Schriften
van asos1s zyn de oudfle, waar van wy met zekerheid
kennis hebben .
Dan de Geleerden twisten heftig, welke de gedaante was
der Letteren, door MOSES en audere Schryvers des Oudert
Verbonds gebruikt . Het heerfchend denkbeeld, gelyk de
onverrnoeide Dr . PnUMFAux aanrnerkt, pleit voor den Sav,.aritaa,r!chcn of ouden Pbernicifbert Letter ; en dat, 'naa de
Babylorii/cbe Gevangenis/e, EZRA bet geheele Oude Verbond
in Cbaklceuzz? cbe, of I-edendac fcbe Hebreeuwfcbe Letteren,

overfchreef, die, veel fchounder zyndc, toen in algemeen
gebruik gekomen waren ; terwyl de andere alleen by de
Sarna;- irzrallera ovcrbleeven (*) . War bier van EzRA gezegd
word t, kari waar zyn ; dock dat de Satnaritaarren, alleen,
den ouden Letter behielde,r, mag wel in twyfel getrokken
warden : want 'er zyn nog eenige Penningen voor handen,
door de 7ooden gemunt, toen zy daar toe van ANTIOCHUS
vryheid bekoinen handen (-F), wier opichrifren, door tz r,L A N D uitgelegd, in Samaritaanf be Letters zyn : deeze Geleerde Man vermeldt ons, dat de Cbaldeettwfcbe en de Sy.
rifcbe Taaleu voornaainlyk van elkander verlchiiden , in de
gedaante der Letteren, beiden toen zo gerneen in fudea,
dat bet zuiver Hebreettwscb meest buiten gebruik geraakt
was (Q) . Doch (fat de Boeken des Ouden Verbonds, ten
tyde van cIHRISTUS, Diet in 't San.aritaanscb geichreeven
geweest zyn, ichynt by of to neemen uit bet zeggeu van JESUS
zelve , ten opzigte van de yVet, dirt gees .7ota of 7od daar

van zott voorhyyaarr, tot dat bet alias zal zr;a gefct'zed (**).
Want die Letter, welke, onder de Hebreeuw/ibc Letteren,
de k.ieinfle is, is de grooti c onder de Samaritaanfcbe .
(*) Prideaux. De Gefcb, van bet 0 . en N. Verbond aaaees •
gefcbakeld, I . Deel. p . 530- In 4to .
(t) Maccab. XV .
(§) Disfertatio de Numrnis Samaritan . p. ig.
(s*) Mattb . V. i8 .
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KORTE BESCHRYVING VAN PETERSBURG, MET HOF VAN
RUSLAND, DE KEIZERIN, EN DEN GROOT HERTOG, IN
EENEN BRIEVE VAN DEN HEER WRAXAL, AAN ZYN
VRIEND, IN DEN JAARE 1 774 .
MYN HEER!

'U Ene aangenaame

verrukking vervoert my, terwyl ik wandel,
langs de ftraaten , to Petersburg, en de openbaare gebouwen zie van deeze groote Hoofdftad, die, als door betoovering, binnen het tydperk van 't geheugen der menfchen, nog
in leeven, is opgereezen : de moerasfige eilanden van de Are .
va zyn veranderd in cen der heerlykfte Steden des aardbo .
dews . De verbeelding , geholpen door zo veele zigtbaare
voorwerpen , verheft zich tot den grooten Stigter, en ziet
als nog de befchermgeest van PETER zweeven over zyn eigen maakzel ; befchouwende, met eene vaderlyke tederhartig .
heid , de hoog opgehaalde Paleizen en Tempels . De naa.
men, door de oude Gefchiedenis, met zo veel roems, vermeld , en in welker lof zy zo gaarne uinveidt, zwigten voor
then deezes onfterflyken Mans : de fabelagtige Wetgeevers van
Griekenland en Egypte dagten nimmer zo groot eene hervorming to onderneernen, als Czaar P E T E It, met de daad,
volvoerde. De volgers van CADDIUS, van THESEUS en van
ROMULUS, waren bezield met dezelfde drift als hunne aan •
voerders : doch de Jliuscoviten, in de diepite barbaarschheid
gedompeld, door hunne haatlyke vooroordeelein , van den om .
inegang met de Europi/cbeVolken uitgeflooten, en even zeer de
flaaven van vooroordeel als van nude gewoonten, werden,
tegen win en dank, met geweld, uit deezen nagt van onkunde opgetoogen, en gedrongen kennis en befchaafdheid aan to
neemen . 1k moet bekennen, dat ik nimmer dit zo kortlings,
gebeurd en wonderbaar voorval overdenk, of ik word verrukt door een onwederftandlyke geestdrift .
De Stad Petersburg is no- tlegts een verbaazende om .
trek, die, om voltooid to worden, de opvolging van verfcheide Vorften en Vorftinnen, en een reeks van eeuwen, zal
eifchen . Dezelve beflaat voor tegenwoordig eene verbaazen'
de uitgeftrektheid gronds : doch, dewyl de Huizen, in veele
deelen, niet digt aan elkander gebouwd zyn , en 'er nog
groote plekken open liggen, valt het bezwaarlyk de weezenlyke grootte to bepaalen . De Godsdienttigheid heeft niet nage .
N n 5
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gelaaten, bet haare tot de heerlykheid der Stad toe to brengen, en Gebouwen, ten Godsdienst gefchila, in bykans elk
gedeelte op to rigten . De nieuwsgierigheid heeft my aan edreeven, om in alle to pan . De bouwlrunst, in bet uitwendige, verfchilt zeer weinig . De G •aeken fchynen zo zeer
getleld op Koepels , als de Mabornetbaeaten op Minarets . Doorgaans plaatzen zy cone g;roote, tusfchen vier kleine, en overdekken ze met verguld koper , 't well., als de zon 'er op
fchynt, llerker in 't oog flikkert . De cieraaden, van binnen,
zyn kostbaar en vreemd : een 111exicaanfcbe Tempel kan nauwlyks een zonderlinger voorkomen hebben . Zy omringen eene fchildery van de Maagd DIARIA en JESUS, met gouden of
zilveren hoofdcieraaden, en zomtyds met een geheelflelkleeren ; alleen de vingers bloot laatende, die de menigte eerbicdig kust . Eenige van deeze wonder vrcenld zamengeflelde
afbeeldzels, uit fchildery en metaal, zien 'er zeer belachlyk
uit ; ell de Maagd gelykt zomtyds eene in gouden ketenett gevangene. De Papa's, of Priesters, zyn bykans op de Roomfrbe ujze gekleed : hunne kleeding beftaat uit good en zilver
is iken en kostbaare zyden f}ofle . De wyze, waar op zy den
eerdienst verrigten, zou iemancl eer om cone bezweering doer
denken, dan om een gebed, a an .d e Godheid opgedraagen : zy
herhaalen 'er veel van, met zulk eene verbaazende fchielykheid, dat iemand bet ongelooflyk zou agten, voor de toe .
hoorders La enkel woodd, 't welk de Priester uit, onder .
fcheiden to vcrllaan, hoe flerk en ingeQQannen hunne aandagt
ook moge weezen .
ST NICOLAAS houdt nog zyn rang en eerbied in de Rusf
fcbe /Ilnlallacb, en heeft omtrent zo veel altaaren als de Maagd
Ondertusfchen weet ik niet wat redo zy daar voor
MIARIA .
hebben ; doch ik bob opgemerkt, dat, wel negen of tien der
hoofdeu van MARIA on hot Kind JESUS, zwart of taanverwig
van kleur gefchilderd zyn , en 't is niet onwaarfchynlyk dat
zy, dus doende, ons een regtmaatiger denkbeeld geeven van
haar perfhon , dan RAP-HALL of G U I D O : dewyl de Syrifcbe
Ieou«erz van iaagen flaat, in Palestina, aan den zonnelchyn
blootgefleld, noodwendig eene bruine k!eur moeten hebben .
III de Kerk des Kastcels, rusten de beenderen van PETE It
DFN I, en der Vorfien, die naa hem geregeerd hebben, in
histen nevens hem geplaatst ; doch geed hunner heeft marmeren gedenktekens , to ltunnergedagtenisfe, opgerigt : en gees
reiziger wordt aangezet, om deeze Kerk in to treeden, dan
door do bewustbcid dat by bet lout ziet, waar in de a3ch
Van PETER DEN GROOTEN rUSt, ell, om die mengeling van
eer-

VANN PETERSBURG .

519

eerbied en vermaak to ondervinden, nit de befchouwhlg daar
van gebooren . Den eenig Vorst is uitgeflooten, als onwaardig om begraaven to worden by zyne Voorgangers op den
Throon van Rusland . Dit is de ongelukkige PETER DE III,
die, naa zyn dood, eenige dagen ten toon gefteld werd, in
bet Kiooster Newsfki, eenige mylen van de Stad gelegen,
om hot Volk to overtuigen, dat by geen geweld geleden halt,
maar cenen natuurlyken dood gefiorven'was : hier word by
vervoigens in flilte begraaven .
De openbaare Gebouwen van verfclreidenerlei foort zyn
zo tairyk in deeze Stad, en ik hel over om to gelooven, dat
zy een vyfde of zesde gedeelte van de geheele Hoofdfiad uitmaaken . Eenige zyn van hardfleen, de meeste van gebakken
fleen of gepleisterd bout . Het Winterpaleis is van hardfleen
en gebakken feeen, en werd door de overleedene Czarinne
ELIZABETH gebouwd . Hot is zeer groot en lomp : men zou
bykans veronderftellen, dat JOHN VAN- Bvrca geroepenwas,
om 'er bet plan van to maalen , dewyl niets beter in zyn
fmaak kan gebouwd worden. Hot is nog niet geheel voltrok .
ken, gelyk nicest alle dingen in Rusland. De gelegenheid
is zeer verrukkelyk op de oevers van de 1NTeva , en in bet
mididc1punt van de Stad . Digt daar by ziet men ecru k1ein
Paleis, gcfligt door de tegenwoordig regeerende Keizerinne,
en , waarom weet ik niet , de Herznitadie geheeten . Het
hccfr, naar ons denkbeeld, niets moor van een I-lerrnitadie,
dan van een Tempel ; doch, wanneer haare Majefleit in dit
gedeelte van 't gebouw zich onthoudt, lceft zy affre?onderd,
en daar is geen Vergaderkamer des Ho
Ecnige dagen go .
leden, werd bet my vergund, de Kamers van dit Paleis to
zien ; ze zyn zeer t'raai en met veel fmaaks opgecierd . Men
vindt 'er twee gnanderyen, met Schilderflukken, onlangs voor
veel gelds in Italic gekogt ; om deeze to befchouwcn, zou ik
gaarne, was het my geoorlofd, elken da van myn verblyf
alhier, eenige uuren doorbrengen . De Kroon, die ik in bet
Paleis zelve zag, is mogelyk de kostbaarfte in geheel Europa .
Dezelve heeft de gedaante van een bonnet, en is geheel bedekt met diamanten. In de Schepter is die beroemde, door
Pries ORLOFF gekogt, voor 500,000 Roubels, en van hem,
nu eenige maanden geleden, ten gefchenke gegeevenaanhaare Majefleit . Dezelve overtreft PiTT's Diamant in grootte,
en behoeft, in helderheid van water, voor dezelve niet to
wyken . De kenners van Edelgefteenten verklaaren, dat bet
de fchoonfte en zeldzaamlle is, ooit uit Golconda gebragt .
Bier
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Her zyn twee Academien, tine der Kunfleil, en cone der
Weetenfchappen ; beide heb ik ze herhaalde keeren bezogt .
De tegenwoordige Keizerin he'-ft de eer(le gefligt, deeze zal ,
voltooid zynde, een heerlyk gebouw weezen . 'Er zyn Leermeesters in de onderfcheide takken, en ontwerpen van de
geagtfle modellen der Gr•iekfche en Rorrreinjcle Beeldhoukunde . Ik vind, egter, niet, dat tot nog uit(leekende Vernuften zich bier vertoonden, fchoon hot aan geene Kunftenaars
ontbreeke . De Natuur fchynt de volmaaktheden, in deeze
fraaije en uitgeleezene voortbrengzels, tot zekere lugt{ireeken
en volken bepaald to hebben, waar zy eeuwen lang van zellve ontllaan ; en die alleen gebrekkig gevolgd worden, door
andere Volken, die 'er min gefchiktheid toe fchynen to heb .
ben .
Ik ben meer verrukt, door de Rivier New zelve, dan door
cenig ding, 't welk ik bier zag . De Theerns komt'er in fchoon .
heid niet by in vergelyking : en, dewy! de Stroom geduurig
uit hot Meir Ladoga, in den Finfcben Golf loopt, is de
Neva altoos vol, holder, en geheel zuiver . Langs de oevers
is, buiten tegenfpraak, de fchoonfle wandelplaatsderwereld .
Bet is geene Kaay : dewyl de Schepen nooit in dit gedeelte
komen ; maar eene paradeplaats, eene myl Lang : de gebou .
wen, daar gefligr, worden nauwlyks door eenige in fchoonheid overtrofFen : men heeft nog meer to bouwen, om, in de
lengte, eerie dubbele ry to hebben . Over de rivier is, in het
nauwfle gedeelte, con brug op li :hepen . Alle de deelen der
Stad zyn met Kanaalen doorfneden, door deeze Rivier bewaterd : geene geileldheid kon voor den Koophandel gun(liger zyn, indien de koude bet water, 's jaarlyks, geed vyf
maanden lang geflooten hieldt . Naardemaal deeze Stad, het
work is van zo weinig jaaren, heeft men, in de fehikking der
gebouwen , eene zeer geregelde orde waargenomen : gees
ding vertoont zich oud of vervallen : veel is nog onvoltooid .
De gebouwen hebben overal een vry good aanzien, en zyn,
gelyk nicest aile dingen, in Rusland, op een grooter plan,
dan ik ergens gezien heb, gebouwd . De wegen zyn meest
bellraat ; doch zy hebben bier eene gewoonte, om, op veele
plaatzen, een vloer van bout op den grond to leggen . Dit
was, naar men my verhaald heeft, eertyds nog veel algemee .
nor in gebruik to Moskow, waar, by de veelvuldige branden,
de flraat zelfs vuur vatte, en de brand allerfchriklykst wierd :
dewyl de huizen desgelyks, zelfs tiog tegenwoordig, van
hout zyn .
Hot
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Het toevoorzigt to Petersburg is zeer goed, men kan
'er ten alien uure vry veilig wandelen . Nu en dan, fchoon
zeer zeldzaam, hoort met . van een' moord .
Ik had het vermaak, van den Heer ROBERT GUNNING
laatstleden Saturdag to vergezellen, na het Paleis Peterhof,
waar de Keizerin rich tegenwoordig onthoudt . Het was de
ver7aardag haarer komfte tot den Throon , wanneer door.
gains her Hof zeer luisterryk is . Dewyl wy 'er vroeg kwa.
men, hadden wy tyds genoeg, om de tuinen to bezigtigen,
eer haare Majelteit verfcheen . Ze zyn zeer uitgettrekt, leg .
gen aan den oever des Pinfcben Golfs, en worden befpoeld
door deszelfs wateren . In 't midden der tuinen is het Paleis
zelve, gelegen op eene hoogte, en heeft een allerheerlykst
gezigt. Her werd begonnen door PETER D E N I ; doch is
vergroot en verbeterd door de Keizerinnen, zyne ©pvolgeresfen i zo dat het tegenwoordig eene aanmerklyke uitge .
ftrektheid gekreegen heeft. Voor aan is een Kanaal, eenige
honderd voeten lang, gemeenfchap hebbende met den Golf,
hier door worden Brie waterfprongen voorzien, welke niet,
gelyk die van Verfailles, alleen by gelegenheid van ftaatlyke
feesten, maar 't geheele jaar door, fpringen . De Kamers zyii
aile zeer uitniuntend en pragtig ; doch myne aandagt werd
voornaamlyk getrokken door de Vergaderkamer, waar vyf al .
lerfchoontte Portraiten der Rusfifche Ryksbefruurderen hingen.
Zy waren ten voeten toe geichilderd, door welk een Meester, weet ik niet . PETER DE I hangt voor aan, en tegei .
hem over CATHARINA, uit Lyfand herkomitig, die, in een
fchamele but gebooren, ten throon eens magtigen Ryks klom .
Ik bleef eenige oogenblikken ftaan by deeze Schildery , in,
Mile verwondering opgetoogen, over eene Vrouw, nit zo
laagen hand , tot de Keizerlyke waardigheid opgefteegen ; zich
door haar vernuft, trouwe, en deugd des waardig maakende .
De Schilder heeft haar geichilderd als van een middelbaaren
ouderdom haare oogen en hair zyn zwart, haar voorkornen
is openhartig, haar weezen lachend en inneemend, haare ge .
flake is middelmaatig van grootte . De Czarinnen , A N N A et .
ELIZABETH, bekleedden elk haare plants in dit vertrek ; doch
zy hielden my niet fang to rugge van 't befpiegelen des Portraits der thans regeerende Voritinne, in een' zonderlingen
fmaak uitgevoerd . Zy zit gekleed in Rusfiscb Krygsgewaad,
gelaarsd, ichr~lings op een wit paard . In haare hand heeft
zy een eiken tak, then zy droeg by de gedenkwaardige Ryks .
omwenteling, die haar ten Throon hief, en desgelyks was
op%
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opgevat door alle haare aanhangers . Haare lange hairlokkeit
zwieren onopgctooid en v,,rwilderd op haar rug ; en de rood .
heid in haar weezen, hef_ natuurlyk uitwerkzel van de hette
en de vermoeienis door haar uit,eflaan, is wonder wel gctroffen . Her Ievert een getrouw en nauwkeurig afbeeldzcl
op van haar Perfoon en K1ee,ling, nu rwaalfjaaren gelodcn,
wanneer ze to Peterb9f kwam, en den Throon van Rusland
behlom .
Terwyl ik deeze Schildery bezag, en myne gedagten geleid werden tot her droevig elude des ongelukkigen Czaars,
't wells zo ras vol-de, hoorde ik de aankomst der Czarinne aati . .
kondigen . Len ;route fleep van Heeren ging haar voor . ik had
eene vermaaklyke aandoening, met ontzag vermen^.d, ais ih
deeze uitfleekende Vrouwe zag, die door kloekmoedigheid
en flaatkunde, zonder eeni,,g regr des bloeds, op den Czaarfchen Throon zich gezet heels, en dien behold
;
. Sclioon
zy nu vat zwaarlyvig geworden is, lieeft zy iet ernsthaf .
tigs, door bevalligheid gemaatigd, in haar weezen en voorkomen, 't welk eenen diepen indruk maakt . Zy was ge.
kleed in donker blaaawe zyde met gouden fireepen, en haar
hair met diamaiiten veicierd . Naa dat de Staatsdienaars van
buitenlandfche Mogendheden , by haar , de gewoone pligtspleegingen van deezen dag hidden afgelegd, genoot ik do
cer om haar aangebooden to worden, en haare hand to kus .
fen . De Grout Hertog en de Groot Hertoginne van Ruslanrl volgden do Czariune ; zy bleeven nauwlyks ddn minuut in den Kring, en vervocgden zich terflond am de
Speeltafel.
De (root Hertog is de vermoedlyke Erfgenaam der Keizer.
lyke Kroone. Hy heeft een hoed voorkomen, een bevallig
gelaat, een fchrander uitzigt . Hy is twintig jaaren oud,
[thans twee en twintig .~ 't Is zeer moeilylc tc onrdekhen,
welke hoedanigheden of 'vermogens by weezenlyk bezit
naardemaal order dit eenhoofdig en nayverig Staatsbefluur,
nauwlyks cenige mecrdere magt van aanbelang, in den tweeden Perfoon des Ryks, dan in honderd anderen, huisvest .
Tot nog heeft by geese uitfteekende blyken van behwaamheid gegeeven, of byzondere trekken van zyn character vertoond . Die hem van naby keunen, betuigen, dat .hy vriend.
lyk, gefpraakzaam en licfddaadig is . Mar hoe algemeen
en onzeker zyn deeze trekken, en hoe weinig kunnen wy
daar uit het character des Opvolgers Van PETER n E N I
opmaaken . By trouwde in den Jaare 1773) . De Groot
Her-
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Hertoginne, eene Duitfcbe Prinfes, uit den huize van lies .,

fn-Darmiad,

is eenvoudig in haar perfoon ; dan nogthans
heeft zy iet in haare weezenstrekken en geheele voorkomen, 't welk, indien ik genegen was, om uit de gelaatbeichouwing to oordeelen, my een gunllig denkbeeld zou inboezenien van hair hart . Dit, des ben ik verzekerd, ver .
diem zy, en de Groot- Hertog bemint haar teder .
Tusfchen acht en negen uuren 's avonds fcheidde het Hof,
en ik ging na Petersburg, fchoon ik eergisteren my weder
na Petcrbo f begaf, dewyl'er eerie Masquerade was, en de tuilien geilhimineerd wares . De Masquerade was veeleer een
Bal paid eat domino ; dewyl men 'er zeer weinig of geene
vertnomde kleedingen zag, en geene aangenomene characters door gehouden wierden . leder een, zonder onderfcheid,
worst, to deezer gelegertheid, toegelaaten, 'er waren tusfchen de vier en vyfduizend Perfoonen tegenwoordig, Haare Majefleit was in blauw domino gekleed, en fpeelde by .
1,ans den geheelen avond op de kaart . De Illuminatie in
de tuinen overtroffen verre alles wat ik ooit van then aart
in myn leeven zag . In deeze, als mode in de Vuurwerken,
overtreffen de $usfeu zeker alle Volken van j' uropa. Twee
vcrbaazend groote boogen van vuur flrekten zich uit voor
het Paleis . Het Kanaal , 't welk tot den Flnfchen Golf
loopt, was aan beide de kanten verlicht, en het gezigt bepaald door een rots van binnen geillumineerd, 't geen een
fc'noone uitwerking deedt. Te wederzyden van liet Kanaal
waren lange boogswyze wandelpaden, kunl'ig verlicht, en,
behalven deeze, hingen 'er, in 't geboomte, festonnen van
verfchillend gekleurde lampen . Alle de waterfprongen waren
in werking . Kunllige watervallen, waar in het water van de
eene fchuinte op de andere viel, opgecierd met aartig geplaatae lichten, vermaakten en verbaasden den aanfchouwer
teffens . Behalven deeze waren 'er prieelen, pyramiden en
tempels van vuur ; en bovenal maakten de Vorstlyke _Jagten,
op het water, dezelfde fchitterende en betoverende vertoofling .
Niets kan beter ingerigt weezen, om die bedwelmende
en woelige aandoening van verwondering, met vermaak verxnengd, to verwekken ; die, fchoon ze niet uit het verftand
of het hart voortkomt, nogthans eene kragtige uitwerking
op beiden heeft . De zinnen alleen worden gevangen genomen, en laaten Been tyd noch bekwaamheid over, om to
redenkavelen over de natuur van het vermaak, 't welk zy
ver•
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verfchafi'en : dock fleepen ons weg in een draaikring, met
een onwederftaanhaar geweld .
Indien wy by dit al .
les voegen, de vermeesterende kragt der Muzyk, bet clans .
fen, de tegenwoordigheid eener menigte van beide de Sexen~
gekleed in gewaaden die alle ondericheid van rang wegneemen, en daar toe ingerigt, op een tyd ter uitfhanninge gefchikt, moest iemands hart wel geheel ongevoelig, of volftrekt menschhaatend weezen , als bet op zulk een altaar
niet eenige graantjes van vreugd en galantery deedt rooken .
Deeze indruk, nogthans, daar dezelve geweldig is, en voortgebragt door kortftondige oorzaaken, bezwykt zeer fchielyk, en vervliegt met de olie en de kaarsfen, die dezelve
deeden ontftaan . 't Is ecne foort van bedwelming . dc krankhoofdigheid van eenige weinige uuren, wanneer de Rede
haare Schepter nederlegt, en ons overlaat aan 't geleide van
een overheerfchend zintuig : en, op bet herdenken, is bet
niet anders dan een vrolyk gezigt, voorbygevloogen eer wy
hot recht befchouwden .
Daar is hier, in de maand July, zo weinig nagts, dat,
was de lugt niet zeer betrokken geweest, de Illuminatien,
de behoorelyke uitwerking uiet zouden hebben kunnen to
wege brengen . Deeze gunftige omftandigheid, egter, gepaard
met een dikken damp, ontftaande nit zulk eene menigte van
lampen, en over tuinen hangende, veroorzaakte eene duister .
heid, die, onder de fchaduw van 't geboomte, digtaan donkerheid kwam, voor omtrent den tyd van twee uuren, van
elven tot etsn uur in den nagt : voor drie uuren, in den morgenftond, kwam bet nydige daglicht, den glans rooven van
dit betoverend tooneel, 't welk bet dekzel des nagts noodig
hadt, om 't zelve eenigen Mister by to zetten . De vermoeidheid, to vooren niet door my gevoeld, deedt my nu aan do
noodzaaklykheid der ruste gedenken . De lampen gingen aan
alle kanten uit, het gezelfchap verfpreidde zich, en verlietde
plaats ; van oogenblik tot oogenblik verminderde de betove .
ring, die my eene wyl gevangen genomen hadt . Ik was bly .
de, dit tooneel to verlaaten, eer bet my geheel verliet ; tus .
fchen vier en vyf uuren kreeg ik myu rydtuig, en bet leedt
weinig minuuten, of ik fliep zeer vast : bet was acht uuren
toen ik in de Stad kwam , en do toil begon reeds warm to
fchynen . Ik ging to bedde, geheel vermoeid van 't najaageu
van vermaak, en blyde van rust to mogen neemen .
Hoe heerlyk en vorstlyk deeze Illuminatie was, verzekerde
men my , dat ze in geene vergelyking kwam, met die de
Cza-
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Czarinne, omtrent twee jaaren geleden, vertoonde, toen de
Kroon-Prins van Prwisfers bier was. Haare Majefteit ging
hem, op eenen verren afftand., to gcmoete, en 't was zo befchikt, dat zy e€kandcr zouden ontmoeren, in 't vallen van
den avond . Zy keerden toen to rugge na deStad, langseen'
tveg, op de kostbaartle wyze geillurnineerd . De vuurwerkeu
1`n de Masquerade waren in denzelfden fmaak, en nits word
'er verzuimd, 't Been de Czarinne kon vertoonen, om to be .
haagen en to verhaazen .
Aan dit Hof is niet alleen eene grootschhcid en vorst ;.
lyke pragt, die alles wat ik ooit erk ens anders zag, verre
overtreft ; maar alles is ingerigr volgens een voetmaat, dat
ik my dus uitdrukke, geevenredigd aan do grootheid van het
Ryk zelve . De openbaare Gcbouwen, Kerken, Kloosters s
de Paleizen der Edelen, zyn vervaarlyk groot, en fchynen
gefchikt voor fchepzels van eene grootere foort, dan de
Mensch .

Naa dat Mr . W R A X A L Petersburg verlaaten heeft , is de
bovenbef hreevene Groot-Hertoginne overleden, en de GrooN
Hertog weder getrouwd aan een Prinfes van Lhrtemberg, eene
jonge zeer beminnelyke Vorftinne, wier fchoonheid en uititeekende hoedanigheden War waarichynlyk bemind zullen
rnaaken by 't tL rr ;%'e VoJk, 't welk zy, naar alien fchyn,
ten eenigen tyde als Czrri ;me zal regeeren .
DE T 0 V ERZW E E P .
OF ZEN SCHETS VAN CHARACTERS OP DEPT WEG ONTAIGET, DOOR
JOHN BUNCLE DEN JONGEN .
(Utt 1.7et Eegelscb .)

A Llen , wie bet moge raaken , zy bekend, dat Il k de jong(le Zoon
." ben van den Edelman JOHN BUNCLE, Wonderlyker Gedagtenisfe. ft yn Wader droeg zo veel zorge voor myne Opvoeding GIs
zyne zugt tot rondzwerven, in her zoeken van avontuuren, tilde toelaaten . P, ;yn zwaklyke lichaamsgef'eltenis, in myne vroegflejeugd,
maakte bet noodzaaklyk, dat ik een reisje door 't land deed . Ik
beloofde eene Jonge Ju rouw, door my langen tyd met geen onverfchillig oog befchouwd, een getrouw berigt mede to deelen van
myn wedervanren . Myn oogmerlt was na Derbyhire to gaan, en,
dewyl ik een' dag by een Vriend to Uxhridge zou doorbrengen,
oordeelde ik het raadzaam, my, 's agtermiddags na die Stad to begeeven, om my dus allengskens aan de moeilykheden van hetreizen
Y . DEEL,1REN'ELW. NO . 12 .
00
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to gewennen . Ik moet myn' Leezer vooraf onderrigten, dat ik eels
Toverzweep bezat, met bet wondenyk vermogen, otn alien, die
vootby ginger, op bet oogenblik dat ik ze daar mode aanraakte,
van alle vermomming, die hun ukerlyk voorkomen d elete . to berooven . Hier door vond ik my in flaac, om in 't binnet :st des bar.
ten to zien, terwyl het bezig was met cen holwerk van uitwendig
Voorkomen op to rigien , otn zich to berer to dekken , en alle de
beguntli^de gebreken en dwaasheden re verbergen .
Hoe weinig, fprak ik by my zelven , kunnen wy afgaan op bet be .
rigt, 't welk uitwendig verroon ons geeft, of van Menschlyk geluk,
of van hun weezeniyk Charmer! 't Is zeer mogelyk, dat de jonge
koetzicr bet veel beter hebbe onder zyn livreyrok , dan de Mevrouw , die by rydt, in haar cierlyk gewaad , en gezagvoerend
voorkoten ! Ik wil 'er de proef van neemen .
Ik
liet myn Zweep nederdaalen
myn Zweep, die ik, nit hoofde
van haare behendigheid , geheime werking en kragt , hooger agc
dan de Map van een Bezweerder, dan de Ring van een Tovensar ,
en de Toverroede van een Waarzegger
de koorde floeg om
een der fpaalcen van bet wiel, zo als de koets my voorby reedt .
De Mevrouw hadt, op 'c uiterlyk voorkomen, een zeer eerwaardig aanzien . Ik kwam in bekooring om to gelooven, dat zy cene
Godsdienftige Matroone was, die, naa vrywillig afftand gedaan re
hebben van haare plaats in den vrolyken kring der Jongejufferfchap, aan
haare Kleindogters, alle de ydelheden der wereld vaarwel gezegd
had[, en nu voorts de Morgen- en Avondgebeden vlytig bywoonde,
en den dag befleedde in bet maaken van Llixters, Dranken , Poeijers, en Pleisters voor de zicken en gewonden, en andere liefdewerken van dien aart .
Maar bet (inert my to moeten zeggen, dat rnyn Toverzweep, in
dit geval, zich een vyandin van de Liefde verkiaarde . Deeze ontdekte my, dat die Mevrouw, fchoon zy eene bevailige deftigheid
van voorkomen hadc, dit alleen tot een masker diende van de misvormde trekken haars charac'lers, 't welk bellondr nit cuquettifche
ydekuitigheid, trotzen hoogmoed, en grommende ontevredenheid .
Ilaare Weeding was gemaakt jeugdig ; en haar fchoene Boezem,
welke zy, aan elken voorbyganger, zonder eenige agrerhoudenheid,
liet zien, trof try, als een liefhebber der oudheid, met foortgely .
lien eerbied, als ik een trommel zou befchouwen, die menig een
veldtocht in de oorlogen, door M . nLBORG gevoerd , hadt bygewoond.
Eeu Gebedeboek, en eene Verhandeling over't bewaaren der Schoon .
heid, lagen aan haar eene zyde, en een vies met Circasfsch [Va .
ter flondt aan haare andere zyde ; in haare hand hadt zy een Knoop .
tuigje, en op haar' fchoot lag een zakfpiegeltje . Dit nam zy verfchei, .
de maalen op, en lag bet weder neder, met een wonderlyk mengzel
van weltevredenheid en norsheid in haare weezenstrekken . De rede
hier
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bier van was, dat de Trotsheid haar eenige overblyfzels van een
fchoon Geaad toonle , duch de waarheid ontdekte haar eenige
treltken , die zy niet wenschte to zien . Zy zag, en zy zag net met
diepgaanden weedom, dat ~'e ruwe hand des Tyds zich bezig ge .
houden badt, om i cre grysheici to verfpreiden, over haar voortyds
. Zy vo ;,hdee . en zv voelde bet m?t grievende
;,
kasranje bruin ha
fmerte, dat die zeifd :A aver chtfche Werkmeester rimpets in haar
voothoofd halt gemaakt . Me ~igmaal, in de daad, hadt zy zich
bevlytigd, om di'n ouden werkman in zyn arbaid to flooren : en
verbeeldde z!ch ver ;;ee,sch . door 't behulp van fmeeringen, poeders,
kammen, waters, en reukwecken, zyne ougemanierde poog :ngen
gelukkigvn wederfiand gebuoden, en her fcherp zy-er werkwig-.•n
verflompt to hebhen . W,~czenivk was al haar bedryf niets anders
dan die to meet fch rpen . Dikwyls poogde zy , door zagte en

fleemende toonee, en gemaakte glimplactbjes, de heengegaane Cupido's to rug to roepen, om in hinderlangen to leggen aster haare
lonken, of pyltjes to fchieten van onder de boogies haarerreeds gefronfie wenkbrauwen . De Furien ftonden gereed , om de posten in
to neemen, die de Cupido's niet langer konden houden .
Misfchien zag ik haar op 't onvoordeeligst, een kortlings onge .
Iukkig voorval hadt mogelyk her zyne toegebragt, tot de ongunftige
gefteltenisfe, waar in ik haar aantrof, en thans haur geheel beheerscbte .
Den morgen hadt zy befteed, om haar Zilverwerk teverzetten, tegen her aanftaande vierendecljaars, by een lombaardhouder, (door
de Grooten veel gebruikt,) om de kosten van cen groot gastmaal,
waarop lieden van den eerflen rang haar met bun bezoek vereerden,
goed to maaken. Doch, geiyk uiemand, in deezen onvolmaakten
flaat, geheel en al gelukkig tan weezen , hadr ook deeze waardige
Perfoonaadle haare ongelukken . Want niettegenflaande haare uiterfie pooginge.;, om haaren Smaak en Rykdom to vertoonen, werd
zy, den volgenden avond, overtroffen, door egne Mevrouw, die
men weet dat zy veragt, en di ; zy di!tmaals ten vvorwerp ileidevan
befpotting, wegens haaren laageren rang en mind :ren rykdom .
De gedagten van den Koetzier waren geheel en at ingenomen met
bet overleg, om, op den naastkumendeu Asfembie •a vond, zyne Paarden
netjes opgefchikt to hebben : en indien zyne 1Vlevrouw hem de hunt,
deeze twee maanden reeds ten agreren, wil betaalen, heeft by ten
oogmerk een paar zilveren gespen voor oude to koopen, en ze dan
op zyne fchoenen to doen . Hy fireelt zich zelven met bet denk .
beeld, dat deeze, gevoegd by een paar witte kousfen , hem in Nat
zullen flellen, om een zo goed figuur to maaken onder de Heeren
Koetziers, als zyne Mevrouw onder de Schoonen, op een Bal .
De voerman van een wagers nit chest-Country trok vervolgens
myne opmerking. Deeze Man, dagt ik, is in denoodzaaklykheid,
em zyn nagtrust to derven, langzaam een donkeren en eenzaamcn
Q o 2
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weg to rylen , zelfs in de barfle Jaarfaifoeuen, en dat, misfeblen
om een fchraal kostje to winnen voor zyne Vrouw en een anntat
Kinderen ; terwyl zyn Meester, ongetwyfeld, t'huis zit, en zich ver .
rykt door de moeilykheden en trouwe van dien Knegt .
Als
ik hem naderde, hoorde ik, dat by zyne Paarden op een zagten trant
aanzette. Even roerde myn Zweep zyn rok aan, en onrdekte my,
dat een dikke Jas, een hoed met gewast linnen bekleed, en een
borrel, wonder dienflige en genoegzaame middelen waren, om de
fnerpende winterkoude of to weeren
dat voor dag en dauw op
to flaan, door gewoonte lets vermaaklyks wierd - dat zyne
winflen . fehoon gering, zeker waren ; en dat zyn eenige zorg was,
zyne Paarden wel to ryden , en in de herbergen goed to doen .
Dan de Eigenaar is geenzins een benydenswaardig Man . Schoon
een zagt bedde zich om zyne leden vlyt, en by, befchut voor 't geweld !der winden, die rondsom hem woeden, nederligt, doet ang .
tige zorg den flaap van zyne oogen wyken . Tweemaalen heeft by,
deels door ongeluk, deels door ouvoorzigtigheid, eenbankroetgele .
den ; en bevindt zich thans op den kant van onvermydelyk to fpringen .
Vervolgens raakte ik met myn Zweep, her Rydtuig eens Heers van
grooten Rang ann . Hy zat diepdenkend, en de nagels bytende, in
een hock van zyn Koets.
Ongetwyfeld,dagt ik, is 'er eenig
ontwerp op bet tapyt ten Algemeenen beste .
Hy bedenkt
mogelyIt een Plan, om de Schuld des Lands of to doen .
Maar neen : by peinst enkel oui zyne eigene to verminderen, en
bet lastig gefchreeuw zyner Schuldeifcheren to flillen . Onlangs heeft
by twee Landgoederen verkogt, op een derde een Schepenkennis
gelegd, enkel om zich to ontflaan van die lastige maanders . Dit zou
hem eenige ruirate gegeeven hebben, hadt by in zeker Viek geen
ongelukkigen tegenfland onunoet : waar de ydele eerzugt om zyn r,' an
in to dringen, hem niet alleen de kwelling heeft verFvekt van zyne
zaak to verliezen ; maar ook in verfcheide groote fchulden ingewikkeld . Hy is nu bedagt om een Gezigt to laaten hakken, door zom .
xnige bosfchen, om de dringendfle fchulden of to doen . De groote
zwaarigheid is de beweegreden daar toe to bedekken . Want by heeft
reeds zo veele openingen en doorfnydingen gemaakt, om gereed geld
to krygen, naa een ongelukkigen avond aan de fpeeltafel, of een
flegt uitgevalten weddingfchap to ITew ;enr•k et, dat zyn B y f reeds cell
fportend fpteekwoord in de nabuurfchap geworden is .
Wat zyn Koetzier betreft . De vrolykheid was op her weezen van
dien Jongman gefchilderd, en bleef, op her flerk nanraaken van my .
ne Toverzweep, een onverbleekenden gljed behouden .
De volgende Perfoon, die my op den weg ontmoette, was ecn
eerwaardig Kerklyken,gezeten op een moedig paard, met eon knegt
agter zich . Hy heeft een Pastoorfehap, van 50o Ponden St . 's jaars ;
hem eenige jaaren geleden opgedraagen door een jong Edelman ,
dien
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dien by op reize vergezeld badt. Dewyl deeze Befchermvoogd een
beleefd Man was,wist by, wanneer by den jongen Heer moest vergezellen , en wanneer in de herberg blyven,op dat deeze, onverhinderd , zyne geliefde nafpeuringen voortzette . De jon a Deer
teas Diet ondankbaar, en beloonde zyne getrouwheid met de boven .
gemelde flandplaats . 's Daags to vooren was 'er eene twe,.de plaats
open gevallen van 3oo :Ponden 's jaars. Onze vroome Geestlyke, denkende meet goeds in zyn geflachte to kunuen doen, reeds,
zo ras bet hem mogelyk was, ter post na de Stad, om ook deeze
by zyne andere van dien Heer to verwerven .
Maar ongelukkig was dezelve,lang v66r den dood des Pastoors,
verzeid aan een Lord, van wien de Heer Patroon groote hevorderingen verwagt . En deeze Lord hadt die Standplaats reeds gegeeven
aan den Broeder van zyne Maitresfe, eerst onlangs in Kerklyken
Dienst getreeden .
Onze Geestlyke houdt zich bezig met befpiegelingen , over de
veelvuldige to leurltellingen der Menfchen kinderen,cp hunnen weg
door deeze aardfche wildernis . IN' aar, om zyn fmert zo veel mov
gelyk to verzagten,'t wells ieder geoorlofd is, mi°s by geene dan
eerlyke middelen gebruike , beefc by beflooten de tienden oeder
zyne herderlievende Parochiaanen to hefen, zo ras by wederkeert .
„ Weest voorzigtig, jonge Heeren, overrydt my Diet .
„ Rydt dan uit den wel; , voor den D * * * * . Mr. JnKHHALs!
;, Zee: wel fleeren" . was myn antwoord, en om my to wreeken
wenkte lk myn Toverzweep .
Een dceztr Bollen beyond ik
de Loon to weezen van zeer eerlyke Landlieden . De huitenfpoorighedea van deezen Knaap, die geenzins onbekwaam was, puttee
welhaast den geringen voorraad uit, welken hun vlyt, door veele jaaren
lpaarzaam to leeven, verzameld hadt . Hy heeft door zyne dwaasheld en bet loaten flingeren derzaaken hem toevertrouwd, verfcheide
gunilige gelegenheden , om zich in een voordeeligen ftand neder to
zetten, vercvaarloosd . Zyn eenige uitzigt is na Oost .Indien to gaan,
als gemeen I,.-atroos om eenige nafpeuringen, die geheel niet, ten
zynen voordeele, zouden nitloopen, to vermyden . - De ander
was een Comptoirknegt . Hy hadt deezen morgen zyns Meesters
Lesienaar beltoolen, om deel to neemen aan een vrolyke party, even
buiten de Stad . De Menscblievendheid ftrekt cen dekkleed
over hun aanfiaande lot !
Doch welk eene Koets nadert my daar, met groene gordyntjes,
in 't vallen van zo fchoon een avondttond digs gedaan . De Koetzier
rydt zo byzonder langzaam, en fchynt lets kwaads in't oog to hebben ?
Myn Toverzweep maakte wel baast de gordyntjes, zo fielder als
het doorzigtigf1e glas . Ik zag in de koets een oud Edelman , vyf en
zeventig jaareu oud, zeer ernsthaftig van weezen , met een jonge
Jufl;er van zestien jaaren . Hy is pier van dien flempel als onze jonge
Knaa .
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Knaapen , die voor hunne ligtmisferyen uirkomen, en roemen in
hunne ondeugdeu . Neen : wanneer by van bet rochte fpoor afwykt,
draagt by zorge,om dat der voorzigtigheid to blyven berreeden . fly
heeft eene deugdzaame Egrgenoote,die by niet gaarne zou verflooren ; bovenal, dewy! een gedeelte van haare middelen to boater eigene befcbikkinge ilaan, by heeft I{inderen voor welken by z Ifs
den I'chyn des kwaads veibergs . I-Iv Nat, derhalven, den volgenden
weg in, om vuidoening to fchenken aan zyne nog jeugdiee luaten .
I-1 •y underhoudt dat ionge Julfertie op een gefchikt Landhuis . waar
7y voor zyne Nigt gaat . En, behalven verfcheide bezoeken, by
haar atgelegd, als't ware om na heaven Welfiand to verneemen, gaat
by dikwyls met haar ryden , als by ui , de Stad komt, werwaards zyne
bezigheden, of weez,:nlyke of verzonnene, hem doorgaans twee of
dric-mail rev week doen been trekken • 't Is onmoogiyk , dat de Koetzier geea vermoeden deswegen opvat ; maar zyn I-leer weet middel
om hem to doen z vygen ; en by vind , bet voordeeliger geheel blind
to fchyren, ou r .:nt eene zaak die by niet ken hewyzen, dan gevaar re loop€u van bet m°snocgen zyns fleeren, door onvoorzigtige
berigtgee d in -en .
[let jutF.•rrje, hoe jong ook, fpeelt haare rol verwonderlyk . Zy
bezit de kung, om, in elke byeenkomst, jets voordeeligste bedin .
gen . fly hadr haar een pair diatnanre oorringen gegeeven . En zy
wist van de verrukking, daar door in haar to wege gebragt, zich ten
meesten voordee!e to bedien :°n . 7,y hieldt ze in de Land, die min .
zearn zyn hals on :armde, en zag ze Reeds can met zulk een verruk .
kend gezigt en zodanige !oaken, als in float zouden weezen, om
iemand minneyverig to maaken op zyn eigen gefchenk . Maar onze
nude Lief hebber is verdwaisd genoeg,cm haare verrukkingen toe to
fchryven, aan de bekoorlykheden van zyn Perfoon . --- Een zeket
voorval deeds my hartig lath( n, In de drift zyner minnekoozeryen
viel de bovenfle ry tauden des ouden Leers in haar feboor . Dit
ontzette hem eenigermaate ; moor de jonge Dogrer beklaagde hem
zeer voorzigtig over zyn ongeluk, en hielp hem om ze weder in to
voegen .
Gy zult u verwonderen, dat een zo jong Schepzel zo veel behendigheids bezar ; dan eene korte fehets van haare gefchiedenis, zal
deeze verborgenheid opklaaren .
Zy is de eenige Dogrer van Burgerlieden, die in een' afgelegen
hoek van de Stad een Kruidenierswinkel doen . Dewy! zy zich in
sleet vonden,om haare Dogrer aoo Ponden St. na to laaten, befloo .
Yen zy haar eene wet hooger opvoeding to geeven : en hadden de
dwaasheid haar to befleilen, op een dier veelvuldige kostfchoolen
voor jonge (offers, wear dezelfde opvoeding gegeeven words aan
Kinderen, die zeer verfchillende, ja tegenovergeflolde, tlanden in dit
leeven za!len bekleeden . - Her Kind, goede natuurlyke bekwaautbe.
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beden hebbende, maakte groote vorderingen in alles wat 'er to leered was . Van de eerfte week af, zag zy zich zelve aan als cene jonge
Juffonw ; dewyl de Leermeestres en de andere jonge Juirouwen
haar dien naam gaven . Geen maand was 'er verloopen, of zy ver .
fmaadde haare Ouders, ass flegc opgevoed en gemeene fehepzels,
alleen bekwaam om een klein wickeltje to doen . Binnen twee maan .
den iachte zy met alle huisivke bezigheden, en fchaamde zsch eene
naald in de hand to neemen, tot de lame einden om een hembd to
maa'ken, een hand , ioek to zoomen , of tot iets anders dan om to
borduuren, en den cenen of anderen Kunstfteek to naaijen. Zy las
Romans, leerdeMinnedeunenvan bin ten, envreemmle Taalen, daris,
zy ttamelde bet O^ze Vader en bet Geloof in gebrooken Fransch ;
fpeelde zeer gebrekkig cenige ftukjes op bet Klavecimhel ;prratte , 'an
jonge 11e~retr, en bast her hoofs vol van liefde, aanllagen enz Dus
was zy, vyftien jaaren bereikt hebbende, recht gefchik om zich in
de amen to werpen , van den eerst voorkomenden Minnaar.
Een Franfcbe Frifeurs knegt , die de jonge Juffrouwon op de
School kapte, naar den nieuwften zwier gedost, vond welhaast wegang tot haar teder hart. Doch daar de arme blued diets anders l adt
om haar to fchenken, gaf by haar een fchildpadde karat, en een pot
pomade van zyn Meester gettoolen ; zy bemit :den elkander . Ten
deezen tyde deeds de oude Heer, getrofFen door haar bevallig voorkomen,haar zodanige aanbiedingen, als geene jonge Dogter, van h aa.
re omftandigheden, kan afilaan : en ziuts dien tyd heeft zy met hem
op de voorverhaalde wyze g leefd .
Ziet daar ginder een vrolyk Heer, rydende in zyn Chais, alles
heeft het vertoon van weelde en vermaak . Zyne Paarden vitegen als
bet vuurig gefpan van Apollo . Ik deed myne Z,veep w :rken ; en
bevondt dat by, fchoon'er bet seven en ne.le leden afgebragt hebbende, zyn •' middelen vetfpild halt, en als ten viervoet na elende
en gebrek been rende .
V'rder op ontdekte ilt een and verminkt Man , met een fpade de
oneffeuheden ilegtende ; ik reed na hem toe . Doch dewyl by zich
verwoude uist zodanig ass by was, deeds myne Zweep geene de
minfte werking . Eon gefprek zonder eenige agterhoudenheid was
genoegzaam,om my cen beknopt verflag to geeven van zyn elendig
leeven . De volgende byzonderheden waren de voornaamfe . Hy
word, in den begi-ne des laatstgevoerden Oorlogs geprest, en aan
boord gebragr . Op zyn ernftig Vertoog, van de elenden, waarin,
door zyn afweezen, zyn talryk huisgezin zou ingewikkeld worden,
hadt de Luitenant de menschlievenheid om voor to itellen, dat, indien by nu'mede ging, zyn ontflag hem vervolgers met de vryheidveer
verdere presfrngzou,_g,efchonkenworden . „ Neen",antwoorddehy,
„ ik wit liever onregt verdraagen, dan onregt aandoen". Naa zich
blootgef}eld gevonden to hebben aan verfclseide gevaaren, verloor
by
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by een been in den bekenden tochc no de Havana ; zyn deel in deft
buii bedroeg 50 Ponden St . De hoop, om, met deezen fchar, tot
Vr6uw en Kintleren weder to keeren, troostte hem over 'c verlies
van zyn been .
Hy kwam t'huis,
Zyne Vrouw was
overladen . --- Zyn oudlie Zoon was no Zee gezon_len, door
die het opzigt hebben over verlaaten Kinderen, en verdronken . --den ouder Dogter, die gediend hadt, was vervolgens verleid tot een
ongebonden leeven, en in de Stad geftorven .
Drie jonger
Kinderen hadden in een Werkhuis hunne dagen geeiadigd . -Zyne hehoeften dringend, en bet betaalen langznam zynde, was by
genoodzaakt zyn vyftig Ponden voor vyf to verkoopen . Met dit geld
begon by bet Ambagt van fchoenenfmeeren : dit lukte niet ; by kogt
een houten been, een byl en een fpaade, en words nu, by tyd en
wylen, gebruikt door den Opzigter over der weg .
Dus was deeze Grysaart in elende, de eenig overgebleevene van
een talryk Gezin ; geen Vriend of Maag kende by in de Wereld . Hy
fcheen een op zich zelven gelaaten bewoonder deezes Aardkloots ,
en mogt vergeleekeu worden, by den mast van een vergaan Schip,
die boven de wateren van de ontroerde Zee uitteekt .
Flier, dagt lk by my zelven , is de elende ten hoogflen top geree .
zen . Doch fchielyk werd ik gewaar, hoe zeer voorkomen bedriegr .
De bewustheid van , in alle omflandigheden , zyn' plipt gedaan to
hebben, en de verlosfing van grooter jammeren , heb',en hem dirt
beflaan, hoe elendig anders, draaglyk gemaaitr . 't Is waar, by leelt
thans, even als de Vogels des Hemels, vertrouwende op de 4'oor.
zienigheid, en 't geen de volgende dag zal geeven. De Voorzie .
nigheid en de volgende dag hebben hem nog noit gebrek laaten )yden. Brood om zynen honger ce flillen , en water uit een beak
om zyn' dorst to lesfen, heefc by altoos gehad . En het gebeurt hem
niet zelden, dat by to gist goat op bet overfchoc in eene herberg,
hem gegeeven , en ruimte heefc door de gaven van voorbygaaude
Menschlievende Perfoonen ; een vrolyke dronk verkwikc hetn .
's Nagts ilaapt by in flallen en hooifchuuren : ja by fiaapt ger ist ;
brand zal zyne goederen niet verceeren, roovers hem niet uitfchudden. Thans verlangc by alleen, dear by vermoeid en dorilig is, cers
bartlyk to drinken . bit verlangen voldeed ik terflond, en eene
gifte, to geriug om to melden, maakte hem gelukkiger den veelen
zouden weezen , door net verkrygen van duizenden . Hy lag do
fpaade op zyn fchouder, hinkte verheugd weg, en liet de bekona_ .
fen your den volgenden dag tot Morgeu over.

vaoj~',
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VOORBEELDEN VAN D7 ZONDERLINGE UITWERKZELS DER BESCHROOMD .
NEW, MET OPIIELDE ENDS AANNERKINGEN.
Door JONATHAN
RICHARDSON,

D

Yun . Esq .

DE beroemde Redenaar L. C R A s s u s, de welfpreekendfte Man
van zyn' tyd, betuigt van zichzelven, by cicaRo, „ dathy,
• in den aanvang eener Redenvoeringe, dikwyls bleek werd, ea
• in de groot le verwarri : ;g was, en elk lid zyns lichaams beefde :
• dat by, in zyne jeugd, en de eerfte reizen dat by ter pleitzaale
• in tradt , dikwyls dermaate vreesde, dat by onlaekwaam wierd om
„ to fpreeken ; en dat by nog, met de uitertte dankbaarheid, ge.
„ dagt aan 't geduld en de beleefdheid van Q. F A B I U S M A X I M U S,
„ in deeze onaangenaame oogenblikken zyuer verflaagenheid van
• geest,"
Deeze bezorgd- en befchroomd'neid voor eene nog niet gevestigde agtlng was in hem bet uitwerkzel van eene waare en rechtnraatige bewustheid, (door de uitkomst naderhand ge'biilykt,) dat
in heal de zaaden van Roem fchoolen, welker opkweeking zyner
yverzugt waardig was : en C R A S S U s , zo bef hroomd to voorfchya
treedende, bewoog de Regters en Toehoord rs ; by drong hunne
bclcberming als 't ware af. Iiet ontzag, 't walk by betoondevoor
't gevoelen van anderen, maakte hem bemind ; zy wenschten hem
een gelukkiger flaagen, om hunne goedkeuring re verdienen .
Hoe geestig (dock gevaariyk) was bet zeggen van een Indiaansch
l3oogfchutter tot ALEXANDER ; deeze Vbrst, hem gevangen ge .
nomen hebbende, verilondt, dat die fchutrer zo behendig de boo ;
wist to hanteeren , dat by door een kleinen ring kon fchieten, zonder then to raaken . De Overwinnaar beval hem dit to doen, in z y.
n e tegenwoordigheid ; de lndiaan weigerde zul'ks, en zo fterk,
dat 'er bevel gegeeven wierd, om hem, wegens bait' arrigheid, terftond to dooden : by ward buiten gebragt tot bet ondergaan der
ftrafIe ; doch, gevraagd door die hem heenen leiden, „ wat hem
• bewoog om Hover to fterven, dan aan zo blilyk een verzoek to
• voldoen?" antwoordde by! Wat my daar toe beweegt, zal ik
• teillond zeggen : ik heu, zints myne gevangenis , het gebeel
viet by de hand gebad ; en zou, daarenboven, in de tegen-voord:gheid van zo gr oot cc;., horse, daar men zo veel van stay vcrwagt, al to be%hrooand weezen . Ik wil liever ffcrvet?, dan gevaar- loopen, d 7t ALEXANDER any winder vindt, dart by vat ; my,
by gerugte, geboord heeft . Dit werd ALEXANDER verhaald, by
vane bet op, gelyk bet verdiende, verleende den Boogfchutter niet
silicon vergi :enis ; maar beloonde hem Vorstlyk, wegens betontzag
voor hem betuigd, en de bezorgdheid voor zyn' eigen roem .
Vrees
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Vrees en befchroomdheid voor eens anders oordeel, en voor bet
denkbeeld, 't geen de wereld van ons vomit heftrivbazen
de uitwerking, indien dezelve gepaard gaan met welvoeglyke deftigheid, beftaande in eerie redelyke en regtmaari„e waardeering van
onszelven ; doch, indien wy in een ander uiterRen loopen, en re
veel toegeeven, maaken wy . dat anderen ors verfmaaden en over 't
boofd zien.
Zedigheid ftreelt de eigerliefde onzes trotfen
Wends, en zyn verlangen om iets to betekenen ; terwvl onbefchaamdheid alleen kan flaagen by laffe zielen, die geen eisch op eenige eigene waarde hebben . Een zedig Man, een Man die anderen in
zyne Verdi nften wil doen deelen, zal ook anderen gereed vinden,
om zyne eifchen to onderfchraagen, want van zy zelve deelgeuooten zyn : rerwyl zy even nawurlyk 21s in een verbond zullen treeden , om de lastige en verveelende zelfzoekendheid re vernederen .
De beroemde H-rtog van FOCHEFAVCAULT kon nimmer Lid van
de Koninglyke Academic to Parys worden , fchoon anderen dit
grootlyks begeerden, en by 'er na wenschte : dewy[ by dan genoodzaakt was , op den dag zyner nanneeminge , een Aanfpraak dan
dankbetuiging to doen . Met al den moed, door hem in zo veelvnldige i evallen betoond, met al bet voorregt, 't welk zyne hooge
geboorte en van al & wereld bewonderde bekwaamheden, hem gaven, dagt by nit in ftaat to weezen, om her op hem gevestigdoog
eener talryke vergaderinge to verdraagen, of, in 't openbaar, vier
regels to fpreeken, zonder re bezwyken .
SENES1NO heeft my verhaaFt, dat by noit, voor de eerlte keer,
in bet faifoen , op bet Tooaeel tradt om to zingen, of by werd met
zulk een' angst aangegreepen, op 't gezigt der menigte, fchoon by
wist dat bet hem gunftig ware, en by geen uicjouwing altoos to
vreezen hadr, dat by beefde en zyn item haperde ; nauwlyks in
Not zynde, om een Air aan to vangen : dit bewoog hem, om altoos,
op dat gedeelte, zich byzonder toe to leggen, en 't zich derwyze
eigen to maaken, dat her nauwlyks mogeiyk ware bean van 't fluk
to belpen : door dit to doen had[ by dikwyls waarneemingen gemaakt
op den aart van een Air, die hem waarfchynlyk anders nict zouden
to bitmen gefchooren weezen .
„ Ontzag, fchaamte en vrees zyn verftandide Raadslieden," zegt
PLINIUS de Redenaar, in een' Brief non een' Geleerd Vriend,
mede een Redenaar. „ Ik vraag u alleen," dus vervolgt by, ,, of
• gy, wanneer gy dezeifde dingen malt zeggen voor ddn enkel Per„ foon, welk een verheven denkbeeld gy ook hebr van zyn oor• deel en geleerdheid, niet min befchrootnd zyt, dan wauneer gy
• bet wooed voert voor een groor getal, fchoon orgelecterd? Ont„ dekt gy by uzelven geene beklemdheid en wanrrouwen, als gy
• eerst opftant om re fpreeken? Wenscht gy dan mec veele dingea
• anders in het vervaardigde ftuk? Ja, zyc gy volkomen gerust
„ om.
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omtrent dtsn enkel f}uk daar in voorkotnende? Groeit dit wan .
trouwen niet aan , naar maate de Vergadering grooter is? V®or
my, ik ben verzekerd, dat ik bet in dier voege bevind, en zelf
bevreesd ben voor den gemeenen hoop , als of bet aantat jets
toebragt, om bet to oordeelkundiger to maaken, en als of zy al .
fen dat geen in groote maate hadden, 'c welk geen hunner in de
„ min(1e maate bezit .'
Koning CAREL DE 11 vroeg STILLINGFLEET, „ Hoe bet
• tog bykwam, dat by altoos, de Leerredenen voor hem las, ter .
• wyl by dezelve overal anders van buiten apzeide? " Hy antwoordde daar op ; .$et ontflaat uit de fcbrossn voor eene zo aan .
zienlyke vergadering, waar in by nietnand zag, dan die bem
in rang ver• to boven ging ; loch dat bovenal bet zien van zo
groot en wys een Vorst hem aan zichzelven deedt wantrouwen .
Met dit antwoord was de Koning zeer voldaan . Maar ik bid u,
Voer STILLINGFLEET VOOIt, iiag ik uwe Majefleit ook gene
vraag doen? Waarom leest gy uwe 4anfpraaken ; dewyl gy
geene dergelyke redenen altoos kunt hebben ? „ Waarlylc
„ Doctor," fprak de Konitig , „ uwe vraag is zeer ter fneede, ik
• zal ze voor do vuist beantwoorden . Ik heb zo dikwyls verzoe• lien voorgefleld, en om zo veel onderflandgelden gevraagd, dac
• ik bet my fchaam , do menigte in 't aangezigt to zien :

„
•
•
•
•
•
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MENGEL JT-'ERK,
TOT FRAME LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

VERHANDILING
OVER
DEN DOORN, DIEN PAULUS VERKLAARDE IN 'T VLEESCIU
TF. HEBEEN. Door den Eerwaardigen JOHN J O RT I N,

4artsdiaken van Londen, Reaor van St. Duar/lan
en Vicaris van Kenfngton.

En op dat ik my, door de uitneemenheid der Openbaarin .
gen, niet zou verbeffen, zo is my gegeeven een fcbetpe
Doorn in bet vleescb, [naamelyk] een Engel des Satans ,
die my met vuisten /laan zoude, op dat ik my niet zoude
verbeffen.
PAULUS . 2 Corinth . XII: 7 .

„

Den Heeren Schryveren der HedendaagfcbeVaderlandfcbe
Letter-Oefeningen.

Oor eenigen tyd hebt Gy L . de goedheid wel willen
V hebben, om eene Verhandeling Over bet Cezag der
„ Apostelen van den Eerwaardigen JORTIN , door my ver„ taald, in uw Mengelwerk, to plaatzen (*). In deezen
„ maakt die uitmuntende Schryver , met een kort woord,
„ gewag van den Doorn in 't vleescb, then Apostel PAULUS
„ verklaarde to hebben, en houdt denzelven voor een gebrek
„ in de uitfpraak diens Kruisgezants . Over deeze betuiging
„ des Apostels heeft de gemelde Heer eene byzondere Ver„ handeling opgefleld , die ons der Vertaalinge, en eener
„ plaatze in uw Mengelwerk, waardig fcheen. Ik zend ze
„ llier nevens enz."
De Heilige P A U L U S ontmoette, in het werk zyner Bedieh inge, niet alleen grooten en geduurigen tegenfland van de
Hei.
(*) Zie de Hedend. Yaderl. Letter.Oefen. IV Deel, II St. b l. 345T. DEEL . 3IENGELW . NO . 13.
P p
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Heidenen, en de onbekeerde ,'ooden ; doch by moest nag

verdrietiger tegenfpraake verduuren van Halve en valfche Broederen : van Yooden tot het Cbristendozn bekeerd ; doch die
fterk verkleefd bleeven aan hunne oude vooroordeelen, en
zich op eene ongerymde wyze vast hielden, aan hunne ten
einde loopende Wettifche plegtigheden . lleeze Menfchen
maakten'er hun werk van om PAULUS to verfinaaden, to ]as .
teren , den loop zyner Predikinge to ftui.ter_, en de Geloovigen van hem of to trekken ; hem vertoonende als een Vyand
der Yooden, als een Veragter van MOSES wet, als een Metgezel, een Vriend, en een Voorftander der Heidenen , als
iemand die zichzelven in het getal der Apostelen hadt ingedrongen.
Over zulks was de Heilige Kruisgezant menigwerf, in de
onvermydelyke en dringende noodzaaklykheid, om zich als
een Dwanze aan to ftellen, dat is, zich zelven aan to pryzen en to verheffen , en to toonen, dat by onvergelyklyk
verre verheven was boven deeze oordeellooze en nydige
Menfchen, en, als een Apostel, niet beneden iemand zyner
Amptgenooten, hoe verheeven ook ; dat by niet behoefde
to wyken voor PET R u s , fchoon de eerfte in rang, noch
voor j o A N N E S, den Leerling dies Jefus lief hadr.
De bewyzen ter onderfchraaginge van zyu Ampt en Gezag, brengt P A U L u s by met dien klem, dat vuur, hem zu
byzonder eigen ; met die r-egtmaatige verontwaardiging, welke eene zo laage tegenkanting moest verwekken by eenen
Man, to overbewust dat by zulk eene behandeling niet verdiende ; met die gerustheid en verhefiug, welke eenen Gefchilvoerder vergezellen, die weet dat zyne bewysredenen
klaar en onwederleglyk zyn ; en met de kragt en yver eens
Leeraars der waarheid, die vreest, dat zyne Leerlingen zullen misleid en zyne Godvrugtige oogmerken verydeld worden .
Hy merkt aan, dat by, op eene wonderdaadige wyze,
bekeerd en geroepen was, door Jesus CHt ISTUS, die hem
vericheen ; dat by, in den Cbristlyken Godsdienst, onderweezen, en tot bet prediken van denzelven aangefteld was, niet
door Menfchen ; maar door den leer JESUS CHRISTUS zelve ; en dat hem zo veele geestlyke gaven gefchonken waxen, en by zo veele wonderen gewrogt hadt als een der
Apostelen ; dat by, in bet werk zyner bedieninge, zo vol.
yverig, ja yveriger geweest was dan anderen ; dat by meer
ongeloovigen bekeerd , meer kerken gegrondvest, meer arbeids gedaan , en meer ramps verduurd hadt dan een der
Leer-
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Leerjongeren van c$RISTUS ; dat by, een merkwaardig en
ongemeen voorbeeld van zelfverloochening en belangloosheid
gegeeven hadt, door geen onderliand to ontvangen van ver .
fcheidenen door hem onderweezen, maar met eigen harden
zyn brood gewonnen . Hy voegt bier nevens, dat by, met
gezigten en openbaaringen begunfligd,in bet Paradys,en in
den derden Hemel, opgetrokken geweest was .
Deeze zonderlinge verdienflen aa.n zynen kant, deeze buitengewoone gunstbewyzen en voorregten, zo ryklyk aan hem
gefchonken, waren, in zeker opzigt, gevaarlyke verzoekin.
gen, die ongevoelig den verflandigtlen en nederigtlen Man,
ten minflen op den oever van hoogmoed en trotsheid konden
brengen, en nu en dan eene zelfbedriegende verhefbng, op
zyne eigene uitmuntenheid , veroorzaaken , inzonderheid,
wanneer by daar toe vervoerd wend, door eene flegte behan,
deling, door fmaad en bertsping,, en zich genoodzaaktvondt
zich to vergelyken met zyne tegenflanderen .
Hierom hadt GOD, by alle deeze gunstbetooningen den
Apostel beweezen , een ander gevoegd , eene tugtiging en
tegenheid naamlyk : ,, want de .tmnaE kastydt dien by lief
heeft, en geesfelt eenen iegelyken Zoon then by aanneemt ."
Deeze tugtiging noemt PAULUS, „ een Doorn in bet vleesch ;"
dezelve flrekte om hem zyne zwakheid to herinneren en van
trotstheid to rugge to houden ; de zedelyke beduiding hier
van was. „ Wees niet hooggevoelend ; maar vrees ."
,, Op dat ik my niet zou verheffen ," dat is, ten einde ik
niet al to gunilig van myzelven zou denken, en my verbeelden dat ik regt had op cons genadegaven, en my diets maaken, dat ik anderen zo zeer in zedelyke volkomenheden en
in goedheid overtrof, als ik doe in geestlyke gaven, in ge .
zigten en openbaaringen, in den voorfpoed , die bet werk
myns Aposte11 hips vergezelde, en in bet aantal der geenen,
die ik in den fchoot der Kerke van CHIISTUS bragt, ten ein.
d e ik daar door niet opgeblaazen wierde, „ is my een fcher.
„ pen Doorn in 't vleesch gegeeven ."
1 eene Doorn in 't Vleesch moot, in 't algemeen gefprooken , iets geweest zyn , 't welk in 's Apostels Lichaant
huisvestte, iets dat ongemaklyk en fmertlpk was .
Men kan 'er niet door verflaan de onheufche bejegeningen,
de tegenkanting van booze Menfchen , de moeilykheden en
vervolgingen, welke hy, gelyk de andere Cbristenen, verdroeg.
Dit wist by was toen bet lot en deel aller Dienstknegten vaa
cHRisTUS, en van deeze zou by zo ernflig niet begeerd en
pp 2
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gebeden hebben, verlost to mogen worden . Het moet eert
perfoonlyker en byzonderder bezwaar geweest zyn .
Waar in beftondt die Doom dan ? Ik antwoord , het
kan geen ondeugende lust of begeerte geweest zyn : lets 't
geen ik niet zou aangeroerd hebben, indien niet eenige Men .
fchen van oordeel outbloot, deeze ongerymde gedagten niet
gekoesterd en bewaard hadden (*). Wanneer de Heilige
1AULUS den Corintheren onthouding en kuisheid aanbeveelt,
verklaart by to wenfcheu ,, dat alle Christenen ten dien op„ zigte waren als by zelve ." Bet is geenzins to denken,
dat G o D hem zulke verzoekingen zou hebben laaten overkomen , op dat deeze reeds bejaarde, fobere, kuifche, verdrukte, en arbeidzaame Apostel daar aan zou bloot gefteld
eest zyn ; of dal by dit eene Zzvr~kh eid zou noemen, ge'w by vervolgens doer, een al to zagte naam in de daad,
o p dat hy-daar in zich zelfs zou roe men, gelyk by verklaartt e
illen doen . En waarlyk dit kon geed gefchikt middel zyn,
hem van hoogmoed to geneezen : want de eene zonde
w
dryft
g
doorgaans de andere zo min uit als de Satan den Satan
uitwerpt ; of zo dezelve dit duet, laat zy den Zondaar gelyk
ze hem vondt, in den toeftand van een Schuldenaar, buiten
Mat, om zyne fchulden to betaalen, die van den eenen fchuld .
eifcher leent, om den ander to betaalen .
Eenigen verftaan door deezen Doorn , de Oorfpronglyke
zonde ; en bet is zeer to bevreemden, dat ooic iernand tot
die gedagtea gekomen is . D c Doorn was hem, gelyk bet
fchynt, in zekeren zin, door GOD gegeeven ; doch G o D is
de fchenker van geene kwaade giften . De Doorn was P A UL us in 't byzonder gegeeven ; doch de oorfpronglyke zonde , indien iemand onzer ze heeft, hebben wy ze alien . Of
veritaat men, door de Oorfpronglyke zonde, de Zonde van
ADAM aan deszelfs geheele Naakomelingfchap toegerekend,
en dezelve ftraffchuldig maakende in 't ooge van GOD, dan
heeftzeniemand : dit is een droom,en eene verkeerde verklaa .
ring der Heilige Schriftuure : meent men door Oorfpronglyke
Zon('`) En nogthans, hoe ongerymd dezelve moge weezen, zullen
misfchien zommigen daar by willen blyven : dewyl het eene foort
van verontfchuldiging voor hun medebrengt, wanneer zy bot vie .
ten van de lusten, die zy den Apostel ten laste leggen . Ik meen
zodanige Menfchen, die bet Geloof verheffen en de Zeden op laa .
gen prys flellen : wier Godsdienst geheel in 't hoofd huisvest, en
niet dealt infra Zonam.
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Zonde de onvolmaaktheden en gebreken der menschlyke Na .
tuure en de f}erflykheid, welke ADAM op zichzelven en zyne
geheele Naakomelingfchap bragt, deeze heeft met de daad
plaats ; doch Diet meer to doen met den Doorn in bet vleesch
van P A U L U S dan met zyne Reize van .7erufalesn na Da.

mascus.

Dewyl het duidelyk Diets geweest kan zyn van eenen
fnooden of zedenkwetzenden aart, moet bet een Lichaams
gebrek en ongemak (*) geweest zyn, waar aan by onderhevig was, en dat hem gering en veragtlyk deedt voorkomen in de oogen der zodanigen, die over anderen alleen
naar 't uitwendige oordeelen .
De Oude Christen Schryvers, die digtst aan de tyden der
Apostelen leefden, vatten het eenpaarig in dier voege op,
en hebben dit misfchien ontleend uit eene overleevering,
bewaard gebleeven in die plaatzen, waar de Heilige PAULUS
bet Euangelie gepredikt hadt. Doch, 't wells moor afdoet
ter ftaavinge van dit denkbeeld, is, dat de Apostel zelve,
op zommige andere plaatzen , in zyne Brieven, bet dus
fchynt to verklaaren . Den Geloovigen to Galaten fchryft
by : „ Gy weet, dat ik u, door Zwakbeid des hleeschs,
„ bet Euangelie eerstmaal verkondigd heb : en myne ver,, zoekinge, die in i yn hleescb [gefchiedde]:, hebt gy Diet
„ veragt of verfoeid ; maar gy naamt my aan als een En,, gel GODS [jaj als CHRISTUS JESUS C1 •) . De Doorn in 't
• vleesch, en de Yerzoeking in 't vleesch, duidt hetzelfde
„ aan ." Den Corintheren fchryft by, dat een der Tegenwerpingen zyner Tegenftanderen hier in beftondt, „ De
,, tegenwoordigheid des Lichaams is zwak en de rede ver .
• agtlyk (§) :" en wederom fchryft hyr „ Wy zyn zwak
• en gy zyt fterk, en ik was by u in zwakheid (4) ."
Wan*} ERASMUS, flaat met ons niet in 't zelfde gevoelen en fpreekt
vry flellig, zeggende, „ Men moet, myns bedunkens, betoorniet
„ leenen aan de zodanigen die zo ongeleerd als onbedagt gewoon
• zyn, tegen to werpen, de kragt words in zwakbeid volbragt ;
• droomende dat PAULUS met hoefdpyn geplaagd geweest is, wan .
„ neer by fpreekt van Zwakbeid, van eene verzoekingdes gemocds ;
;, of, 't geen waarfchynlyker is, van de vervolging derfnoode Men .
• fchen . Dezelfde ERASMUS telt de gave der gezondinaakinge on.
• der de A?ostolifche gaven . De mode Medicine." Wy droornen
Wet, maar Bonus dorsnitat ERASMUS.
(t) GAL . IV,' 13, 14 .
(§) a Con . X: IC .
( i) 2 CoR. XIII : 9 .
1 CcR . 11 : 3 .
Pp 3
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Wanneer wy dit alles in overweeginge neemer., mogen
wy daar uit opmaaken, dat Apostel PAULUS van eene z wak.
k e Lichaamsgefteltenis was, een lichaamlyk gebrek en onge .
fleldheid hadt, die, op zommige tyden, zyne Spraak aandeedt
en in 't prediken belemmerde : zo dat 'er, in zyn geheele
voorkomen, iets yeas, 't welk to zyner kleinagting diende,
en hem min eerwaardig maakte .
Deeze „ Doorn in 't vleesch" wordt van hem „ een En„ gel des Satans" geheeten : de zin diet uitdrukking fchynt
to weezen, dat GOD, die de Goede en Kwaade Geesten to zyner befchikkinge beefs, eu zyne oogmerken met beiden vet .
vult, naar by het dienftig oordeele, den Satan vryheid gaf
om PAULUS to bezoeken, of, g eiyk de Apostel bet uitdrukt,
met „ vuisten to flaan ." tiVy vinden slat, in deeze dagen,
de Ap)stels , onder andere buitengewoone gaven, ook de
magi bezateo om fnoode CYhristenen aan den Satan over to
leveren , of hun lichaamskwaaieu en ongemakken to don
overkomen , om hun to geneezen van geestlyke gebreken,
wanneer zagter middelen net konden baaten : 't is de Heilige
PAt1LUS, die, by gelegenheid, gewag gemaakt heeft van dee .
ze beftralbng, en die zelve, als een Apostel, zomwylen de
ongehoorzaamen daar mode tugtigde. Dezelfde hande)wyze
dagt bet G o D E goed to houden , in bet tugtigen van deezen
grooten Apostel : niet by wyze van ftraffen, want deeze hadt
by, door zyn gedrag, niet verdierd ; maar by wyze van voor .
koming, en om dat by gevaar liep van verzoeking tot geestlyken hoogmoed .
„ Hier over," vervolgt de Apostel „ heb ik den IIEERFS
„ driemaal gebeden ; op dat by van my zou wyken ." Dit
moet hem zeer zwaar gevallen en gedrukt hebben : dewyl by
zo aanhoudend om onthefling badt .
Naar alle waarfchynlykheid was bet de fmert niet, die by
gevoelde, noch eenige verfmaading van fiioode onbedagte en
oordeellooze Menfchcn, die hem dus aaudeedt . Hy was to
verllandig, to voorzigtig, to goed en to lydzaam, om, door
zulke bezoekingen , zo zeer bewoogen to worden . De waare
rede van zyn zorg en bekommerdheid fchynt geweest to zyn,
de vreeze dat de zaak van den Godsdienst, welke by zo zeer
ter harte nam , daar by lyden zou , dat zyne zwakheden
zyne prediking van het Euangelie zouden verhinderen, hem
o nbekwaa.gt maaken om goed to doen, en min vermogend
in het aanwenden zyner poogingen, om anderen to bekee .
ten . Hy wist dat het uiterlyk voorkomen, de perfoonlyke
ge-
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geflalte, de bonding, de flem, de wyze van voordraagen,
veel vermogt om de gunst, de aandagt, en de aging der menigre to verwerven .
De Apostel verklaart „ deswegen driemaal den HER ge• beden to hebben . " Vraagt men wien P A IJ L U S door den
BEERE verftaat? De zamenhang fchynt aan to duiden, dat
bet GOD de Vader niet was ; maar jr, s U s C H R I S T U s(*) .
Want de DEERE antwoordde den 1lelligen PAULUS, en fprak
tot hem : doch GOD de Vader verfcheen nooit op deeze wyze
of ontdekte zich in dier voege . Alle de zigt- of hoorbaare
ontdekkingen van GOD in het Oude Testament dunken ons
verfchyningen geweest to hebben van bet wooRD of den zoor
CODS, handelende en fpreekende in 's VADERS Naam ; terwyl
by, naa zyne Vleeschwording, in eigen Perfoon handelde en
fprak , gelyk toen by zich openbaarde aan den Nlartelaar
STEPHANUS, aan den Apostel PAULUS, aan andere Heiligen
en Leerlingen . Hier in ffiemmen de oude Christenen en de
meeste Hedendaagfche overEdn (t) .
Ten anderen . Betekent , volgens den doorgaanden Styl
van bet Nieuwe Testament, bet woord G O D, de VADER ; en
bet woord HEERE duidt JESUS CHRISTVS aan .
Ten derden . Antwoordt de HEERE den Apostel. „ My,
„ lie Genade is u genoeg :' Dit woord Genade words ook
meestentyd van C H It I S T U S gebezigd . „ De Genade van
• CIIRISTUS, de LiefUe van GOD, en de Gemeenfchap des
,~ GEESTS .
Ten vierden . De II E E R E belooft bier P A U L U S, zyne
Genade en Kragt : waarom de Apostel 'er onmiddelyk op
la-at volgen . „ Zo zal ik dan veel liever roemen in myne
„ zwakheden , op dat de Kragt van C H R I S T U S in my
• woone . "
CHRISTUS vertoonde zich aan den Heiligen PAULUS, by de
bekeering diens Apostels, en verfcheen hem naderhand op andere tyden en by andere gelegenheden : zo mogen wy veronderitellen, Oat by ook in dit geval deedt .

PAU•

(*) SCIILIGTINGIUS en andere Sociniaanen erkennen, dat deeze
bede tot CHRISTUS is ingerigt.
(f) Uitgenomen de zodanigen, die bet Voorbeflaan van cHRISTUS
als bet LYoord of de Zoon van GOD, niet erkennen. Maar zy, die
door deeze veronderttelting niet vooringenomen zyn, zullen geene
reden viuden, om dit zeer oud en waarfchynlyk gevoelen to ver.
werpen.
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P A UL US , in groote verlegenheid zynee wegens deezen
„ Doorn in 't vleesch," en zich herinnerende, dat CHRISTUS
zelve voor bet ondergaan zyns lydens, den Vader driemaal
ernftig badt, om bet voorbygaan van lien Drinkbeker, volg .
de dit voorbeeld, en fmeekte JESUS CHRISTUS, op bet vuurigst, tot drie keeren, dat by verlost mogt worden van die
ongefteldheid .
Onze Zaligmaker fprak toen tot zynen Apostel, en gaf hem
dit minzaam antwoord . „ Myne Genade is u genoeg : want
„ myne Kragt wordt in Zwakbeid volbragt" Wees geduldig en to vrede, 't is genoeg dat ik u bemin, dat ik altoos
met u ben , om u by to flaan in bet volvoeren van bet werk
uwer Bedieninge. Uwe Zwakheid zal u niet beletten, een
gelukkig Prediker van bet Euangelie to weezen : en dan zul.
len deeze eigenlte Zwakheden myne Kragt vertoonen, en der
Weeld ten bewyze ftrekken , dat ik , door de fchynbaar
onvoeglykile en minstbeloovende middelen, in ftaat ben bet
goede myner Kerke, en de vestiging van myn Koningryk, to
bewerken.
De Heilige P A u L U S, dit antwoord ontvangen hebbende, berustte niet alleen, met alle nederigheid en onderwerping in de befchikking van zynen H 'BE R ; maar verklaart,
dat dit voor hem eene ftofle van blydfchap is, „ dat by
,, voortaan liever zal roemen in zyne zwakheden :" dewyl
zy niet alleen niet fchadelyk, maar bevorderlyk waren voor
de Cbristenbeid, ten beste der Kerke, en tot opbouw zy .
ner Broederen ftrekten .
Het dunkt ons waarfchynlyk, dat deeze Lichaams zwakheid
van den H. PAULUS, by eenige buitengewoone gelegenheden,
voor een tyd opgefchort en weggenomen wierd : als wanneer
by zyn zaak voor Vorften en Rorneinfche Landvoogden, die
hem met genoegen hoorden, hepleitte : en, toen hy, van BAR1vABAS verzeld, bet woord voerde, by de Heidenen to Lystra,
die hun voor Goden, in menfchen gedaante, aanzagen , en hem
voor aIERCURIUS, den God der Welfpreekenheid hielden (*) .
In de daad , als ivy de zwakheden van den Kruisgezant
in aanmerkinge neemen, en daar mede vergelyken, hoe veel
arbeids en lydens by onderging, kunnen wy niet nalaaten bet
voor wonderdaadig to houden, dat by zo langen tyd in ftaat
was to doen wat by deedt, en to verdraagen wat by verdroeg :
wes(') LO sGINUS tell, in een Overgebletven Sruk,
fus oader de Redenaars.

PAULUS
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weshalven zyne Lichaamszwakheid, in ftede van eene tegenwerping, tegen zyn charafter op to leveren, een bewys met
zich droeg voor alien, die hem kenden, dat by, op eene buitengewoone wyze, moest onderfchraagd zyn door een God.
lyk vermogen .
De zedelyke bedenkingen en nuttige gebruiken, nit de befchouwing van dit onderwerp voortvloeiende, zyn veelvuldig
ik zal alleen de voornaamfIe met den vinger aanroeren .
Voor eerst, zien wy de gevaarlyke natuur des Hoogmoeds,
voor welken de beste Meufchen niet fchootvry zyn : naardemaal zulk een Man, als Apostel PAULUS, een behoedmiddel
noodig hadt om hem to vernederen, en de Zelfsverhefftng to
dempen, die in zyn gemoed kon opkomen, door bet oog to
flaau op zyne groote verrigtingen en dienften , zyn hooger
itaat in de Kerk, en de buitengewoone gaven hem gefchonken .
Deeze Kastyding, en deeze Lichaams zwakheid, hadt op hem
de behoorlyke uitwerking : en elk moet zich verwonderen ,
over de verftandige gemaatigdheid, de zonderlinge befcheidenheid des Apostels, wanneer by van zich zelven fpreekt . Hy
vertoont zyn eigen voorbeeldlyk gedrag, zyn onbeftraflyk en
belangloos gedrag, onder de nieuw bekeerden , als by hun
wilde aanmoedigen, om zyn voorbeeld to volgen ; doch dan
fchryft by bet toe aan de Genade van GOD, en den Geest
GODS met hem werkende , en zyne zwaklieden onderfteunende .
By fpreekt groot van de Magt hem als Apostel verleend, als
by zich in de noodhaaklykheid bevondt , om zyn gezag to
toonen tot de nedervelling van den overmoed zyner Tegenftanderen, en om valfche Leeraars uit de Gemeente to weeren ; doch ten zelfden tyde wrnedert by zich, door herhaalde
bekentenisfen van bet misdryf, door hem gepleegd voor zyne
bekeering, in bet vervolgen van de Christlyke Kerk . Ten
deezen opiate rekent by zich onder de grootfte Zondaars ;
alien zyne onkunde in dat tydsgewrichte bybrengende , niet
als eene genoegzaame verontfchuldiging ; maar als eene ver .
mindering zyns misdryfs, to welker oorzaake by genade ont .
vangen hadt : en dan ftelt by zich zelven voor als een bemoe .
digend voorbeeld by boetvaardige Zondaars . Dus maakt by
gebruik van zyne begaane misgangen, van zyne geestlyke ga .
ven , van zyn Godsdienftig gedrag, van zyne lichaams zwak .
heid, van zyne tegenheden en vervolgingen, van zyn arbeid,
van zyn vlyt, om to vertroosten, to onderwyzen, to beftraffen, to waarfchuwen, en anderen to bekeeren.
Indien wy zo veele giften en genadegaven niet hebben als
PAULUS, en indien wy, ter oorzaake onzer onvolmaaktheden,
P p 5
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zo veel gevaars niet loopen, van zelfsverhe1Tng en hoogmoed,
als hy, zal, nogthans, weezenlykehoogmoed dikwyls ontfhaan
uit ingebeelde hoedanigheden ; en wy 's Apostels braafheid en
gemaatigdheid niet bezitten, om oils in ftaac to ftellen, tot
het afweeren van zulke verzoekingen . Wy moeten, derhalven, op onze hoede zyn tegen allerleien hoogmoed, en lien
bedwingen dooreene ernftige en geduurige overweeging onzer
veelvuldige onvolmaaktheden . Beweegredenen en aanfpoo.
ringen tot nederigheid zullen ons noit ontbreeken, wanneer
wy opregt en eerlyk met ons zelven to werk gaan, en onze
betragting met onzen pligt vergelyken .
Ten tweeden . Zien wy , uit deeze , en uit veele andere
plaatzen in het Nieuwe Testament, dat de Apostels de magt
Diet haddep, om Wonderwerken to doen naar hun eigen welgevallen ; maar onder een byzonderen aandrift van den Heili .
gen Geest ftonden, hun aanwyzende, wanneer, en hoe, het
wonderdoend vermogen to gebruiken . Want r A U t. u s kon
zich zelven niet geneezen van zyn lichaams ongemak , noch
zynen geliefden TIMOTHEUS herftellen , noch eenigen zyner
zieke Vrienden de gezondheid fchenken . Indien dan, ten tyde
der Apostelen, de Wonderwerken niet dagelyks voorvielen ,
maar fpaarzaam gefchiedden, hebben wy alle reden, om die
verbaazend groote menigte van Wonderdaaden, waar op men
in volgende Eeuwen ftofte , to verdenken : Wonderdaaden
dikwyls verrigt op de geestdryvendfte wyze , en tot geene
goede, maar zelf tot laage en kwande, einden ftrekkeiide .
Ten derden . Verlangen wy alien tydlyken vrede en geluk,
en zouden gaarne bevryd weezen van alles, wat ons onrust
en kwelling baart ; deeze verlangens zyn natuurlyk en onzondig. Apostel PAULUS wenschte ook vuurig van zyne zwakheden verlost to worden, meer gezondheids, fterkte, en lichaams
kragt to bezitten . Doch, uit zyn voorbeeld, molten wy leeren deeze begeerten to regelen, en Diet to verwagten, dat de
zaaken altoos juist naar onzen wensch zullen uitvallen . Wy
mogen GOD bidden, gelyk by badt ; of om eenig tegenwoordig
goed to erlangen, of verlost to worden van een tegenwoordig
onheil : doch zodanige gebeden moeten altoos voorwaardelyk
weezen, en de voorwaarde, indien her Go D behaage, uitge.
drukt of 'er onder verflaan worden . Misfchien zal het Hem
Diet goeddunken , en dan moeten ivy nict denken, dat wy
hard en onvriendlyk behandeld worden, of ons verbeelden,
dat onze gebeden vrugtloos zyn, om dat ze geelle verhooring
erlangen. Indien c 0 D ons niet ontheffe van den tydlykeni
ramp, ons onder denzelven, ten onzen beste, laat zugten ,
in.
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iiclien by ons kragt fchenke om then to verdraagen, indien by
ons andere zegeningen verleent, om die nadeelen op to wee_
gen ; en indien by ten geenen dage ons geloof en onderwerping beloone, winnen wy, over bet geheel gefprooken, niet
weinig .
Overweegt bet geval van PAULUs . Hy onderging iets, 't
welk ongetwyfeld zeer lastig was ; dewyi by tot die keeren,
met alien ernst, om verlosfing frneekte . Wanneer i,y gegeesfeld , in de gevangenis geworpen , gebonden, geflaagen en
geileenigd wierd ; wanneer by fchipbreuk leedt,van plaats tot
plaats gedreeven, en beroofd wierd van de noodwendigheden
deezes leevens,verdroegby allesmet de grootfle onverfchrokkenheid, en wy vinden niet dat by 66nmaal badt, om verlosfing van zo harde beproevingen . Wanneer bet hem geopenbaard was, of wanneer by duidelyk voorzag, dat hy, binnen
korten tyd , den marteldood zou ondergaan , fprak by tot
zyne Leerlingen,niet alleen met bedaardheid ;maar by juichte
'er over, dat by deeze %Vereld zou verlaaten , en tot zynen Heer
en Meester gaan . Doch deeze Doorn in bet vleesch , dit
Lichaams ongemak, kwelde hem zeer, en nogthans werd by
'er niet van verlost , ja droeg bet, naar alle waarfchynlykheid,
ten grave, wel bedroefd, en nogthans berustende, gelyk by
moest doen, in den wil van GOD . Veronderflel, dat wy ons
juist in 'tgeval van PAULUs bevonden,en bet zelfde antwoord
van Jesus CHLUSTUS ontvingen, tot ons zeggende : „ Weest
„ vernoegd met de verzekering, dat ik uw Wend en Befcher .
„ mer ben, dat ik u bemin , en altoos voor u zal zorgen " ;
zel er dusdanig een antwoord zou ons meer waardig weezen,
dan alle gczondheid, fterkte, agting en wereldlyken voorfpoed
ooit door iemand genooten .
Eindelyk leidt de verhandelde floffe ons op tot de beden .
Mug, dat, in den tegenwoordigen ftaat der dingen , een mengzel van tydlyk goed en kwaad , voor ons, over 't geheel, best
is . Gelyk eene onafgebrooke opeenvolging van voorfpoed,
volgeas de natuur der ondermaanfche zaaken, nauwlyks mo .
gelyk is, zo zou dezelve niet bevorderlyk weezen, voor Vreemdelingen en Reizigers bier beneden ; die eenige beweegrede .
nen behoeven , om hun bet einde to herinneren, waar toe zy
gefchikt zyn, en de plaats werwaards zy heen moeten ; ten
einde zy to rug gehouden worden, van to beuzelen met hunne
grootfle belangen, en zich to verflaaven aan elk nietig en veragtlyk voorwerp, 't welk hunne begeerlykheden aandoet . i
Een Heidensch Zedekttndige heeft de dwaasheid van eene
to
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to groote gehegtheid nan deeze Weield, bykans zo fterk be •
fchreeven, als een Christen dezelve kan uitdrukken . „ Gy
,, zyt een Reiziger", zegt by , „ en uw Schip is voor eenige
„ weinige uuren gehavend . Het Ty en de wind dient, en de
• Schipper roept u, om tot bet vertrek fcheep to gaan : en gy
• vermaakt u met fchulpen en koraalen op fhrand to zoeken,
• tot dat zy zonder u in zee fteeken ".
Op deeze wyze handelt ieder Christen, die, op reize zyn4
de na eerie zalige eeuwigheid, toeft, fammelt, en handelt als
of by voor altoos op aarde zou blyven .
Een zwak lichaamsgeftel, en bet dikmaals wederkeeren van
ziekten words gerekend , en met rede gerekend , onder de
tydlyke onheilen : en nogthans is dit onheil Diet gansch en al
zonder voordeelen , die ons moeten leeren onderwerplyk in .
then {land to weezen, als dezelve ons lot is .
Dceze bewaart de Menfchen menigwerf, buiten bet bereik
veeler verzoekingen ; terwyl , in tegendeel , gezondheid en
flerkte , en kragt van leevensgeesten hun vervoereu tot dartelheid en overdaad, tot bet rondloopen in eeu kring van vermaaken en uitfpanningen, en zomwylen tot fnoode daaden en
ondeugende bedryven .
Deeze leert ons medelyden hebben met, en liefde betoonen
aan, ongelukkigen en elendigen ; terwyl Menfchen, nooit met
ziekte en ongemak bezogt, zelden zeer veel deels neemen, in
die ongelukkige omflandigheden van anderen .
Deeze gnat doorgaans gepaard met ernstbafrigheid en be .
fpiegeling, zet ons aan tot denken en redenkavelen : dus wordt
het verfland uitgebreid en bet hart wrbeterd, en, fchoon bet
lichaam zwak is , blyft de Ziel werkzaam : onder zieklyke
Perfoonen heeft men groote vernuften gevonden .
Deeze maakt de \'Vereld voor ons min aanloklyk, min dier .
baar, en leert ons dezelve wyslyker gebruiken, gewilliger verlaaten .
GOD om alle dingen to
De CZristenen worden geleeraard,
bidden, en voor ailes to darken ; dewyl zy GOD flandvastig
en getrouw tragrende to dienen, niets zeer ramptpoedigs hun
lean overkomen ; doch, in voor . of in tegenfpoed, of, 'twelk
een algemeener lot is, in eene vermenging van die beiden , zal,
door den Godlyken zegen en vaderlyke bcfchikking, alles hun
ten goede medewerken .

C E-
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GENEESMIDDEL TEGEN DEN LINTWORM Door M . LAGENE
Med . Dr . in een Brief aan hI. MINAUR M. D.

W

(journal de Medecine, Tome XLV
..)

W Anneer gy, Myn Heer, verzocht nader onderrecht to
worden, aangaande myn geheim tegen den Lintworm,
zo hebt gy uw vergist in uwe uitdrukking . Myn geheim ! Dit
woord past geen van ons beiden . Wel ! zoudt gy kunnen
gelooven dat een Geneesheer, die zyn gezondheid en ]even
opgeofferd heeft voor 't Gemeen , in 't behandelen van befmttelyke Ziekten, en die geene andere begeerte had, om dezelve
wederom to krygen, als om ze nog eens daar aan op to offe .
ren, een Mensch is , in flaat van Gebeinien to bezitten'
Kom, beken uwen misffag, en ik zal 't a vergeeven : tot een
blyk daarvan , zal ik u mededeelen 't Geneesmiddel waarvan ik my gelukkig tegen den Lintworm bediene, van wat
foort by ook zy : ik heb zo weinig voorneemen orn 'er eela
geheim van to maaken, dat ik gaarn myne toeflemming gee .
ve , om 't zelve door middel van 't Dagregister der Ge.
neeskunde, gemeen to maaken . Ik zal daar door beantwoorden aan de plichten van myn flaat, aan den eisch van Wend.
fchap, en aan de weldaadige oogmerken van de Regeering,
die nu onlangs een Geneesmiddel,tegen dit ongemak, 't gemeen bekend gemaakt heeft, waarvan ze 't geheim door
een belooning magtig geworden is .
In du omflandigheden, waarin ik ben, die niet voordeelig
zyn, verwachte ik myne belooning niet van de Menfchen,
maar van den Opperllen Vergelder . Zie bier 't Voorfchriit
van 't hulpmiddel, en de wyze om bet to gebruiken .
Men laat 's avonds eeu lavement van een Afkookzel van Vy
gen zetten : vervolgens begint men den volgenden dag met de
behandeling. *. van den kleinen wilden Valeriaan-Wortel,
versch tot een Poeijer gemaakt, 6eu Drachme ; gebrande en fyn
gemaakte Eijer-fchellen,2o Greinen ; ontbind bet (amen in een
vol glas witten Wyn, en laat bet 's morgens nuchteren neemen . - De Lyder blyft in 't bed toegedekt ; gemeenlyk
zweet by een weinig : men laat hem, in den tyd van drie uuren,
noch eeten, noch drinken gebruiken ; vervolgens dient men
hem een potagie toe : by moet verders een goede eetregel
waarneemen, geduurende den loop van deeze behandeling .
- Men herhaalt deezen drank drie ogtends agter cen .
Den vierderi dag laat men hem, op de volgende wyze, pur.
gee.
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geeren . - R. Zachte Kwik, io greinen, Panacrrtm nfercuriale, 4 greinen ; Diagrydium Sulpburatwn , 12 greinen ;
gebrande en fyn gemaakte Eijerfchellen, 2o greinen ; laat het
door wel to vryven onder ecn geniengd , en vervolgens ,
met Syroop van Pehken , tot een brok gemaakt worden ,
om 'sogtends nugteren to neemen .-- Twee uuren daar na
meet de Lyder,een glas van den volgenden drank neemen .
1 . Gezuiverde Senebladeren, een half once ; giet daarop twee
ponden water : voeg daarby agt greinen vast zout,(falfixum)
van Wynfleen :laat het een nacht flaan to trekken op warmers
asch : en den volgenden ogtend doorgezeegen worden tot gebruik. - Een uur, na bet gebruik van 't eerfle glas van
deezen Drank, geeftmeneen bxeillon : vervolgens herhaalt men
al, of nier, het gebruik van deezen Drank, na dat de Lyder min
of meer purgeert. Men behandelr verder denzelven naar 't
gewoon gebruik in 't purgeeren ; 's avonds herhaalt men 't
zelfde lavement. In flerke lighaamen en waar een beflagen
Tonne, en andere tekenen, to kennen geeven , een vergadering
van 'kwaade floffen in de Maag, maak it, een begin met to
doen bracken, met de Wynbraakfleen (le Tartre flibie) ont.
bonden in water, by herhaaling, genoonlen . Ik herhaale gemeenlyk den wormverdryvenden Drank nog geduurende drie
dagen, en daar na de buikontiastende middelen : zomtyds zelfs
is bet noodzaakelyk, dit tot driemaalen toe to herhaalen, dog
zulks is zeldzaam . - De voorgefchrevene Giften zyn voor
een Voiwasfenen ; men moet dezelve veranderen na de omflandigheden en jaaren van den Lyder.
Ik zal U geene
fferke verzekeringen geeven, over de uitwerking 'er van ; de
ondervinding zal 'er u meer van doen leeren, dan een optooi
van fraaije woorden : ik zal 'er alleen nog byvoegen , dat ik
gebruik gemaakt hebbe, met een goed gevolg, van denzelfden
Drank, geduurende een Maand 'er mede aanhondende , oni
de dolheid voor to komen y in verfcheidene Peri'oonen door
een dollen fond gebeeten. Myne Waarneemingen zyn
wel gelukkig genoeg geweest, om hier van de grootfle hoop
to geeven ; maar niet genoeg in getal, om de zaak volkomen to kunnen of doen .
't Zal aan u flaan , om dezelve to bevestigen , in gevallen die uwe praktyk u zal aanbieden, zonder de overige hulpmiddeleu to verwaarloozen
Neem deeze ontdekking aan, als een Legaat van een flervenden Vriend, die nog na zyn dood wenschte nuttig teweezen,
en zo zich zelven als 't waar to overleeven . Indien myne inzichten bewaarheid worden door 't gevolg, zal ik kunnen zeg .
gen, Non omnis morior ; ten lniuilen zal ik nog eenigen tyd
in uw aandenken leeven .
Nn .
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN GAAY .

(Volgens den Heer

DE MONTnEILLARD,

Heer

DE BUFF ON.

Medefchryver van den

N 't oud Grieksch wordt de Gaay Mxad~:exgaoevs, en in 't
hedendaagsch Grieksch Kxgrxagac geheeten : de Latyneii
geeven hem den naam van Garrulus, in 't Spaansch beet
by Gayo, in 't Italiaansch Gbiandaia, in 't Hoogduitsch
Staber, in 't Poolsch Soyka, in 't Zwitfchers Herren Vogel,
in 't Zwe&dsch Not -Skrika, in 't Engelsch Jay, in 't
Fransch Geai.
Bykans alles wat wy gezegd hebben van 't Inllina des
AakJlers (*) kan toegepast worden op den Gaay ; bet zal
over zulks, genoeg weezen om deezen Vogel to doen ken .
nen, de voornaamite onderfcheidingen, die hem tot ken .
merken ftrekken , aan to wyzen.
Een der uittleekendfte is die blauwe plek, of liever dat
fchitterend mengzel van blauwe, witte en zwarte veertjes,
waar made elk der vlerken vercierd is, en 't geen alleen ge .
noegzaam zou weezen, om den Gaay van bykans alle an .
dere Vogelen in Europa to onderfcheiden . By heeft, daar.
enboven, voor op den kop een toupet van kleine zwarte, •
blauwe en witte veertjes : in 't algemeen is zyne Pluimadie
leer zagt en in 't aanraaken als zyde, by kan, door de v-e .
ren op den loop overeinde to zetten, een kuif maaken, w el .
ke by, naar welgevallen, weder nederlegt . Hy is omtrent
een vierde kleinder dan de dakffer,, heeft een veel korter
ftaart, en, naarevenredigheid, veel langervlerken, en vliegt
des niettegenflaande, omtrent even flegt .
Bet Mannetje onderfcheidt zich van bet Wyfje, door de
dikte van den loop en de helderheid van kleur : de ouden verfchillen ook in Pluimadie .van de jongen, en van hier, voor
een groot gedeelte, de verfcheidenheden en de oneenpaarig.
heid in de befchryvingen : want geene dan goede befchryvingen kunnen overeenflemmen , en , om eene foort wel . to be .
fchryven, moat men een groot getal gez~en en met elkander
vergeleeken hebben .
De

I

(*) Zie de Natuurlyke Historie van den daikilcr, hiet bores
bl. 5o8 .
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De Gaayen zyn zeer flout van aart, zy hebben leevendige
aandoeningen, en maaken fchigtige beweegingen ; in hunne
veelvuldige verweeringen van gramdchap, vergeeten zy als 't
ware zichzelven, en verzuimen zelfs de zorge voor 't zelfsbehoud ; zomtyds klemmen zy den Kop tusfchen de takken , en
flerven dus in de lugt hangende . Hunne geftadige woeligheid van aart neemt toe, wanneer zy zich bepaald en opgeflooten vinden ; dit is de rede dat ze, in eene kooi opgeflooten , geheel onkenbaar worden : zy kunnen de fchoonheid
hunner Pluimadie niet behouden : deeze lydt zeer veel door 't
geduurig wryven en flooten .
Hun gewoon gefchreeuw, 'c welk zy dikwyls laaten hooren, is zeer onaangenaam : zy hebben eene neiging tot bet
geluid van verfcheide Vogelen, die op verre na de beste zangers met zyn, na to bootzen . Indien zy in een Bosch een
Vos, of eenig ander verfcheurend Dier zien, flaan zy een,
zeer fchreeuwend geluid, als 'c ware, om elkanderte roepen ;
in korten tyd vergadert eene groote menigte, en zy fchynen
zich in ftaat to oordeelen, om door hun getal of ten minflca
door bun gefchreeuw, vervaardheid aan to jaagen . Deeze
geaartheid der Gaayen, om zich by elkander to verzamelen,
en by een to komen op bet roepen van den, en hunne geweldige afkeer van den Steenuil, verfchaffen meer dan een
middel om ze to lokken , en veele to vangen : want veel
flouter zynde dan de f/akffers, zyn ze op verre na zo wantrouwend en loos niet : zy hebben ook Been ftem die natuurlyk zo veel verandert, fchoon zy geen minder buigzaamheid
van hem bezitten, noch minder bekwaamheids om alle Manken, geluiden, en 't gefchreeuw van Dieren, welke zy by
aanhoudenheid hooren, en zelfs des Menfchen fpraake, na to
doen . Het woord Richard fpreeken zy, gelyk men wil, 't
gemaklykst uit . Zy hebben ook, gelyk de AaiJder en 't ge .
heele geflacht der Kaauwen , Raaven en Kraayen , de gewoonte om het overfchot der fpyzen to begraaven , als merle
om alles, wat zy kunnen wegvoeren, tefleelen ; doch zyonthouden niet altoos de plaats, waar zy hun fchat begraaven
hebben ; of liever zy fchroomen, naar den aart der gierigen,
to zeer voor 't verminderen des begraaven voorraads, oin 'er
zich van to bedienen . Zo dat, in 't volgend voorjaar, de
Enkels en Hazelnooten, door hun verborgen en misfchien
vergeeten, in den grond beginnen wortel to Ichieten, en bo .
ven uit to fpruiten ; ontdekkende in deezer voege den onnut
opgelegden voorraad, fchoon wat laat voor anderen, die 'ex
cen beter gebruik van zouden gemaakt hebben .
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De Gaayen nestelen in de bosfchen verre van bewooiide
plaatzen, geeven de voorkeuze aan digtgebladerde eiken en
die met klimop begroeid zyn ; dock zy flellen hunne nesten
met zo veal voorzorgs niet toe, als de Aakflers ; in de
maand May heeft men 'er my verfcheide gebragt : 't zyii
halfronden, ruw gevormd, van kleine door ell ander gevlog .
to takjes, van boven open, van binnen niet gevoerd , en
van buiten zonder eenig befchutzel : altoos vond ik 'er vier
of vyf eijeren in, fchoon anderen bet petal op vyf of zes
bepaalen . Deeze zyn een weinig kleinder dan Duiveneijeren, groenagtig grauw, met kleine onduidelyl e flipjes .
In de maand July ruien de Jongen voor de eerile keer ,
zy vergezellen de Ouden tot den voortyd van 't volgende
Jaar : wanneer zy dezelve verlaaten om to paaren, en nieuwe gezinnen op to rigten : als dan vertoont zich bet fchitterend fchoon aan de vlerken, 't welk reeds vroeg voor den
dag komt, in vollen luister.
In den huislyken ftaat, waar aan zy zich gemaklyk ge .
wennen, eeten zy alle foorten van fpyzen, en leeven dus
acht ja tien jaaren : in den that der natuure eeten zy niet
alleen eikels, hazelnooten, maar ook kastanjes, erten, boonen, kruisbesfen, kersfen, enz . Zy verilinden desgelyks de
Jongen van andere Vogelen, kunnen zy ze verrasfen als de
Ouden van 't nest zyn : ook vallen zy op de Ouden aan,
wanneer die in den fink zitten ; doch gaan, als dan, volgens hunne gewoonte , met zo weinig omzigtigheids to
werk, dat zy zelve in den ftrik geraaken, en dus den Vogelaar fchadeloos flellen voor bet toegebragt nadeel ; want
het vleesch der Gaayen , fchoon niet lekker, is eetbaar :
inzonderheid als zy eerst gekookt en dan gebraaden worden .
De Gaayen moeten zeer wyd van keel zyn, indien zy,
gelyk men wil, eikels, hazelnooten, en kastanjes geheel
doorzwelgen : ondertusfchen ben ik verzekerd, dat zy nooic
de kelken van geheele Nagelbloemen, fchoon ze zeer greetig
gef'eld'zyn op de kern daarin begreepen, opeeten . Ik heb
my dikwyls vermaakt, met to zien, hoe zy hier made to
werk gaan . Geeft men ze een Nagelbloem, zy vatten dien
fchigtig aan, geeft men hun een tweede, zy doen het desgelyks, en zouden dus voortvaaren, zo veel zy in den belt
konden houden, en zelfs meer : want bet gebeurt dikwyls,
dat zy, na nieuwaangebodene happende , de eerfte laaten vallen : doch zy weeten ze wet weder to vinden : wanneer zy
Q q
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zich tot eeten zetten , leggen zy alle andere Nagelbloemen ter
zyde , en houden 'er maar ecn in den bek ; fchikt deeze
zich niet wel, zy weeten dien neder to leggen, om hem
beter to vatten : vervolgens neemen zy den rechter poot to
baat, en plaatzen den bloen 'er onder, met den bek pikkende, tot zy, alles verfcheurd hebbende, binnen in den
kelk komen, den geliefden kern greetig opeeten, en voorts
tot andere overgaan ; onder dit alles fl:eeds een waakend oog
houdende, en na alle kanten omkykende .
Men vindt deezen Vogel in Zweeden, in Schotland, in
'eland, in Duitschlgnd, in Italie, en ik geloof dat dezelve geen vreemdeling is in eenig Land van Europa, noch
zelfs in eenig land op de grenzen van Afte.
P L I N I U S fpreekt van eene foort onder de Gaayen, die
vyf vingeren zou hebben, en beter leeren praaten dan de
andere : doch dit is niets zeldzaamers dan de Hoenders met
vyf vingeren : deeze overtolligheden komen meer voor, by
de Huisdieren .
Maar eene verfcheidenheid, veel meer bekend onder de
Gaayen, is de Witte Gaay, by heeft de kenmerktekenende
blauwe plek aan de vleugelen, en verfchilt alleen van den
Gewoonen Gaay, door de bykans algemeene witheid zyner
Pluimadie, die zich tot den bek en de nagelen uitftrekt,
en door zyne roode oogen ; hier in gelyk flaande, met zo
veele andere witte Dieren . Voorts hebbe men zich geenzins to verbeelden, dat de witheid zyner Pluimadie geheel
zuiver is ; eene meer of min zwaare geele kleur fpeelt 'er
dikwyls onder. In een deezer Caayen, dien ik gezien heb,
waren de dekveeren, rondsom de geflootene vlerken, de witfte : deeze fcheen my toe ook kleinder pooten to hebben,
dan de Gewoone Gaay .

SRIEF

BRIEVEN OVER DE HERLEEVING VAN EENIGE SLEhKEN . $SS

$RIEF VAN DAVID MAC BRIDE, M . D. AAN JOHN WALSH,
Esq. F. R. S. TOT GELEIDE VAN TWEE BRIEVEN, VAN
Mr . SIMON AAN Dr . MACfiR1DE, BETREFFENDE DE
HERLEEVING VAN EENIGE SLEKKEN, VEELE JAAREN, IN HET KABINET VAN Mr . SIMON ,
BE WAARD .
(Uit de Pbilofophical TranfaEJions.)
Ian den fleece JOHN WALSH Esga
MYN HEER1

Dublin, Tan . 22 . 1 774
•

'/ K fluit hier in, twee Brieven, my toegezonden door Mr.
j STUCKEY SIMON, betreffende dat zonderling verfchynzel
in de Natuurlyke Historie, 't welk u voorkwarn niet genoeg .
zaatn beweezen to zyn, om aan het gemeen medegedeeld to
worden , in de Philofophical Tran/aWons van 't voorleden
Jaar. De Koninglyke Societeit heeft onbetwistbaar gelyk in
zeer zorgvuldig to weezen, in eenig ding plaats to geeven,
't welk zo verre afwykt van den dus tang waargenomen loop
der Natuure, als dit, zonder des de volkomentle blykbaarheid ontvangen to hebben .
In den Brief van den Heer SIMONS, den 26 November ge .
dagtekend, maakt by gewag van een byzonder Slekkenhuis .
je, welks Slek 'er vier herhaalde keeren uit kwam, in de tegenwoordigheid van verfcheide lieden : elk hunner heeft my
verzekerd, dat by het gezien hebbe . Deeze Heer my de
eere geevende, om, een dag of twee, nua de dagtekening zyns
briefs , by my het middagmaal to houden , bragt dezelfde
Slekkenhoorn, (zo als by verklaarde,) mede 1 om to beproe.
ven, of de Slek weder to voorfchyn zou komen .
Het gezelfchap vondt zich niet to leur gefteld : want, naa2
dat het hoorntje omtrent tien minuuten in een glas met water
gelegen hadt, waar van de koude even of was , begon de
Slek zich to vertoonen : en vyf minuuten laater zagen wy
het lichaam halfweg uit de holligheid des hoorns gekroopen .
Wy deeded daar op de Slek in een kom, ten einde dezelve
meer ruimte mogt hebben dan in het glas, In zees korteii
tyd, zagen wy bet Diertje boven de oppervlakte van het water komen, en opwdards na den kant klimmen . Terwyl het
dus rond kroop, met opgeregte en uitfleekende hoorus vloog
eea
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een vlieg 'er digt by heenen, en de S!ek bemerkende, viel
daar op aan . Het kleine Diertje kroop terliond in zyn
fchulp, dock terf and weder voor den dag, als bet bemerkte dat de vyand weg was . Wy lieten de Slek , meer
dan een uur, op de kom rondsom kruipen : waar op zy
weder gedaan werd in een van boven wyden glazen fies,
in welken Mr . SIDION gewoon was dezelve to houden . Hy
hadt de goedheid my deeze zeldzaame Slek to fchenken : en
ik zag, 's nagts ten twaalf uuren, toen ik na bedde ging,
dat de Slek nog in beweeging was . Maar den volgenden
morgen vond ik haar in den verityfden ftaat, zittende aan
de zyde van bet glas .
Weinig week en naa den bovengemelden tyd, Dam ik de
gelegenheid waar, om deeze Siek to zenden aan den Heer
JOHN P R I N G L E, die dezelve vertoonde op de byeenkomst
der Koninglyke Societeit ; doch, gelyk by my berigt heeft,
konden zommige Leden niet anders deuken, dan dat Mr .
S I M o N zich hadt laaten bedriegen door zyn Zoon , die, zo
a1s zy dagten, frisfe Slekken in plaats getteld hadt van die
by nit zyns Vaders Kabinet kreeg .
Wanneer de Heer J 0 H N P R I N G L E my deeze zwaarigheid
mededeelde , fchreef ik Mr . s I M o N, en bier op kreeg ik zyn
Brief van den 4 February ten antwoord . Vervolgens heb ik
zelfs den Zoon van Mr . s I M O N onderzogt, en kon geen
rede vinden om to gelooven, dat by zyn Vader bedroogen
hadt, of kon bedriegen .
Mr . SIMON is een Koopman bier ter ftede, van een zeer
goed character, en op wiens woorden men of kan . Hy woont
midden in de Stad, eene omitandigheid die bet zyn Zoon,
(hadt deeze bet anderzins willen doen,) onmogelyk zou gemaakt hebben frisfe Slekken to verzamelen . De Vader van
Mr. SIMON, was Mr. JAMES SIMON, Lid van de Koninglyke
Societeit, die, een liefhebber van de Natuurlyke Historic en
van de Oudheden zynde, eene kleine verzameling maakte van
Zeldzaamheden, welke zyn Zoon nog bezit, en eenige zeer
zonderliuge itukken bevat .
Vergunt men eene plaats aan de Brieven van Mr . SIMON, in
de Pbilofophhical TranfaCCtions, zy zullen ongetwyfeld eels middel weezen, om de Natuuronderzoekers aan to zetten tot het
nafpeuren van den duur des leevens, in de geringi1e Schepzelen . 1k blyf,
U Dw. Dienaar, DAVID MACBRIDE .
Mr.

VAN EENIGE SLEKREN.
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Mr . STUCKEY SIMON aan Dr. MZACBRIDE .
Dublin, Nov . 26, 1772 .
111YN HEERI

Ett toeval heeft iets aan 't licht gebragt, tot wells onder .
zoek de Natuurkundigen nog geene gelegenheid gehad hebben , en oorzaak gegeeven heeft tot eenige gefprekken onder
Heeren, des door my onderrigt. Ik zal bet gebeurde eenvoudig to neder ftellen, om anderen aan to zetten tot verdere na .
fpeuringen, ten aanziene van dit onderwerp.
Omtrent drie Maanden geleden,was ik bezig, met eenige
Schulpen in eene laade to verfchikken ; onder deeze warett
eenige Slekkenhoorns . 1k nam ze 'er uit, en gaf ze aan myn
Zoon, (een Kind van omtrent tien jaaren), die zich by my in
de kamer bevondt. Den volgenden Saterdag, fpeelde het Kind
met deeze Hoorntjes, deedt ze in een blompot, dien by met
water vulde, en goot ze 's anderen daags in een fchotei . Dec .
zen zullende gebruiken,zag ik dat de Slekken uitde hoorntjes
gekroopen waren . Ik vroeg myn Zoon . Hy verzekerde my,
het waren dezelfde Slekken, die ik hem, eenige dagen geleden, gegeeven hadt, verklaarende 'er nog eenige to hebben,
die by my bragt . Ik deed een derzelven in water, en eetu
half, uur daar naa, zag ik dat zy den kop en her lyf uitftak ;
doch flegts traag bewoog, 't geen ik aan zwakheid toefchreef.'
Ik gaf den Majoor VALLANCY en Dr . SPAN berigt van deeze
verbaazende ontdekking . Zy deeden my 't plaifier, van den
volgenden Saturdag ten mynen huize tekomen, om de Slekken
to zien : dezelve in 't water doende, bevond ik dat flegts een,
en juist die, welke ik voorheen in 't water geworpen hadt,
leefde : want deeze kwam uit zyn hoorntje voor den dag,
en liep 'er mede rondsom de fchotel . De overigen flierven ,
zo als ik veronderftelde, door al to lang in 't water gehouden
to zyn : want, naa de eerfte ontdekking, liet ik ze in 't water
blyven tot den volgenden Maandag : wanneer ik bet water afgoot, de Slekken nog huiten haare hoorntjes zynde, en oog .
fchynlyk dood . Zy bleeven alien in dien ftaat tot Dingsdag
avond, toen ik bevond, dat ze alle in haare hoorntjes gekroopen waren ; en , fchoon ik ze naderhand, verfcheide keeren in
water deeds, toonden zy geene tekens van leeven . Dr . QuIN .
en Dr . RUTTY hadden een en andermaal de beleefdheid, oni
de nog leevende Slek to bezien ; en fchiepen groot vermaak in,
haar to befchouwen, voor den dag kruipende uit haar huisje,
't welk zy meer dan vyftien jaaren bewoond hadt ; want zo
lam , kan ik , met waarheid , verklaaren, dat deeze Slekken in
my .
Q9 S

558 BRIEVEN OVER DE HERLEEVING VAN EENIGE SLEMEN .
myne bezitting geweest zyn : vermids myn Vader in den jaare
1758 ftierf, in diens Verzameling heb ik deeze Slekhoorntjes
gevonden, en, voor zo verre ik weet, heeft by ze reeds eevige jaaren, eer ze de myne werden, bezeten .
De Slekhoorntjes zyn klein, alle van r ne foort, wit met
bruine ftreepen . Zints deeze ontdekking, heb ik die Slek in
een klein flesje gehouden, met een doorgeboord dekzel om'er
de lugt vryen toegang in to geeven : tegenwoordig fchynt ze
zeer (terk en gezond . lk zal my grootlyks verheugen , indien
het eenvoudig verhaal, 't welk ik U heb medegedeeld, anderen aanlpoore om verdere nafpeuringen, ten opzigte van dit
onderwerp, ate werk to f
tellen . lk blyf,
MYN HEER!

UE. Dienaar,

STUCKEY SIMON.

Mr.

STUCKEY SIMON

DIYN HEER!

aan Dr .

MACBRIDE .

Strandflreet, Feb. 4 . 173k
lk heb uw Brief ontvangen, en zie dat de Heer JoHN PRINGLE de Slek behouden gekreegen heeft . Gy vermeldt , dat
eenige Heeren overhellen om to denken, dat myn Zoon my
bedroog, door frisfe Slekhoorntjes in ftede van de oude, hem
door my gegeeven, to plaatzen . Hy hadt geene gelegenheid
om eenige andere Slekhoorntjes to krygen ; zynde op then tyd,
en eenige dagen daar naa , door eene zwaare verkoudheid ,
genoodzaakt het huis to h ouden . l k ben ten vollen verzekerd,
het zyn dezelfde Slekhoorntjes, die ik hem gaf : ik heb meer
Slekhoorntjes van dezelfde foort , en bykans van dezelfde
grootte in myn Kabiner .
De negen Slekhoorntjes, waar uit de Slekken voortkwamen, zyn van dezelfde foort als dat d6ne, door U, aan Dr .
JOHN PRINGLE gezonden : ik laat 'er hier een van nevens gaaii
met de Slek daar in, die ik voor dood hou . Het zelve verfcheide maalen in 't `water gelegd hebbende, werd de Slek
zagt, en een gedeelte kwam uit het hoorntje to voorfchyn ;
doch toonde geen ander teken van leeven . 1k zou Unog eenige van deeze Slekken gezonden hebben ;doch de Bisfchop van
DERRY, en eenige andere Vrienden, hebben my verzogt, 'er
eenige to mogen o ntvangen . lk ben,
MYN HEER :

Uw onderdaanige Dienaar,
STUCL:EY $1B4ON .

Z 0If .
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ZONDERLING VOORBEELD VAN DE IIARDVOGTIGHEID DER
SLEKKEN, IN HET WEDERSTAAN DER HETTE, 'T WELK,
EENTGERMAATE KAN DIENEN, TOT BEKRAGTIGING VAN
pERZELVER VERMOGEN OM DROOGTE TE VERDUtJ •
REN ; ZYNDE HET GEVAL DER SLEKKEN VAN Mr.
STUCKEY SIMON. Door Mr. T. itowE.

T

MYN HEER!

Er ftaavinge van Dr. M-4CBRIDE's Brief, wegens de Her.
leeving der Slekken, zal ik hier een Uittrekzel geeven,
van een' Brief , eener verftandige en onderzoeklievende Juffrouw, op wier goede trouwe men of mag ; doch wier naarn
filet my niet vry ftaat , in dit geval , to noemen . Zy fchryft.
• lk heb een berigt gezien , van bet herleeven eeniger Slek .
„ ken, die vyftien jaaren in 't Kabinet van den Heer s1MOIv
„ geweest waren . Is bet niet eene allerzeldzaamfle gefchie.
• denis? En nogthans ben ik niet ongeloovig, in dit ftuk ,
• gelyk misfchien veele Leezers : want ik ontdekte eens eene
„ zeer opmerkenswaardige byzonderheid in de Slekken, die
• my zo zeer aandeed, dat ik ze, fchoon reeds eenige jaaren
„ geleden, volkomen onthouden heb .
• lk beyond my to Wrotbar, by Mr. HADDOCKS,in Kent,
„ en was bezig met bet vervaardigen van een kleine Tooren
„ van fchulpwerk, om op een kabinet, aan 't eiide van eene
„ lange gaandery , geplaatst to worden . Naa bet herflellen
• van tweekleine ambere tempeltjes,om de hoeken to vercie .
„ ren, had ik eenigen voorraad van fchulpen noodig, om een
• cieraad in den voorgevel to maaken : de Zeefchulpen to kort
• fchietende, eer ik bet voltooid had , herinnerde ik my ee• nige kleine aartige Slekken gezien to hebben, op de om• ftreeks liggende Krytbergen . Wy gingen, in 't vallen van
• den avond , derwaards, om'er eenige to zoel en, en vonden
„ ze verfcheiden in gedaante, grootte en l leur. Wy keerden
„ vermoeid to rug, en verlangden, fchoon bet last was, na
„ Thee ; een groote Theeketel met water werd binnen gebragt ;
„ het gezelfchap was talryk .
,, Ik was bedagt hoe de Slekken , op de gemaklykite en
„ genadigfte wyze, to dooden, als een ruwe Knaap zeide ;
„ Hegt ze 'er leevende aan vast. Op dit Voorflel gruwde ik,
„ en noemde hem een' wreedaart. Eindelyk kreeg ik een
„ groote porceleine kom, en wierp 'er een hand vol of twee
„ Slekken in ; en goot die vol kookend water : fchoon myn
• hart fchrikte op dit bedryf, overwou nogthans myne beQ9 4
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• geerte, om den volgenden dag myn begonnen werk of to

„ inaaken , myn medelyden . Om wel verzekerd to weezen,
„ van myne Slekken den genadellag gegeeven to hebben ,
• goot ik bet eerfte water af, ell vulde de kotn weder met
„ water uitden kookenden ketch Ik bragt dezelve in een koe .
„ peltje in de tuin , waar ik voorneemens was, den volgenden
„ morgen vroeg, myn werk to hervatten, eer bet andere ge,, zelfchap op was . Ik frond eerder op dan gewoonlyk, en
„ ging na den koepel . Doch hoe groot was myne verbaasd,, heid , als ik ontdekte , dat myne arme Slekken rondsonx
„ kroopen, eenigen op de kom, andere daar buiten ; terwyl
„ een gedeelte reeds zat to eeten op bet pleister, waar in ik
„ ze dagt vast to zetten . Het deedt my zeer aan, en perfre
,, de traanen nit myne oogen : ik nam alle Slekken zorgvul„ dig op, bragt ze in bet veld huiten de tuin ; waar ik niet
„ twyfel, of ze zyn volkomen herfteld, van de twee dompe„ lingen in kookend water .
,, 1k bezat een overvloed van ledige Slekkenhoorntjes van
„ dezelfde foort ; doch ze waren in lang zo fchoon niet, als
• die, waar in de Slekken nog haare huisvesting hadden . Ik
• b ediende my egter alleen van deeze , welke ik zonder
„ wreedheid en knaaging kon gebruiken .
,, Dit wederflaan van kookend water kwam my zeer zon •
„ derling voor ; doch de Slekken van Mr . 51MONS leveren
„ een nog vecl zeldzaamer verlchynzel op".
Dus verve bet berigt van myne Waarneemfter . De eenige
aanmerkingen, die ik zal inaaken over 't geval bier opgegee~
veil, aan welks waarheid ik niet in 'c geringf}e twyfel, zyn
deeze. Voor eerst . Dat de Slekken, in haare hoorntjes opgeilooten, aan derzeiver zintuigen of leden, Been fchade of letzel lyden ; doch in alle deelen volkomen blyven . Ten anderen, dat haare verf'yfdheid, terwyl zy in een Kabinet rusten,
of op een krytrots zyn, toe ; efchreeven moet worden aan gebrek van vogt, en dat ecuig nat noodig fchynt tot haare be .
weeging. --- En , eindelyk, dat, fchoon bet niet nutloos
zy de uitgeftrektheid van den leevensduur, in andere kleine
Diertjes, to onderzoeken, men nogthans, uic hoofde der bovenbygebragte bedenkingen , van de Slekken weinig tot audcre
kan redenkavelen . De Wesp, immers, levers recht bet tegen .
overgeftelde op ; deeze, oogichynlyk verdronken , geheel bezef
ell beweegloos, zal, gelyk ik dikwyls gezien heb, ten leeven
wederkeeren , door oen korten tyd in den zonnefchyn to leggen .
Ik ben

T. ROWE .
VBR-

OVER HET BESLAAN DER PAARDEN .

56 1

VERSLAG WEGENS HET BESLAAN DER PAARDEN, BYZONDER .
IN POOLEN, OM TE BELETTEN, DAT ZY NIET OP HET
YS GLIJEN .

(Uit de Voyage Manufcript de l'Europe, par M . PINGER .N.)

D

E Noordfche Volkcn, en zo ook die van het Oosten ,
zyn zelden gewoon hunne Paarden to beflaan . De
grond dier Landftreeken, welke byna overal zandachtig is,
fchynt hen to noopen, om dit allernuttigst Dier aan gees banden to leggen . De Turken echter beflaan zomtyds hunne
Paarden, en hebben zelfs een zeker zoort van yzer-beffag in
gebruik, dat hen byzonder eigen is ; en 't welk in een Land,
daar de wegen met Straatfteenen of Keien geplaveid zyn , Diet
zou kunnen dienen . ---- Hun Hoefyzer beftaat alleen in een
zoort van yzeren Plaat, van eene ovaalachtige gedaante , die ,
boven bet hoorn van het Paard verheeven , naar de kwartieren
allengskens vermindert . Men boort in deeze Plaat een Lang
rond gat, dat meer of minder groot is, naarmaate van des
Paards Voet . De ongelegenheden van een foortgelyk beflag
zyn to merkbaar, dan dat men 'er zich langer mede zoude
ophouden ; of het zelve in eenig ander Land aanraaden .
Meerder opmerking verdient de gewoonte der Poolen, wel .
ken hunne Paarden zelden antlers, dan aan de Voorvoeten, be .
flaan ; en zich meerendeels van zodanige Uneven bedienen,
als waar van men in 't overige van Europa gewoonlyk gebruik
maakt ; doch waaromtrent my, met opzicht tot de Paarden,
die zy geduurende het Winteriaifoen gebruiken, het volgende
onderfcheid is voorgekomen . --- De Kalkoenen waren wat
meer dan gewoonlyk verheven ; en derzelver gedaante was
eenigermaate hoekig ; de eene frond in de gewoone richting on .
zer Kalkoenen ; maar de andere was geplaatst, evenwydig met
eene lyn, welke door den top van de hoeve doorging, en dezelve in twee gelyke deelen deelde . --- 't Is ligt to begrypen
dat een Paard, 't welk dus beflagen is, zich, als het zvn poot
op het ys zet, in het ys kratnt, op eene wyze dat het Diet kati
glyen . Vermits de twee holligheden, die de Kalkoenen maaken , in twee verfehillende richtingen zyn . 1k heb Paarden,
dus aan de vier pooten beliagen, Inet de grootfte vastheid over
de gladde Snecuw zien ryden ; terwyl die geenen, welken in .
diervoege Diet betlagen waren, zeer dikwyls vielen . Ondertusfchen is 't vry duidelyk to bemerken, dat deeze befcnreven
manier van beflaan, evenwel, aan eenige zwaarigheden onderhe .
Q 9 5
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hevig is ; vooral by Paarden, die gewoon zyn to ihyken : bet
zou denzulken zelfs in 't geheel niet voegen . -- Her be .
hoort tot de oplettendheid van den Paardenfmit, de gevaaren
voor to komen, en wel to onderfcheiden, in welk een geval,
dit of dat Paard by voorkeur deeze Kalkoenen nodig heeft ,
boven die Ysnagels, welken de voeten der Paarden bederven ;
en die vastheid niet hebben, welke de Kalkoenen, waar van
wy fpreeken, bun geeven . Al de Konst beftaat in de wyze, op
welke zy geplaatst zyn ; en, als dit naar eisch gefchied, verklaart zich de ondervinding tot derzelver voordeel, uit hoofde
der nuttigheid .
Her ita my vry hier nog eene bedenking to maaken,over
bet beflaan derPaarden, dat eene laatere uitvinding is, dan men
zich veelal verbeeldt (*) . Her beflaau, fchoon her in veele
Landen, daar de wegen befraat zyn, volflrekt noodzaaklyk
zy, is altoos nadeelig voor den pronk van her Paard, door
her overtollige gewicht, dat bet veroorzaakt . Her uitwerkzel
hier van is zo veel to krachtdaadiger, om dat de Hoeven, geplaatst zynde aan her uiterfie van des Paards voeten, die men
heeft aan to merken als hefboomen , medewerken , om her
Paard des to meer to vermoeien, 't zy in de fchouders of in de
heupen ; byzonder na een langen tocht. Daar benevens kan
men ook diet wel twyffelen, of her hoorn zich , na een langen
loop, op eene gevoelige wyze uitbreidt, en dat deszelfs inhoud
een weinig vermeerderd word ; vermits de ondervinding doet
zien, dat de voet, wanneer men 'er eenige Spykers uittrekt,
terftond meerder op zyne rust is, en dat her Dier zich veel
fpeediger verligt voelt . - De Turkfche , Tartaarfche en
Pooltche Paarden,met welken die Volken in hunLand reizen,
en dertig Franfche mylen op d6nen dag afleggen , zyn niet beflagen ; doch als men door Silefie trekken wil, waar men ber .
gen en f'eenkfppen ontmoet,vind men zich verplicht dezelven
to beflaan ; men kan 'er, buiten dat, dien dienst niet van eifchen, welken zy ons anders kunnen bewyzen .
G . 11 . E.

(() De Autheur heeft opgemerkt , dat by alle de Paarden, die
lbem to Rome en in andere Steden van Italie, in oude beeldtenisfen
vertoond zyn, zonder yzers bevonden heeft, &c .
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Ls wy onzydig op ons zelven letten, zullen wy niet kun .
nen nalaten, veel in ons of to keuren ; wy zullen bevin.
den, dat wy zeer vele dwaasheden begaan hebben, en nog
.begaan, die ons by anderen befpottelyk moeten maken ; wy
zullen bevinden, dat wy vol gebreken zyn, die wy to verbeteren hebben : dog zelden heeft de Mensch moeds genoeg ,
of de vereischte gelegenheid , om zich onzydig en nauw .
keurig to onderzoeken .
Met welk een prangen van 't geweten, met welk eene angst .
vallige benauwdheid moet bet flerven niet gepaard gaan, als
men geen grond van vertrouwen heeft , op eene Zalige verwisfeling!
Wy mogeu ons vermaken . Dit kunnen wy befluiten uit
den aart en de natuur van den Mensch zelven,welke het vermaak, als een zeker goed, naar zynen aart gefchikt, ontwy .
felbaar genieten mag . Geld is in dit leven, en zo als de orde
der zaken thans onder ons is , onontbeeriyk, om to levee.
Naar beiden mag men des ftaan : maar zo wy ze misbruiken,
dienen zy beiden tot ons verderf .
Hem , die gelukkig is, loopt dikwils alles mede, hoe roe.
keloos de ondernemingen ook zyn . Hy, die ongelukkig is ,
loopt menigwerf alles tegen, hoe voorzigtig by zyne maatregels ook neme .
Zy , die om de minfle, om de geringfl :e beuzelingen , op
hunne Dienstboden hebben leren knorren en kyven, voeren
als een geduurigen Oorlog in hunne huizen . Maar niet zelden
zien de Bedienden hors eene kans af, waar door zy , of in
hunne goederen, of in hunnen goeden naam, merkelyk fcha.
de lyden .
Hoe gerust is de Mensch, die geen kwaad doet ; integers •
deel alles ontrust hem, die lets doer, of gedaan heeft, dat
niet goed is .
Het is to verwonderen, dat verboden voorwerpen ons altyd
zo begeerlyk voorkomen . --- Men heeft . dikwils geen den
minften trek tot iets, zo lang bet ons niet verboden word ;
dog dan begeren wy bet zeer vuuriglyk .
Te vergeefsch zoekt men geheime plaatzen, of de zwarte
donkerheid, om vele bedryven to verbergen ; dewyl bet Aiziend
oog ze allen gade flaat ; bet mist geen edn enkel bedryf.
#Men bedriegt zich geweldig,als men meent,dat die genen,
wel-
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welken bet meest van den pligt der liefde fpreken, dezedeugd
altoos bet mcest betragten .
De gegoedfle menfchen zyn niet altoos de milddadigllen .
Zy, die veel bezitten, fcheiden zelden van jets af, zonder
hartzeer .
Dwaze Stervelingen, als wy zyn! Wat jagen wy dikmalen
naar zulke dingen, welken ons al ons geluk op eieninaal ont .
roven ; welken alle onze rust verfloren . Dwaze Stervelingen,
als wy zyn ! Well, Gene rustelooze bezigheid hood ons geftadig
in beweging, om niets anders dan vermaken en wellusten op
to loopen , daar, wy zo vaak, in 't midden van de zelven, door
eene Ziekre gefluit , of door den dood overvallen worden,
Dwaze Stervelingen, als wy zyn ! Van daagleven wy, en inormorgen worden wy op geroepen . Morgen worden
gen
wy gedagvaard ! Morgen ontfluit zich de Eeuwigheid , de
ontzaggelyke Eeuwigheid,die nimmer eindigt . 6 Gedugte gedagten! Eeuwig ongelukkig! Ach verfchrikkelyke Gedagten !
Wie beefs niet !
Kan 'er wel jets bedagt worden , dat beter in flaat is, om
ons geluk nit to breiden, dan een gerust geweten to bezitten,
dat zich van geen kwaad bewust is ? Hoe gelukkig waren in .
derdaad de menfchen, indien zy alien dit getuigenis in hun
binnenfle hadden . Maar , helaas ! ver de meesten gevoelen
eene heimelyke befchuldiging in hun Geweten, en bull boam zem word eene ontrustende Idoppinge gewaar
.
De dood is eene Scharting of Tol, welken wy alien aan de
Natuur moeten betalen ; dierhalc en behooren wy ons denzel .
ven als onvermydbaar, en lang voorzien, voor to flellen : ter
dier oorzake,behooren wy dan boven al zo to ]even, dat wy,
ednmaal wel kunnen flerven .
Let op bet gedrag der menfchen, hoe lydelyk zy zyn, zo
lang zy voor anderen moeten onder doen : mar wee , zo zy
den voet op den nek hunner Tegenpartyders kunnen krygen .
Dus munten doorgaans aile Godsdien{lige aanhangen, zo lang
zy verdrukt worden, en van de onderliggende Party zyn, in
verdraagzaamlieid nit : dog zo dra krygen zy de ruimte en
overhand nier , of zy, vergetende, wit zy re voren zo ernilig
predikten, werpen bet juk van overheerlching op de halzcn
van hunne Party, en verdrukken even flerk, of wel flerker ,
dan zy to voren cnderdrukt wierden! De ondervinding flaaft
dit maar al to veel .
Een misdadig gedrag laat nooit na, vroeg of laat, kwellio
en hartzeer to baren ; en by, die in zodanig can gedrag vol .
hard , loopt geyaar van bet altoos to lydeu .
Oa-
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Onder de dulzend menfchen zal men 'er naulyks 6-In vinden, die regt to vreden is met den Nat, in welken by
.zich gefteld vend . - Waar mag dat wel van daan komen?
't is, om dat elk zich verbeeld, dat zyn beroep met de
meeste moejelykheden vergezeld gaat ; terwyl by in tegen .
deel waant, dat anderen hun beroep zonder moeite waarnemen, en met veel meer rusts bedienen kunnen .
Vele zaken klimmen tot eene zekere hoogte ; als ze die
bereikt hebben, dalen zy doorgaans weder af. --- Volken, .
Ryken , Gemenebesten en Landfchappen kunnen tot een
hoogen top van voorfpoed en geluk ftygen : dog zelden behouden zy lang dezen voordeligen fraud : derzelver luister
neemt dan wel dra weder af . - Op de eigenfte wyze is
't ook veeltyds met de tegenfpoeden gelegen ; wanneer een
Volk tot den laagften trap van tegenheden gedaald is, ziet
men 't niet zelden het hoofd wt de laagte weer opbeuren .
Eene overweging van zytrgedrag ; van de kortftondigheid
onzes levens ; van de onzekerheid, wanneer wy fterven zullen ; van na den dood, nopens alle zyne bedryven, tot de al .
lerkleinften toe, rel enfchap to moeten geven ; zulk eene overweging is ten uiterfte noodzakelyk ; dog zy prangt al dikwils
den boezem met de angstvalligfte benaudheden ; en is in ftaat,
om hem, die zich veler kwade bedryven bewustis, hetklantt
me zweet uitteparfen .
Vele menfchen zyn in den aart nog zo verdorven of kwaad
Diet, dat zij de gelegenheid tot het plegen van misdryven,
en allerleie buitenlporigheden, overal zullen opzoeken . Maar
ver de minften hebben moeds genoeg, om, als zy in do ge .
vallen zyn, het kwaad weerftand to bieden ; dan begeven
hun doorgaans de kragten, en zy laten zich verleiden door
den uiterlyk fchoonen fchyn, die hen op het einde jammer .
lyk bedriegt.
Het is geen kunst, en ik weet niet of het wel onder de
jchitterende deugden to tellen zy, een eerlyk man to blyven,
zo lang men overvloed heeft ; maar eerlyk to blyven, als men
aan alles gebrek lyd, geeft eene verheven ziel to kennen .
Hoe menigmalen belooven luiden elkanderen eene eeuwige
Getrouheid, eene onverbreekbre Trouw ; die zy zo dra verbreken, als 'er zich de gelegenheid maar toe opdoet : dan
bet verdient wel eene allerernfligfte overweging, vat het to
zeggen zy, Trouw to breken, en de heiligfte banden ftukken
te fcheuren .
Zou men de waubedryven, het zondigen, den meestentyd
wel
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we! laten, om de fchandelykheid, de verfoejelykheid, die $er
in de misdaad ligt? -- Zou men zulks niet veel meet laten,
om de verfchrikkelyke gevolgen, die 'er op de meeste mis .
dryven volgen, en om de fraffen, die 'er tegens velen ge .
field zyn ?
De Geleerdheid, bet veel weten, is een zonderling fieraad
voor den mensch . - Het verlies van een geleerd Man word
daarom altyd betreurd, en 't is to beklagen, dat 'er dikwils
zo vele Geleerdheid naar bet Graf gaat.
Op eene belydenis zyner misdaden , vergezeld van een
waar berouw , is vergeving to verwagten : maar hy, die
zyne Zonden verbergt, heeft een opzet, om in bet kwaad
to blyven voortgaan : dog de zodanige kan ook wel verze .
kerd wezen, dat by her eens zal moeten boeten, en darn
zal bet to laat zyn .
Men heeft maar zeer weinige oogenblikken noodig, om in
onherfelbare ongelukken to florten . Het Gebouw van een
geluk , waar aan men zomtyds jaren gearbeid heeft , fort
we] eens op eenmaal in, en deszelfs val is onherfelbaar .
Wanneer bet heimlyke gedrag veler menfchen eens aan de
Waereld openbaar was, wat zou men dikwils van velen ftaan
to kyken, die nu aan anderen tot een voorbeeld van navolging
gefeld worden !
De kortfte Wellusten hebben al veeltyds de rampzaligile
gevolgen .
Niets is voor ons noodzakelyker, dan alleroplettendsd, allernaukeurigst op ons gedrag to letten ; want een flordig, een
onagtzaam gedrag, heeft groote gevolgen ; dikwils een allerdroevigflen, een allerbitterften nafleep .
Het is opmerkelyk, dat de menfchen den meestentyd bet
eene kwaad, als een geneestniddel voor bet ander gebruiken ;
in zo ver, dat zy ten laatften in zulk een doolhof van ver .
warring komen, dat zy'er zich niet uit redden kunnen .
Met hoe vele rampen hebben zommigen niet to worfelen,
aan hoe vele Ziekten, ongevallen, tegenheden en rampfpoed
zyn enige menfchen niet blootgetteld! Men beklaagt ze, en
niet zonder reden. Maar onze leeftyd is fchielyk ten einde ;
dan houden alle 's menfchen Wederwaardigheden op .
Dan eeuwig ongelukkig, eeuwig rampzalig, zyn gedagren,
die de Ziel verfcheuren, die allerverfchrikkelykst zyn .
Eene goede opvoeding geeft waardige leden aan den Burgerfaat : maar hoe fchandelyk word de opvoeding der Kinderen
by velen verwaarloosd ; dit zien wy allerklaarst aan de menig
.
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vigte van flegte leden, die zy aan de Maatfchappy opleve .
ren .
Alles wat tot kwaad aanfpoort, is den mensch wezenlyk
nadelig ; by behoort bet to verwerpen , om dat het hem
altoos fchade toebrengt : maar alles wat ons tot het goede
opleid, kan den mensch nimmer genoeg aangeprezen worden ; en nook kan by 'er zich to veel op toeleggen, ont
dat bet goed altoos zyne eigen belooning met zich brengt .
Rykdommen , vermogens te' bezitten, is een byzondere
zegen, wanneer de mensch ze behoorlyk weet to gebruiken .
Al to groote karigheid is kwaad ; al to verkwistend is misda.
dig : dog armen en verdrukten to helpen ; de handen der genen, die werken kunnen, bezig te houden, is nietalleenprysfelyk ; maar 't is ook Godsdienst . In then opzigte zyn de
Rykdommen een zegen . - Dan indien men dezelve misbruikt, zyn zy eer tot cenen vloek ; want zy brengen den
mensch ten verderve .
Elk mensch, die zyne belangens behartigt, zyn geluk op
bet oog heeft, en omtrent zich zelven wel bedagt is, za(
zich verzetten tegens de aanprikkelingen zyner zondige drif
ten : by zal zyne verkeerde bejagingen, zyne verdorven neigingen opofferen aan zyne verpligting , en aan een deugd .
zaam gedrag ; ten elude, om daar door in vrede, en niet
in vyandfchap, met zich zelven to leven .
Hy, die eene goede, of allernoodwendig(te zaak uitlteft
tot morgen, begaat eene onvergeeflyke, de dwaasfte daad
van de waereld ; om dat de dag van morgen dikwils vele
beletzels tusfchen beiden kan werpen, die de uitvoering onmogelyk maken .
Zich to verbeelden veel to weten, zich veel voor to laten
Itaan, is eene dwaasheid, die den mensch by anderen be .
fpottelyk maakt. --- IEzopus wierd, toen by verkogt zou
worden, gevraagd, wat by kon? Zyn antwoord was : „ Ik
„ kan niets, om dat de twee makkers, met welken by to
„ koop Bond, gezegt hadden," alles to kunnen .
By
bet verkopen werd by op twee Zotten toegegeven . -- ••
Dezen , die zig hadden laten voorftaan alles to kunnen,
wisten niets : en
zopuss wist veel .
't Is niet vreemd, dat vele menfchen hun Geweten vry
houden voor den fterkften Zedepreker, die hen geftadig vermaant, die hen geduurig aanzet tot de betragting der Deugd :
want een groot getal van menfchen Nat de ernftigfte vermaningen van kunnen, inwendigen Zedemeester fchandelyk
We1iu den wind .
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Weldadige Lieden, vermogens bezittende, verfpreiden aan
alle kanren de aangenaam(Ie verkwikkingen ; even gelyk de
koesrerende Zon op de bedauwde Kruiden hare verkwikkely.
k e firalen fchier.
Indien alle onze bejagingen, alle onze pogingen, uitliepen op bet verkrygen eener volmaakte Gelukzaligbeid, dan
werkten wy, in beantwoording aan onzen pligt, overeen .
komflig onze eigen belangens, zo als wy als redelyke wezens behooren to werken : maar de ondervinding leert, dat
onze pogingen veelal flrekken, om ons to doen tluiten tegens de klippen van rampzalige ongelukken .
Indien men alles kon verkrygen, wat men wenschte of
begeerde, hoe dikwils zou men 'er nadeel by lyden ! Gelukkige Mensch! daar is eene Voorzienigheid, die alles
befluurt, en best weet, wit u nttttigst is .
C. V. D . G .

A L LEE N S P R A A K
VAN DEN
D E S E R T E UR,

Zo als Iy op bet punt fizaat van de Dood.//raf to ondergoan.

Z

to daar dan, eindelyk, het vreeslyk oogenblik gekomen,
dat ik als een misdaadiger, fchoon onfchuldig, den dood
zal moeten ondergaan, het tydflip, dat my voor eeuwig uit
de armen van eene beminnelyke Echrgenoote zal rukken ! dat
my voor eeuwig zal affcheiden van een dierb'ren Vader
Waarom moest ik dus, negen jaaren lang, de alleraangenaamfle rust en kalmte genieten?--- Waarom moest ik op deeze
plaars hec 1lreelendst genoegen der Ziele fmaaken?
Zion
'er lets wreeders voor my uitgedacht worden, dan daar een
voorwerp to vinden, door welks bekoorlykheid en goede hoedanigheden ik verlokt wierd, om hetzelve to beminnen ! dan
bet onwaardeerbaar geluk to genieten , van door haar , in
weerwil van myne geringe afkomst, bemind to worden ; maar
op den dag, die onze wederzydfche liefde zou bcvestigen,
uit haare armen to worden gefcheurd, orn ter dood geleid to
worden!
dan een Vader weder to vinden, welke men
fints
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tints zyne tedere jeugd verlooren had ; en, terwyl men bezig
is elkander bet innigfle gevoel , wegens zulk eene gelukkige
ontmoeting to betuigen, de item to moeten hooren, van eenen ;
die my dat allereisfelykst vonnis aankondigt : „ Binnen cen
;, uur moot gy flerven ; binnen een uur moet gyverlaaten, al
„ bet geen u op de Waereld lief is ."---- Fortuin! ach,
hoe nierig, hoe ydel, hoe wisfelvailig zyn uwe gunstbewyzen ! Wanneer wy u bet meest noodig hebben, keert gy ons
den nek toe .
Maar, terwyl ik bier myn lot befchouw, loopt de overige
tyd van myn leeven vast been :--- by fpoeit ten einde ; nog
maar weinige oogenblikken en Durirnel zal 'er niet meer zyn .
Tederbeminde Wederhelft ! ecr de Zen de westerkimme
ingaat, zult gy reets Weduwc zyn ; ik zal de traanen, de
bittere droefheid, waar in gy zult ilorten, als ik myn laatst
vaarwel aan u zal gegeeven hebben, niet zien
Hemel
hoe teder zal dat affcheid zyn ! . . . hoe . . . ik beef, --- myne ziel zal 'er onder bezwyken . . . . Zy zal wankelen . inthen de groote Ziel myns Vaders de myne niet onderfteunt . . . . maar, ik vrees, zy zal ook zwichten, als wy
elkander voor 't laatst zulien omhelzen . . . Zou by aan de
Soldaaten het teken kunnen geeven, om my doodtefchieten?
--~ Neen ; - Ja ; by zal bet kunnen doers ; doch by zal
to gelyk fchikking maaken, dat men ook hem van bet leeven
beroove . . . . Maar welk eene akelige ftilte omringt my!
--- Alles fchynt to weergalmen van myne droeve Machten ; - my dunkt, ik hoor de Krygslui reets ; - roept
myn Vader niet alrede aan bet hoofd van 't Leger : „ Soldaaten,, Hy , wien gy bier ziet . . . . weet alien , dat by
„ myn Zoon is . Slagt nu twee offers to gelyk . . . ." Waar
blyft Clarisfa ? Zou zy haar Echtgenoot ter dood kunnerr
laaten leiden, zonder herd voor 't iaatst to omhelzen?
Waar is myn Vader? -- Ach, men fchynt een ongelukkigen to vermyden, to ontvluchten . . . . Deeze eenzaame
ftilte is my 1`eets een dood. . . . Dat ik deeze weinige oogenblikken aan u, 6 Hemel, konde opofferen! . . . . Beflierder van myn lot, mogt ik ze aan u toewyden ! Onderfleuu
my in die akelige oogenblikken, die my to wagten ftaan . . . .
Na fchynt bet tydflip van myn dood haast to naderen . . . .
eene ongewoone beweeging myner Ziele voorfpelt my ,
dat myn Vader op weg is. . . . Kom, dat ik my nu Eland.
vastig draage ! Helaas ! lieve Clara ! daar is toch niets dan
fcheiden voor ons to wagten. . , , een kort affcheid is voor
V. UEEL. :11ENGELW . NO . 13 .
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u en my bet best. . . . Troost u ; gy zult maar korten
tyd Weduwe blyven . . . . Wy zullen elkander weder zien . . . .
Nu voel ik my tegen den dood gehard . . . nu is 'er niets
meer, dat my aan de Waereld bind. . . . Waar blyft gy
Vader!
Ach, wist gy dat ik nu bereid ben om als
een held den dood to trotfeeren ;
maar wat is bet
verfchrikkelyk, bet leeven in deszelfs bloci to verlaaten! to
fterven wanneer men op het punt that om gelukkig to worden! wanneer een Vader, eene Minnares . . . . Myne aandoeningen neemen de overhand . . . Hemell hoe weiffelende
is myn moed! . . . ik ben een meusch, een zwak mensch .
Daar hoor ik de Trommel ; bet Volk that reets in
gelederen ; men zal my reets wachten .
Op het oogenblik moet myn Vader komen . --- Daar zie ik hem
en met hem . . . . myne Echtgenoote . . . . Ach, wat zal
dat zyn . . . . 8 Hemel, onderfteun my, of ik heb alles to
duchten . . . . Ik zal my kloekinoedig houden ; zie , hoe
zyne verheven Ziel in zyn weezen fchittert ; myne hand
beefs niet meer . . . . peen . . . . ik zal my aan de wegen
van den algemeenen Weldoender onderwerpen . Ik
ben een Krygsman ; ik zal toonen dat ik als een Krygs .
man, en Christen, fterf ; de ongeloovige beeve! ik zal niet
beeven ; ik zal ten grave daalen, om 'er onfterflyk uit op to
ftaan . . . . Vaar eeuwig wel Clarisfa . . . . noch eens vaar
wel . . . . Kom, myn Vader ; daar is het Leger gefchaard ;
bier is de ingang. Niets, niets belet my meer . Ik zal u
den weg wel wyzen (*) .
G. H . E .

(*) Men zie den inhoud van dit aandoenelyk en bekend Too .
neeliluk , onder anderen, in de Hedend. Vaderl. Letter-Oefenin .
gen, IV Deel, ifle Stuk, Bladz. 227 .
Vier onderfcheiden
Uitgaven zyn 'er in Proza van in 't licht, en gene in Verzen,
dat op den Schouwburg vercoond word .
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Elooft gy dan Diet, fprak DIOGENES, dat 'er Scboone Zielerq
zyn , gelyk 'er Scboone Geflalten gevonden worden ; Zielen ,
die Diets aan de kunst hebben dank to weeten, en daarom te fchooner zyn?
Op zekeren dag beweerde een Drogredenaar, dat 'er geene beweeging in 't Heelal was . Myne cenige wederlegging heflondt in
bet been en weder wandelen voor 't oog diens dwaazen . Zal iku,
op dezelfde wyze, betoogen, dat 'er natuurlyk fchoone Zielen ge .
vonden worden? Ik zou u misfchien gelegenheid geeven, om een
veel • gewaagd oordeel to vellen . Geloof 'er ondertnsfchen van 't
geen a behaagt. Het denkbeeld, 't welk wy de een van den ander hebben, zal ons Diet flegter maaken dan wy zyn . Daarenboven verklaar ik hier, dat ik deeze Gefchiedenis Diet verhaal dan aan
de Scboone Psvcie, en aan die haar gelyken . Ik belet niemand na
dezelve to luisteren ; doch betuig Diets by myn verhaal to willen
voegen, of 'er niets van to willen aflaaten, fchoon alle de Leden
van de Gerigtsbauk der Arnphie2ions myne Toehoorders waren .
Gy weet, of bet is u onbekend , dat ik voorheen eenigen tyd to
Athene fleet , om van PLATO fpreeken , en van ANTHISTHENES leeven
re leeren . Het gebeurde, by 't vallen van den avond, dat 1k at .
teen wandelde in de gaandery van Cer•a rnicus . Her wend reeds duister :
ondertusfchen fpreidden de welverlichte kamers van een nabuurig
huis eenig licht op zommige plaatzen van deeze gaandery.
Met behulp van dit flauwe fchyuzel zag ik een voorwerp, naar
eene Vrouwe gelykende, van verre aankomen . Wanneer zy digter
by genaderd was, ontdekte ik dat bet eene Jonge Dogter was van
zestien jaaren, zeer fchoon van gedaante . Zy was zo lugtig gekleed, dat een gedeelte van haare beenen, en van haaren boezem,
als die van rI E B E kon gezien worden ; groote blonde hairlokken
flodderden loshangende over haare fchouderen .
Haare aannadering onthutfte my eenigzins ; loch dit was Diets.
Met nile tekenen van droefenisfe, i}rekte zy haare bloote armen na
my uit ; de blankheid dier armen fchitterde in de donkerheid ; zy
viel in de myne ; myne ontroering werd heeviger.
Ondertusfchen bepaalde ik fchielyk wat to doen . Ik bragt baar
terftond in een klein kamertje, 't welk ik aldaar gehuurd hadr . Zy
lief zicb, zonder wederfland, en zonder cdn enkel woord to fpree .
ken, derwaards brengen . Zy fcheen verzwakt en door droefheid
overweldigd . Ik plaatfte haar op eene foort van rustbedde, 't welk,
om dit in 't vootbygaan to zeggen, niet zeer gefcbikt was om weiR r
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lustige denkbeelden to verwekken . Ik ontfbak myne lamp, er:
overwoog de ontmoeting met al de aandagt, die dezelve fcheen
to verdienen .
Ik kan niet bepaalen, welke gevoelens deeze Jonge Dogcer my
inboezemde : doch ik werd veel tederder dan gewoonlyk. Het
was eerie mengeling van medelyden en belang . Om to bedaarder
deeze aandoening to genieten, gaf ik haar, onder voorwendzel van
de koude, een' mantel, wear mede zy haaren boezem en beenen
Yon dekken . Zy fcheen my met eenige verwondering to aanfchouwen . Zy poogde to fpreeken ; doch een traanenvloed fluitte haare
item. Ik nam haar in myne armen, en gaf haar een kus . Ik
verzogt haar, zo teder als my mogelyk was, zich aan my to vertrouwen . Zy fcheen zich myner omhelzingen to willen onttrekken ; dock haare poogingen waren zo zwak, dat een ander die
veelligt voor eene aanntoediging zou genomen hebben . Ik had
een geheel ander denkbeeld . Ik dagt, in haare doofftaande oogen,
de kentekens van eene Schoone Ziel to ontdekken .
Ik bad my kunnen bedriegen : want, om de waarheid to zeggen,
de omfiandigheden,haare fchoone boezem en 't geen de goede no .
DIERus roozen armen , en zilveren voeten , zou genaamd hebben ,
maakten een flerken indruk op myne verbeelding. Ondertusfchen
gaf ik, vol vertrouwen, my over inn alle myne aandoenlykheid,
en gy zult zien of dezelve my van 't (poor brags.
De Jonge Dogcer fcheen my toe eenige verfrisfingen noodig to
hebben : want zy was gansch afgemar . Ik haastte my derhalven. . :
Maar, ik bid u verfchoon my . Ik vergeet dat bet niet voor myzelven is, dat ik deeze afbeelding nnar een oorfpronglyk fchetze,
wear van ik my de minfle trekken met verrukking herinner.
Naa een weinig geeeten en een kleine teug wyns genomen to
hebben, kwam zy tot zichzelve, in zo verre dat zy in ftaat werd
my haare gefchiedenis to verhaalen . Zy begon met neergeflaagen
oogen : doch, ongelukkig, hen ik niet in flaat,om, in dit verhaal,
de bevalligheden haarer item, uitdrukking en houding to voegen .
„ De fchoone LAYS is myne Moeder. Ik ben by haar opge .
voed,en ik leefde in die gelukkige onkunde van myzelven, wet .
ke bet deel is der kindsheid, tot bet oogenblik waar in ik hem
verloor, die de edelmoedigheid betoond hadt, om zich voor
myn Vader to verklaaren . Het was een Siciliaan, en men heeft,
my gezegd , dat by ryk en van eene edele afkomst was . Ik
hadt flegts zeven jaaren bereikt toen by lierf. Ongemerkt ver .
koelde de tederheid, my voorheen door myne Moeder betoond,
„ Nieuwe aanbidders haarer fchoonheid wischten de beeltenis nit
,, van den overledenen ; en eindelyk hieldt haar hart gebeel op ten
„ voor-
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voordeele van den ongelukkigen LAIDION to fpreeken . Deezeverandering ontroerde my ; doch ik moest in 't heimlyk myne traanen verzwelgen : een enkele traan in myne oogen was genoeg geweest, om een' hevigen storm tegen my to ontfleeken . Voorts
behandelde myne Moeder my even als alle de andere Jonge Dogters in den Huize . Wy hadden Zang- en Dans-Meesters, en die
„ •o ns leerden op cue Luit fpeelen ."
Gy fpeelt dan op de luit? Beminnelyk Kind ; gy zings! Zie dear
een Luit . . . Ih bid u . . . Zy bath de goedheid om haar verhaal
of to breeken . Zy zong voor my den tederften Zang uit ANACREoN .
Ik Iaat bet aan u to oordeelen welken . . . . Onder 't zingen tokkelde
zy de fnaaren van de Luit met baar welgevormde vingeren, die elk
fcheenen bezield to weezen .
6 Wysheid! $ ANTHISTENES! wear bevondc gy u op dot oogen .
blik. Gybeftondt voor my niet in 'tgansch Heelal . Ik poogde myne
Ziel op de lippen van myne fchoone Zangfler weder to vinden . Een
beminnelyke blos bedekte haar ge!aad,en zy zeide, glimlachende,
„ fiaa my toe myn verhaal to agtervolgen."
De blos, die
bear verfde, brags my terfiond tot myzelven, en door een natuurlyk gevoig bloosde ik niet min dan zy.---- Zy voer voort .
„ Ik had veertien jaaren bereikt, wanneer de fchoone LAYS my
,, gaf aan een jongen Atbenienfer, die, volgens haar zeggen, op
• my fmoorlyk verliefd was . Wanneer by my mede nam, kreeg
• ik last van de Schoone L A I s, hem aan to merken als myn Mees„ ter . Myn nieuwe Meester vermomde zyn gezag onder de seder„ ftc ombeizingett . Myne dagen rolden voort in 'c onafgebrooken
• genet van afgewisfelde vermaaken . Met myn tegenwoordig lot
„ to vrede, dagt ik geheel niec om bet toekomende . GLYCON hadc
„ reden om zich geluk to wenfchen met myne onderwerplykheid .
• Moor, indien de Liefde die nandoening is, welke in de Verzen
• van SAPHO zo vuurig voorkomt, is myn hart 'er flier voor ge„ fchikt . G L Y C O N zoo my dezelve ingeboezemd hebben, was
„ ik 'er vatbaar voor geweest . Dikmaais moest ik voor hem de
„ Lierzang son P1-1 ON zingen, een flultje, wear in bet geweld diet
„ drift op 't vuurigsc gemalld wordt ; doch altoos was by to on,, vrede, dot by piers in myne oogen vondt van 't geen myn mond
• uitdruktc . In 't einde bemerkte ik, dot zyne liefde begon to
• vereauwen . Dus long was by vuurig geweest . Hy werd gekkend en vrolyk, en, om de waarheid to zeggen, ik was 'er we1
• over voldaan ; doch dit duurde flier long :'
Eindelyk, (want my dunkt, myne Vrienden, dot bet u begint
to verveelen,) de Minnaar van dit beminnelyk Kind werd bekoord
door de fchoone Bncexts . Dus eindigt dit deel haarer gefcbiedenisfe .
Zy verte!de , op eene bevallige wyze, gelyk ik reeds gezegd
beb ; de nadruk die ay 'er aan byzetce, haar oogflag, haar item
R r 3
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en , . . alles zou u behaagd hebben ; maar 't geen ik onmogelylt
kan befchryven , maakte haar geval veel aangelegener, dan bet in
zich zelven was : want, in 't weezen der zaake, myne Heeren, gy
Ilebt gelyk, was bet eene zeer algemeene vertelling. . . .
Ik zou den geheelen nagt geluisterd hebben . Ik kan redelyker
wyze dit niet van u vergers . Ik doe u, derhalven, gelyk ook my
zelven, regt , en ik wensch, in 't voorbygaan , slat alle Vertellers ,
Dichcers en Gefchiedfchryvers , de goedheid hadden om bier nit
cene Lesfe, to bunner onderrigting, to neemen .
De jonge L A i S voer voort, en deedt my begrypen , door welk
eene opeenvolging van lotgevallen zy dien nags, onder de Gaanderyen van Ceramicus, in myne armen gekomen was, in eene zo verdagtmaakende heeding . Ik kan, zo ik geloof, bet aan uwe verbeelding overlaaten, bier 't gebrek des verhaals aan to vullen . . . .
Wat hier van zyn moge, zy bevondt zich op dat oogenblik onder
myne befcherming, en ik oordeelde my verpligt haare belangen op
de my best mogelyke wyze re verdeedigen . Ik was toen niet veel
ryker dan tegenwoordig. Deel to neemen in haare onheilen, haar to
troosten, was alles wat ik voor haar doen kon .
Q
Alles wat gy ondergaan hebt, fprak ik tot de jonge Dogter, was
een gevolg Yon 't ongeluk, dat gy de fchoone LAis tot Moeder gebad hebt. Tragc dit herdenken uit uw zin to zetten, of herinner u
alleen,'c geen u vervolgens voordeel kan geeven, door de onder .
vinding van 'c voorledene. Bekommer u meest over bet toekomende .
Her welflaagen zal voornaamlyk van u afhangen . Een zo bevallig
Schepzel, voegde ik 'er nevens, zonder my to kunnen wederhouden
van haar to kusfen, verdient , ongetwyfeld een ander lot dan de (peel .
bal to zyn van een' GLYCON, of tot een model aan eenen CALAaus
to dienen . Beminnelyk Kind , de Natuur heeft veel voor u gedaan ;
de Fortuin niets . Moor nukkig als zy is, zal zy misfchien, door een
onvoorzien voorval , haare voorgaande onregtvaardigheden vergoeden .
„ Ik hoop bet, gaf zy ten antwoord , dewyl zy een aanvang maak .
„ te, met my in uwe handers to laaten vallen" .
Verdiende
dir geen nieuwe kus?
Uw toekomend lot, vervolgde 1k, zal afhangen van 't gebruik,
'c wells gy maakt van uwe natuurlyke bekwaamheden, en der lot .
gevallen, die bet lot u zal aanbieden . Dewyl'er onheil fpellende
naamen zyn, zullen wy een' aanvang maaken , met den uwen to ver .
anderen. Dat die van LAiDION in dien van GLYCERION verwisfeld worde.
1k wenschte dat GLYCERION bekeud was, aan een myner Vrienden.
BY
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Hy zal misfchien edelmoedig genoeg weezen , om u nit Milete over
to voeren, onder'r opzigt van een' ouden Vrygemaaltten . Daar zult
gy voorzien worden van alles, wat de betaamlykheid eischt : en gy
zult, door een flit en afgezonderd leeven, wel ras de aandagt trekken .
'Er is eene wyze van zich to verbergen, om to beter gezien to wor .
den . Binnen kort zullen de Minnaars om uwe wooning grimmelen,
als de Honigbyen rondsom een roozenhof .
Hoe zeer beklaag ik uw hart, indien bet zich op eene verkeerde
wyze mat inneemen! Of rer begunftiging van een voorwerp, uwer
Eene Schoone kan duizend dingen toeftaan, die
onwaardig!
van geen gevolg altoos zyn ; doeh zy moet altoos meestres van haar
hart zyn : zo lang gy dit bewaart , zult gy onverwinnelyk bly .
a en : .
Geef, aan wien her u waardig fchyne, een ftraal van hoope . Maar
blyf altoos vry om hem in 't byzonder to begunftigen, die zagt en
seder genoeg is , om u alleen meestresfe to maaken van hem en van
zyn geluk
doe dit niet , dan naa dat gy, door een zorgvuidig
underzoek van aile de omftandigheden, lien gelukkigen Sterveling
gevonden hebt, die verdient dat gy u zelven, en uwe vryheid , aan
hem opoffert . Indien gy ziet dat uwe bekoorlykheden op hem alle
haare uitwerking doen, laat hem dan gisfen ; doch met de gepaste
mnatregelen , dat gy gevoelig kunt worden
Maar hebt gy my
niet gezegd, dat dit onmogelyk was? . . .
Zy bloosde on ftamelde ; dat zy geloofd hadt
En ik niet, zeide de Zoon van IcETES, haar teder en inneemend
aanziende ; en, ten zelfden oogenblikke, flootte zyn knie aan die vat3
GLYCERION ; by voelde die beeven .
„ Wanrom gaat gy niet voort met uw gefprek"? fprak zy
Ik moest eerst weeten, of gy vatbaar waart voor tederheid?
„ En wanneer gy bet wist?"
Dan moest ik leeren in hoe verre? Eene zagte ontroering deedt
haare oogen , met nieuwen luister , glinfleren
De Zoon van
ICETES was toen vyf en twintig jaaren oud
Hy moest zyne
nieuwsgierigheid opfchorten .

c GLYCERION, was ik meester van de Wereld!
Of flegts
de bezitter van eene kleine Landhoeve, grout genoeg voor'u en my,
daar een tuintje en gronds genoeg was om ons to voeden, en een
lommerryk prieel, om ons geluk voor't oog des nyds to verbergen!

Hoe zwak is ons hart, myne waarde Vrienden, en ondertusfchen
bob away het ook mooge weezen,bet is de bron van onze grootfle
1.r 4
ver-
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vermaaken ; de zetel van onze besce neigingen ; bet beweegrad on.
zer beste bedryven .
Ik kan niet nalaaten hem die dit niet bevat, of niet wit bevatten ,
to beklaagen .
Dat de Vrouwen, ondertusfchen,mygelooven,
en nooit, op eene voorgewende ondervinding, betuigen ongevoe .
jig to zyn.
4
-0
Al to zwakke Leerling van den verftandigen ANTHISTENES , hoe
zuit gy uwe Lesfen , daar gy ze gelaaten hebt , weder opvatten?
Waarde cLYCERION, voerde ik haar ten tactile to gemoete, hoe
groot ook myne liefde tot u zy, ik moet, egter, indien ik niet wit,
dat die Liefde de uitwerkzels van haar voortbrenge, . . . ik moet
bier een einde aan maaken . . . . Ach, GLYCERION, morgen zien
wy elkander Met meet!
„ Wy elkander niet meer zien? . . . Waarom
Om dat myne tegenwoordigheid voor uw geluk hinderlyk zou
weezen .
„ Welk geluk? . . . Spreekt gy in goeden ernst? . . . Kunt gy
• denken aan ons fcheiden ?"
Ik moet u . . , de omftandigheden
„ Hoe! zou ik uw geluk kunnen Ilooren nroozNZS?"
Neen GLYCERION, het geluk en ik hebben niets met elkander to
maaken . Aan uw geluk zou ik een hinderpaal weezen .
„ Indien dit uwe beweegrederlen zyn, luister dan DIOGENES . Ik
• hack na geen geluk, dan dat ik by u mag blyven . Gy verdient
• eene Vriendin to hebben , in wier armen gy bet herdenken aan
• de onregtvaardigheden der Fortuine en der Menfchen kunt ver
• geeten . Zorg flier dat ik u ten last zal weezen . Ik weef lin• nen, ik borduur, ik fpin" .
Uitmuntend Schepzel ! Ik wederflreefde haar eene geruitne wyle :
doGh GLYCERION bleef onverzettelyk, Gy, die van de'Natuur een
aandoenly'k hart hebt ontvangen , verklaar nu, of ik mis hadt, als
ik in haare oogen de kentekens eener fchoone Ziel meende to
ontdekken ?
Wy zwoeren elkander eene eeuwigduurende Vriendfchap : wy
verlieten Atbene : de wereld wist niets van ons , en wy vergaten
dezelve. Drie jaaren gelllks . . . myne traanen beletten my voort
to ysaren .
Zy Is niet meet, de tedere GLYCERION ! met hair verloor ik alles
wet ik Iron verliezen . Haare begraafplaats is de eenige plek gronds,
die ik de myne poem . Dezelve is my alleen bekend . Ik heb die
met roozen omzet , die tietig groeijen en den aangenaamften geur
verfpreiden . Alle jaarep bezoek ik, in den tyd der Roozen, deeze
heilige plaats . Ik nader haar graf, en zeg, zodanig is uw gloor geweest,
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weest. Ik ontblader ze, en ftrooi ze op den grond . Ik herroep my
den zoeten droom myner jeugd : een traan rolt op haar graf, en
troost dan haare aanbiddelyke fchim .

Indien gy niet aangedaan zyt,het is myne fchuld niet ; maar ik
vergeef her u. Gy hebt geen GLYCERION verlooren : of gy hebt 'er
geen to verliezen ; of gy zyc niet waardig 'er een to bezitten .

DE STARREKUNDIGE .

0

Eene Zedelyke Vertelling.

(Uit bet Engelsch .)

Ngefteldheden des Verflands zyn veel algemeener, dan opper .
vlakkige Befchouwers gereedlyk zullen gelooven . Geen Mensch
leeft 'er, wiens Inbeelding niet zomtyds over zyne Rede heerscht ;
en elk dusdanig eene dwinglandy derVerbeeldinge is, voor een' tyd,
eene maate van Krankzinnigheid . Hy, die fmaak vindt in flille be .
fpiegelingen , geeft zich dikwyls, onbepaald , over aan de harsfen .
fchimmen door zynen geest gevormd, en weidt nit in de paallooze
eeuwigheid ; zich zelven vermaakende met onmogelykegenietingen ;
draagende zynen hoogmoed een onverkryglyke heerfchappye op .
Met den tyd neemt eenige byzondere aaneenfchakeling van denk .
beelden de aandagt to eenemaal in , de Ziel keert, ten tyde van
de bezigheid of rust, beflendig weder tot de geliefde denkbeelden,
en de dwangregeering der verbeelding is volfrekt . Begogelingen
werken dan als dingen , die weezenlyk bef'aan ; valfche begrippen
neemen bet veriland in ; en bet leeven words doorgebragt , in drop .
men van vermaak of elende .
Een Egyptifebe Starrekundige, die veertig jaaren bekeed hadt in
eene onvermoeide befchouwing van den loop en de verfchynzelen
der hemelfche lichaamen , maakte zich diets , dat by bekleed was
met de mast, om bet Weer to regelen, en de Jaargetyden to veranderen . De Zon, dagt by, gehoorzaamde aan zyne bevelen, en ging
van keerkring tot keerkring door zyn befluur . De Wolken gooten,
op zyn bevel, de wateren nit op de zuidelyke bergen . De over.
firoomingen van den Nyl hinges van zynen wil af. Hy maatigde
de brandende hette van de Hondflar, wederhieldt de Onweeren op
de gveunagts tyden , en verfchafte Regen en Zonnefchyn , aan de
Volken der aarde . Zulk eene magt, fchoon ingebeeld, was to uitgeflrekt voor de zwakheid van een Mensch , en de Starrekundige
bezweek, onder den last van eene bediening, welke by zogt waar
re neemen , met onpartydige Regtvaardigheid en algemeene Goedgunitigheid .
Dc
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De onovereenbrenglyke eifchen van onderfcheide Gewesten en'
Lugtilreeken , en de tegenflrydige noodwendigheden van de verfchillende vrugten der aarde in 't zelfde Land , maakten hem Reeds
bekommerd, beangst en verlegen . Indien by toeliet , dat de wolken
zich uirgooten over de dorflige Woestynen van 4rabie , werden de
vrugtbaare velden van Basfora door fchriklyke waterllroomen be .
dorven . Als by een flormwind zondt, om (lei' pestverwekkenden
Tamiel , die dood en verwoesting met zich omvoerde , to verdryven, leedt een vloot, met de ry!tfle koopmanfchappen gelaaden , in den golf van Ormus, fchipbreuk . Terwyl de blaakeren.
d e Zonneflraaien de doorfchynende druiven van Smyrra rypten,
verfchroeiden zy den koornoogst, en verbrandden bet kruid des
velds.
De Wysgeer dagt , dat by misfchien d-.eze ongelegenheden
zou kunnen verbeteren, door de as der aarde ter zyde to wen .
den, en den zonneweg to veranderen . Doch by vondt bet oninogelyk eene verandering in de fchikking to maaken, ten voor
deele van 't wereldflelzel flrekkende : en by fchroomde voor bet
Teed , 't welk by mogt veroorzaaken in de afgelegene en onbekende deelen van bet Zonneflelzel . Van angst bekneld , badt by
ernflig den Grooten Befluurder des Heelals , hem to willen ont .
heffen van bet zo moeilyk voorregt, hem gefchonken . -- „ Va .
„ der des Lichts," riep by nit, „ uw almagtige hand, en a!ziend
• oog, zyn alleen bekwaam, om deezen Kloot to befluuren , de
• verbaazend groote en wyduitgeflrekte werkingen der Nature
„ gaen myne engbepaalde bevatting wyd en ver to boven : ik be• merk thans , ten duidelykflen , met alien eerbied en nederige
• onderwerping , dat om goed en kwaad nit to deelen in alle
„ deeze zo verfcheidene verbintenisfen , die bet welzarneaflem .
• mend Steizel uitmaaken, waar van bet algemeen geluk afhangc,
• pier minder vereischt words dan onfaalbaare Wysheid, oukreuk .
„ baare Regtheid en albeheerfchende Magt!"
De Godheid verhoorde een gebed, voortvloeiende u!t een op .
regt en godsdienflig hart. In de dwaasheid des Starrekundigen zag
zy , met medelyden, de zwakheid der menschlyke natuure : en door
de tegenwoordige overtuiging zyns gemoeds to vertlerken, nain
zy gunflig de kraukzinnigheid weg, onder welke die ongelukkige
zugtte .
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E N G E L B E R T

S.

Bedienaar des H. Euang . to Hoorn, Lid van de Holl. Maatfcb .
der Weetenfcbappen to Haarlem , en van de Nederlandfcbe
Letterkunde to Leiden .
Geplaatst voor zyne
Perdediging van de Eer der Hollandfcbe Natie .

L .tO fchetst de kunst den Man, die Ne&lands Eer verdedigt,
Door Britfchen haat, to flout, to roekeloos beleedigd .
De Maagd van Holland fprak, op 't zien van 't fchrander beeld :
Zie daar 's Lands Vriend, wiens pen den laster of kon weeren .
De braave Landzaat will' then Vaderlander eeren ;
In wiens verheven geest, met gaven rijk bedeeld,
We een onverdoofbaar vuur voor mijn belang zien blaaken .
Mogt Neerland hem eerlang een marm'ren Eerzuil maaken!
Ken, Hoorn! ken de waarde uws Burgers in zijn Werk,
Als Voorfpraak van uw Volk : als Leeraar in uw Kerk .
Uit acbting.

O P

Z

D B N Z E L F D E N.

Ocht de Engelschman, om d' cart der Hollanders to tekenen,
Ben tweetal menfchen nit, dat zonder hartstocht fcheen ;
Men roep', op dezen voet, de waereld eens byd6n,
Om de eer van Engelands Vernuften nit to rekenen .
Maar neen, wy volgen liefst geen liefdloos voorbeeld na ;
Doch, wil men Hollands eer nit weinigen bepalen ,
Dat E N GEL B E R T S alleen die ryzen doe of dalen ;
En dat dan de uitfpraak zelf geheel aan de afgunst fla .
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WAAR..

d. J . d.

WAARNEEMINGEN
omtrent de
LVGTS-GESTELDHEID, WEDER en WIND, to AMSTELDAt1i g
DOOR

in November 1776.
ANTONIUS WILHELMUS SCHIIAF, Med. Do&

Barometer.
D. s morg. 's midd. 's av.

Therm .

mo . mi. av.

-104(29 .10 45 49 45
2 -9 - 811-10 X 42 4 8 47
-II 30. 0 30 . I +41 45 44
3
45 52 48
4 30 . 1 - 1
_ I t 1151 51 5o
5
6 - I - 12
i45 55 48
-0 -0 142 56 50
7 -'- o 2
,x, 4 2 51 42
- 0
40 50 47
9 29.I I2 29.112
40 47 46
10
-IO2 2 9- 10-2L 42 46 47
II
12 -101 -II 30 . 1 48 52 5 0
13 1 30 . 1 30. 1
55 52
- I2 - 02 ;5 2 53 54
14
o2 29 .11 51 56 54
15
16 29. 83• 29 . 8 - 8 j 55 56 5 2
5 0 51 52 `
17- 52 - 6
6
48
18- 9 -- E
52 51
4j,48 5 0 51
1 91 - 7 --- 7
20'- I - 1 28 .Iof 56 52 49
8 41 42
* 2 1- 3 - 42 29. 5j'-'4
22- 8 - 9 -- 871 45 41 44
23
521- 4
3 X39 44 43
24 - 32- 8 -- 9 ',39 42 4 0
25 -I I 30 . 1 30 . 2 140 45 4 2
26 30 . 32
I - 3237 40 39
0 29.IO2i38 39 39
27
28 29 . 8 '19 . 7 - 52 , 36 37 39
29 -4 - 3 - 3 35 38 40
- 5s
7213 7 40 43
30
I 29. 1

I2

29.

Winds Streak.

Weder,
Ge/leldb.
-------z 0 Iz 0 ~z 0 Held. Betr.
tzt0 :zt OZ t 0 Becr .
7, 0 jztWIztW Mist . Held .
..~.
Z W Z W z W
Beer.
Z
0
0
Fielder.
z
z
Z t O 0
0
Ot ZZ.O ZO
- Mist.
zo
Mist .
Z --- Held.
iZ W
Z ;NWNW - Reg.
ZW `zW zw - Held.
W W
-- Vogt.
WtNZW ZW - H.Reg.
N
ZW
W Regen .
N W Buijig.
W z W z W

's nnorg.'smidd .'s av .

I

w z'w zwt z -- St_ Weerl .
WtNNW ~NW Buijig.Hag.
N W I
0
Mist . Reg.
Z O Z O
N O N O
N
Buijig . Sn .
N
N O tyeid.Wolk.
N O
0
0
O
Betr. Held.
0 tZ'Z0 ZO
--OtZ 0
Field, Reg.
o Z t 0 Z tT

Hoogfte Barometer d . 30. 3-1 1
middelb . d. .29 . 7
Laagfte Barometer d . 28 . Io2
HoogfceThermometer gr. 56 .
m iddelb . gr. 45f
Laagite Thermometer gr . 35.
* Den 21, de Wind W t N, en N W , zwaare storm ex Hooge Watervloed ;
zynde 's morgens ten i i Uuren 83 duim boven peil . Op den middag ten Twee
Uuren was het 3 duim gevallen en zakte tot 67 duim boven peil, en begon
met den avond wederom to ryzen, met ftormagtig weder uit het N W, en
tees ten half agt uuren weder tot 83 duimen boven peil ; ten agt Uuren 's
avonds was 't duim gevalleu 3 den 2z 's Alprgeg,I tpII 4 UUYCJ1 BQAd bet no><
i6o duimen boven peil .

ME N G EL WE RK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

V E R H A N D E L I N G
OVER
DEN OORSPRONG EN HET VOORWERP DER VERBORGENIIEDEN VAN CERES, TE ELEUSIS.

D

Door den Heere

COURT DE GESELIN .

E Oorfprong der Verborgenheden to Eleufis verliest zich
in de duisterheid der over .oude tyden, in die zelfde
duisterheid, welke de eerfte gefchiedenis der Atbeners omzwagtelt. Zy fchryven de Infrelling toe aan CERES, Dogter
van JUPITER, Koninginne van Sicilie, die, wanhoopig, over
't fchaaken haarer Dogter~ door PLUTO, den God der Helle,
den Aardbodem rondzwierf, om haar to zoeken ; en, in Attica gekomen, daar de kunst des Landbouws onderwees en
de Wetgeeving vastftelde . Zy voegen 'er nevens, dat CERES
aan EUMOLPES, bet Opperhoofd der Eusnolpiden, alles ontdekt hebbe wat de Verborgenheden van Eleufs betrof, en
dat ERECHTELTS, ten dezen tyde, Koning to Atbene was .
Zekerlyk kan dit verhaal niet naar den letter worden opgevat. De omzwervingen van CERES, en het wegvoeren haarer Dogter, zyn gewis verbloemde voorPellen tot den Akkerbouw betrekkelyk . CERES duidt den Koornoogst aan . Zy is
de Godin s die 'er bet opzigt over heeft, van bier draagt zy
den naam van Moeder des Aardryks ; PROSERPINA, zegt zo
veel als Zaaytyd. Dat C E R E S gezegd wordt van Sicilie to
komen, is, dewyl Sicilie zo overvloedig was in Graanen,
dat bet aangemerkt wierd als bet Koningryk van CERES . Het
kan ook weezen, dat de zodanigen, die in Attica de kunst
des Landbouws volmaakten, hunne kundigheden in Sicilia
opgedaan hadden .
Attica was overal niet even zeer gefchikt tot den Landbouw : de grond van Atbene, droog en bergagtig, werd tot
het kweeken van Olyven aangelegd ; terwyl de fchoone veh
den van Eleu fs, in welbearbeide landen verkeerd, ter graan .
fchuur van Attica i}rekten . De Atbeners begreepen wel dra,
V. DEEL . DIENGELW . N O. 14 ,
SS
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van hoe veel aangelegenheids voor hun de velden van Eleufis
waren, en verzuimden niets, om 'er den Landbouw to doen
bloeien . Met dit inzigt ftelden zy plegtige Feesten in, aan
dien Landbouw toegeheiligd . Elk jaar zag men, terflond naa
den f)ogst, de 1ltbeners, in grooten getale, met alle pragt
en zwier van flaatlyk feestgebaar , in de ryke vlakten van
Eieu!'s, den Goden dank betoonen voor de goederen, die
zy bun fchonken, door de Uitvinding des Landbouws, en,
Diet het arbeidzaam Volk van Eleufs, die broederlyke gemeen.
ichap onderhouden , welke alle trotsheid der Stedelingen
deedt verdwynen, en zonder welke zy niet zouden hebben
kunnen beflaan . Deeze Plegtigheden, bekleed met alles wat de Feesten fchitterends en de Godsdienstpleegingen
eerwaardigs hadden, deeden den Landbouwer groot in zyne
eigene oogen worden ; zyne Meesters vertoonden zich alszyn
Vrienden en Befchermers, en dit verbondt hem aan 't Landleeven . Zyn arbeid werd hem ligt ; zyne moeite hem geen
last ; zyn leeven eene aaneenfchakeling van rust en vergenoegen ; by vreesde niet, dat een Schattingheffer hem het beste zyner goederen zou ontneemen ; nooit zag men een bedroefd en
nooddruftig Gezin van honger en elende vergaan op den ak .
ker : en de velden van Eleufis verlooren, in een reeks van
eeuwen, niets van derzelver eerfle vrugtbaarheid .
De Verborgenheden van Elettfis waren, derhalven, ingefleld om der Godheid dank to zeggeii voor de weldaaden den
Volke gefchonken, en de gezegende gevolgen van den Landbouw, ten voordeele van den Staat . Zy hadden teffers ten
oogmerke de Menfchett to leercu, een goed gebruik to maaken van die zegeningen, en daar door zich waardige voorwerpen to maaken van volgende gunstbetooningen, en bovenal de ftraffen to ontvlieden, die de boozer, naa dit leeven,
to wagten flonden . Men zag 'er, eindelyk, ce.n wonderlyk
middel in, om al het Volk to vereenigen door de nauwfte banden van vriendichap en eendragt, als mede, oni de Liefde
tot het Vaderland in to boezemen .
Men befluite bier nit, in geenen deele, dat de Godsdienst
een vond is der Staatkunde, en een inflelling der Overheden ;
zy waren het niet die de vrees der Goden inboezemden, en
de hoop op een beter leeven in de harten ontvonkten . Men
wagtte de belluiten des Raads , noch de bevelen van een'
Vorst af, om van de Goden eenen overvloedigen Oogst of to
fmeeken, en een vrolyken dans to huppelen, rondsom een
Land met ryk belaaden graan bezet ; de Wetgeevers en de
Prins-
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Prinsfen vonden deeze zaaken reeds ingef'eld ; de Mensch
hadt de beginzels van Godsdienfliglreid in zyn eigen hart, en
zy deeden niets anders dan die gevoelens tot het hoogtte goed
rigten, en bedienden 'er zich van, om bet geluk der Men .
fchen to vestigen. Welk een geluk, was men nooit van lien
weg afgeweeken
Naar rnaate men meet vervreemdde van de eenvoudigheid der
eerfte eeuwen, ward bet Feest der arbeideren van Eleufis belaaden met een groot getal plegtigheden, welkeongerymdtoefchynen aan de zodanigen, die des hebben willen oordeelen,
zonder zich over to brengen in de tyden, waar in zy to voorfchyn kwarnen, en zonder zich een nauwkeurig denkbeeld to
vormen van bet oogmerk, tot 't welk zy ftrekten . Twee zinnebeelden bovenal, die de meeste betrekking tot vrugtbaarheid hadden : en aangezien worden als zintekens van de Godheid, de bron des leevens, en niets dan 't geen eerwaardig
was, vertoonden, aan de oogen der vroegfte Volken, maakten dat men deeze Verborgenheden affchilderde als fchoolen
van onbetaamlykheid en ontugt, wanneer men derzelver inflelling nit bet oog halt verlooren .
Deeze Verborgenheden waren den Grieken niet byzotider
eigen : zy hadden ze gemeen met de Thraciers, de Cretenfers,
de Egyptenaars, de Syriers, de Druiden : deeze laatfien vierden op een eiland, digt by Brittanje, ter Eere van CERES
en PROSERPINA, dezelfde Feesten als die in Sarothracie in
gebruik waren . Men ontdekt eene zeer groote over eni,onist
tusfchen de Egyptifcbe Plegtigheden in het vieren der Verborgenheden, en die van andere Volken . De 1cilzwygenheid
en geheimhouding, omtrent de Verborgenheden waargenomen, firekten ten .,rondflage van de Egyptifcbbe onderwyzin .
gen. De onthoudiiig van Visch en van Boonen hadt in Egypte plaats : ook was bet daar eene gewoonte, om het Piegdge
der Verborggenheden tusfchen twee fteenen tafelen to bewaaren . De Mof2ifche Let was, gelyk men weet, op fteenen
tafelen gegraveerd ; loch deeze behelsden leefregels, geene
Verborgenheden .
Nimmer blonk de roam der Verborgenheden met meerder
luisters, dan wanneer de Romeinen de Volken onder hun JA
hadden doen bukken, en zelve laage en kruipende Zielen geworden waren van doldriftige Oppervorfiea . 't Is in deeze
Verborgenheden , dat de zieltoogende vryheid eene vry-ert
fehuiiplaats zogt, in dezelve hoopten de Menfchen heul en
troost tegen de sampen, die hun drukten, to vonden ; zy WaSs 2
rata
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Ten bet door welke de goede orde i overal verbannen, zicl!
vdilde tlaande houden ; zy deeden de Stervelingen hoopen dat
dezelve, ten eenigen tyde, zou herteld worden .
De Ingewyden verklaarden zich tegen de jammerlykegevolgen van de wanorde, die de gedaante van bet Menschdom
droevig veranderd hadt ; tegen de dwaasheid der overheerfchende Staatsbefhiuren, op niets anders bedagt dan op vernielen en verflaaven ; tegen de dwarsboomen en hinderpaalen ,
dwaaslyk gef eld aan de vryheid der Menfchen en der Volken ; tegen die byzondere getteldheid der Staaten op zich
zelven, die, naa alles verdelgd to hebben, wat niet tot dezelve behoort, ten oorzaake ftrekt, dat zy een einde neemen
door eigen verdelging.
Men prees, in de Verborgenheden, aan, de Ouders to eeTen ; de eerftelingen der vrugten des aardryks, den Goden
op to offeren ; zich to onthouden van alle wreedheid tegen
de Dieren, en bovenal den Os niet to flachten, als zynde eenigzins 's Menfchen metgezel in den Landbouw ; geen Vrugtboom to vernielen ; geen put of bron to bederven en dergelyke .
Deeze Wetten pr_ezen zich des to meer aan, om dat zy
geene afgetrokkene en bovennatuurkundige zaakeu betroffen,
inaar zigtbaare voorwerpen ; voorwerpen van de hoogfte nood .
zaaklykheid , die niet verzuimd konden worden , of men
fchondt onvermydelyk de pligten aan de Maatfchappy verfchuldigd, en bragt eenen flag toe aan 't geen gefchikt was
tot aller voordeel to dienen .
Men heeft voorgewend, dat de Verborgenheden inget}eld
waren om de denkbeelden, welke het Volk zich van de Goden des Heidendoms vormde, to vernietigen, en to doen zien,
dat die Goden aile Menfchen geweest waren, vergood, we .
gens de dienf'en den Menschdomme toegebragt .
Doch, om dit aan to neemen, zou men des bewyzen in
de oudheid moeten vinden, 't welk onmogelyk is, dewyl de
Oudheid nooit Menfchen vergood heeft : alles wat men daar
van zegt, zyn dwaalingen , veroorzaakt door de onkunde
waar in men was, ten opzigte van den aart en de verbloemde
taal der Ouden, wier uitdrukkingen men naar den letter opnam : en om dat men over de Oudheid wilde oordeelen, naar
't gedrag, 't welk de Romeinen hielden, omtrent hunne overledene Keizers.
C i o is R o kan geloofd hebben , dat de Verborgenheden
van alle Volken ftrekten oin de Goden aan to merken als
dap'
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dappere, beroemde en magtige Mannen, die Godlyke eere,
naa hunnen dood, verworven hadden, en dat deeze Man.
nen de Goden waren, die ten voorwerpe dienden van eerbiedenis, en aanbidding . Maar die Redenaar fchreef in een.'
tyd , toen men niet reehtmaatig kon oordeelen over deeze
ftukken : om dat men den draad, noodig ter ontwinding
van bet kluwen der Allegories, en bykans de kennis der
geheele Oudheid, miste .
Is men tot dwaalingen , omtrent bet oogmerk der Verbor.
genheden, v~rvallen, het is om datmen zich heeft laaten mis .
Iciden door bet denkbeeld aan het woord Verborgenbeid gehegt : zich diets maakende, dat bet eene vreemde Leer betekende, ftrydig met de algemeen aangeno :nene denkbeelden, die daarom, en daarom alleen, als een -root geheini
moest bewaard worden uit vreeze dat ontdekking bet Volk
zou oproerig maaken .
Die dit ftellen, hebben niet in aanmerking genomen, dat
zy eene on gerymdheid ftaande hielden : 't is, by voorbeeld,
onmoogelyk, in bet Atheenfche yolk, 't walk geheel deal nam
in de Verborgenheden van Eleufis, twee volken to ftellen ;
het ~6ne ingewyd, 't welk maar den God erkende, en alle andere Goden voor vergoode Menfchen hield ; bet andere onhei.
lig, 't welk alles vergeetende wat zy als ingewyden geleerd
hadden, die zelfde Menfchen als Goden aanbadt .
Ik weet we! , dat de Menfchen zichzelven dikwyls bedriegen , en onavereenbrenglyke voorftellen als waarheden
aanneemen ; doch , in dit geval , zou de tegenftrydigheid
al to lomp en onverdraaglyk geweest zyn . Zulks zou
de Jitbeners bet Volk en de Overheden tot krankzinnigen
maaken .
In de daad de Verborgenheden waren to Atbene bet deal
niet van eenige bevoorregtten ; ze werden door 't geheele
Volk gevierd . WA R B u R T o N zelve fremt dit toe, als by
fchryft . „ Binnen kort werden de Verborgenheden zo tat,, ryk, in de menigte die haar omhelsden, Ills in de Ge„ westen en Landfchappen, waar in zy verfpreid werden
„ Mannen , Vrouwen en Kinderen liepen om ingewyd to
„ worden. Dus vermeldt ons APtJLI Jus den ftaat der Ver„ borgenheden ten zynen tyde : Eene menigte van Mannen
„ en Vrouwen van allerlei jaaren , in de beilige Godsdien .
„ fligbeden ingewyd, vloeijen to zamen . De Heidenen fchy.
„ nen, gelyk wy zien, de Inwying zo noodzaaklyk geagt
to hebben als de Cbristenen den Doop . En dat de Ge-

Ss 3

„ woos .
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woonte van Kinderen in to wyen algemeen geweest is,
blykt uit deeze plaats van TERENTIUS ."
Ferietur alio inunere , ubi hera pepererit,
Porro autern alio, ubi exit puero natalis dills,
Ubi initiabunt.

„ Dot is : Een ander gefcbenk zal by bebben, wanner de
„ Vrouw gebaard heeft ; een ander wanneer de Yonge jaarig
wanneer by zal warden ingewyd
Ja zy hadden
„ zeifs dezelfde Bygeloovigheid in deeze Inwying to laaten
„ bedienen , welke zommige Cbristenen ten opzigte van den
„ Deep gehad hebben, om naamlyk dezelve, tot bet aanna„ deren van den .hood, nit to flellen : dus zegt de eerlyke
,, Landman TRIGEUS, in het Blyfpel van ARISTOPBANES,
„ de 1/rede genaamd. Ik moet nag warden Ingewyd, voor
„ is ;

,, dat ik flerve (*) ."
DONATUS merkt aan over de aangehaalde plaats uit TERENTIUS, dat dezelfde gewoonte ook omtrent de Saniotbracifcbe
T7erborgenbeden plaats hadt. „ T E R E N T I U S, " zegt by,
• volgt APOLLODORUS," by wien men leest, ,, dat de Kin• deren op bet Eiland der Samotbraciers, van zekeren tyd of
• aan, naar de wyze der Atbeners, werden igewyd ."
PL A T o doet S o c R A T L's betuigen, „ dat de Iuflellers der

„ Verborgenheden , wie zy ook mogen geweest ..zyn , zeer
• bedreeven waren in de kennis der Menschlyke Natuure ."
---- CE1IES heeft, naar 't zeggen van ISOCRATES, ,, den
• Atbeneren twee gefchenken van bet hoogfte aanbelang ver •
„ Lend, door bun den Landbouw to leeren, die hun van
• bet wilde en woesre le_ven verloste ; en door het vastftel• len der Verborgenheden, die den Ingewyden leerden, de
• aangenaan.fte denkbeelden to vormei van den dood en de
• eeuwigheid ."
CICERo merkte de Verborgenheden aan, als van de groot .
fle nutheid voor den Staat : dewyl men daar de rechte beginzels des leevens leerde , en middelen aan de hand kreeg,
om , in dit leeven , gelukkig to zyn, en to fterven, met de hoop
eens veel gelukkiger leevens : zo dat by, in die zelfde Wet,
waar in by de nagtofferanden, door de Vrouwen toegebragt,
verbiedt, de Vorborgeulcden van C E R E s en de Offeranden
voor
(*) WARBUATON .

bl. 213 .

De Godlyke Zending vala Mazes. I. Deel,
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voor de G O E D E DOD I N N S, beilig en eerwaardig lloemt.
liy ontveinst niet , dat ze aanleidinge gaven tot
fchendige misbruiken : dewyl men ze des nagts vierde ; en
berigt ons dat de Blyfpeldicbters van zyn' tyd, of de Schry.
vers van het Nieuwe Blyfpel, bet doorgaans, in hunne Stuk .
ken, op deeze misbruiken, gemunt hadden, en bet tooneel,
hunner Aanflagen op een Godsdienilig Feest of bet houde i
der Verborgenheden ftelden ; doch by bevondt, buiten twyfel, dat bet good, door de Verborgenhedenveroorzaakt, bet
kwaad wel kon opweegen .
Keizer A D R I A N U S zogt deeze misbruiken to weeren ;
en maakte, ten dien einde, verfcheide fchikkingen raakende
bet vieren der Verborgenheden . Maar, dewyl men voortvoer met deeze misbruiken , werd THE o D o s I u s to meer
geraaden de geheele vernietiging to beveelen van die Verbor .
genheden , welke V A L E N T I N I ANUS , naa dezelve Age.
fchaft to hebben, herfteld heeft, op bet dringend aanhou .
den van P R E T E X TAT u s, Voorburgetneester in Griekenland ; een Man , volgens bet getuigenis van z o z I nI u s ,
met alle deugden van een Staatsman en Burger bekleed .
't Is waar , V A L E N T I N I A N U S hadt bevolen de Verborgenheden op den ouden voet van zuiverheid en eenvoudig .
heid to brengen, 't geen misfchien niet werd naagekomen,
fchoon de Heidenen, toen voor 't oplettend oog der Cbris .
tenen blootgefteld, meer reden hadden tot bet in agt nee .
men der welvoeglykheid, dan toen zy alleen in de wereld
meester waren .
Wy moeten niet nalaaten bier eene plaats by to brengen
Uit P L U T A it C H u s, die een groot licht verfpreidt over den
hoogen ouderdom der Verborgenheden . „ Het denkbeeld,"
fchryft hy, „ dat bet Heelal niet gevormd is door een los
„ geval en zonder een Verftand, 't welk 't zelve beftuurt,
„ in alle de omwentelingen, is zeer oud ; de Uitvinder daar
„ van onbekend. De Dichters en de Wysgeeren hebben
„ bet van de Oude Wetgeevers en Godgeleerden ontleend .
„ Het geloof bier van is vast gegrondvest, niet alleen in
„ de overlevering en onder 't gemeene Volk ; maar ook in
„ de Verborgenheden, en de heilige Verrigtingen van den
„ Godsdienst, zo onder de Grieken als onder de Barbaa .
„ ren : bet is over de geheele aarde verfpreid ."
PYTHAGORAS erkende, naar luid van 't berigt, ons door
j A 1 i B L I C H U S medegedeeld, in de Verborgenheden van ORI' H E u s , in Tbracie gevierd , geleerd to hebben, „ dat
Ss 4
„de
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• de eeuwige zelfftandigheid des getals bet Verftandig be.
• giuzel was, des Heelals, der Hemelen, der Aarde, en
• der gemengde weezens . " En C U D W O R T H heeft ten

vollen beweezen, dat de Lgyptenaars, in hunne heimlyke
Plegtigheden, bet leerftuk van GODS E6nheid leeraarden .
Hoe meer men zich, met NVA R B U R T o N t bevlytige, om
to toonen dat bet oogmerk der Verborgenheden ware, de
E6nheid van den Schepper des Heelals to leeraaren, en bet
denkbeeld of to ligten van alle Beeldfpraak, ten opzigte van
C E R E S, P R O S E R P I N A, en de overige Goden van den
tweeden range, hoe meet men ons groot grondbeginzel zal
bewyzen, dat de ganfche Mythologie zinfpeelend was : zone
der zulks zoo bet onmogelyk geweest zyn , bet Heidendom en de Verborgenheden ten zelfden tyde in fland to hou,
den ; tusfchen deeze twee zou men then zelfden ftryd hebben zien ontftaan, als tusfchen bet Heidendom en de Chris,
tenen. Door dit punt van Ersnigheid, tusfchen de Verborgen.
heden en her Heidendosn, niet in opmerking to neemen,
heeft W A R B U R T 0 N,hoe diep eene geleerdheid by ook bezitte , zyn Stelzel over de Verborgenheden de behoorelyke
vastheid niet kunnen geeven . Het is derhalven geenzins to
verwonderen, dat by, naa zich beroofd to hebben van bet
behulp der verbloeminge, de oudheid niet heeft kunnen verk:.laaren op eerie voldoende wyze, on gefchikt om al!e zwaa .
righeden weg to neemen .
De Verborgenheden waren met de daad nict ingef e1d,
om de Eenheid van God, de Leerftukken van de Schep,
ping, van de Voorzienigheid, en een Toekomend Leeven
to leeren ; maar om die groote Waarheden voort to plauten ;
waarheden ten alien tyde erkend , en, gelyk PLATO bet uitdrukt, van het oudfte bhoord ontvangen . Zy waren teffens
ingefteld om dezelve de Menfchen , by aanhoudenheid , to
herinneren, en hun een punt van vert niging to geeven, 't
welk hun deedt letten op de onwaardeerlyke voordeelen der
Maatfchappye, en voelen hoe ongelukkig men zou weezen
zonder de Wetten van Orde ; van die Orde, welke niet
willekeurig is , en van de grilligheid eens Wetgeevers niq
han afhangen .
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,DRIEV VAN DEN HEER DE LA LANDE, OVER HET VERSCHIL .
DER WAARNEM=NGEN, WEGENS DE KOUDE, IN DE NIAAND

1776, TB PARYS, OP HET OBSERVATORIUM VAN
DE ACADEMIE DER WETENSCHAPPEN , EN OP DAT
DER MARINE .

JANUARY

Z

Ie bier, Myn Heer , enige Beriehten , enige naneenge-

fchakelde redeneringen, over het voorflel, dat ik gisteren in onze byeenkomst voordroeg. - Ik heb gezegt, dat
bet verlla; van den Heer MESSIER niet moest verworpen
worden ; ter oorzake dat by ene Koude tekent, ten minllen,
twee grader grocer, dan die door den Thermometer van de
Academie der Wetenfchappen, op bet Qb/ervatorium, aangewezen was, op ene meer verhevener plaats , aan de Lucht
bloot gefi:eld zynde ; dat dit verfchil niet flreed tegens de Wet
der Natuurkunde ; en dat men daarom noch de Waarnemers
van onoplettendheid, noch hunne Werktuigen van enig gebrek, behoort to befchuldigen . - Laat ors, om dit to bewyzen, vooraf enige algemene bekende groudbeginzeleu ter
neder ielien .
Het verfchil der getemperdheden in ieder Climaat word
geboren door twee zoorten van oorzaken . De eerfte is de
Itand der Zonne .-- Hier door is de Koude, ten tyde van
den Winter Zonnefland, grocer dan by then van den Zomer ;
en zy is , in 't algemeen gefproken , gematigd omtrent de
Nacht-eveningen . Indien deze oorzaak alleenlyk werkte, zou
men de vermeerdering en vermindering der Warmte,voor elk
Climaat, dagelyks kunnen aanwyzen . De beide Nacht . eveningen zouden ene gelyke getemperdheid opleveren .
Benevens deze algemene oorzaak , komt ene menigte van
byzondere Werkkrachten, waar van ik alleenlyk een klein ge .
tal zal bybrengen. Te weten, de Winden, welken in de
bevrozen, of hete fireken zyn doorgedrongen ; de Dampen
die zich uit den fchoot der aarde opheffen ; de Nabuurfchap
van zekere Meiren ; die der Mynen ; de menging der zouten
met de Lucht, byzonderlyk die van bet Salpeter, en eindelyk
ene menigte van andere oorzaken (*) .
Deze twede zoort van oorzaken, van bet geval afhangende, verhindert den invloed van de uitwerkzelen der Zon, op
de getemperdheden ; zy yeroorzaken, dikwyls, etle kleine koude
{") VaRSNius Geographic generate.
Ss S
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de in den Zomer .,en Warmte, by den Winter-zonnefand .Nademaal nu deze oorzaken plaatslyk zyn , zo gebeurt bet
wel eens, dat men in twee punten, welke na genoeg by el .
kander, en op dezelvde breedte, gelegen zyn, een zeer verfchillend Climaat ondervind .
Gedurende den Winter van 1774 en 1 775, had men ene
fcherper Koude to Languedoc en in Provence ; terwyl de
Thermometer van Reautnur to Parys, altyd was op io,12 en
IS graden (*) boven bet Vriespunt . Overgaande van de
breedte van Provence tot die van Parys, was 'er noodzakelyk
eene vermindering van Koude ; en zo men ene reeks van
Thermometers geplaatst had , in de itrekking van din der
Meridiaanen , zou men by verfcheiden ene aaamerkelyk onderfcheid gevonden hebben .
Gy ziet reets, Myn Heer, dat de ongelylteid der getem .
perdheden, in verfcheiden Streken , de uitwerkzcletr der Zonne
verwart , en dat die verwarrende oorzaken aan geen order
onderworpen zyn, noch ten opzichte van den tyd, noch ten
aanzien van de uitgeflrektheid der plaatzen . --- Laat ons
voortgaan .
Men geloovt gemeenlyk, dat de Koude alleen de oorzaak
van de Vorst, en by gevolg van de vermeerdering der graden
van bevriezing is , om dat deze oorzaak de Vorst altoos ver .
gezelt .
Maar de ondervinding bewyst , dat 'er zom .
tyds reets Ys is,eer dat de Koude op den gemenen graad van
bevriezing komt ; . en dat 'er ook zomtyds geen Ys is, wanneer
de Koude, verfcheiden graden, onder bet punt van bevriezing
is : bet geen de Natuurkundigen heevt doen befluiten,om de
Verandering van het vloeibare in Ys , aan cue byzondere
oorzaak toe to fchryven (t) .
Hoe het zy, 't is onbetwistbaar, dat de Lucht eensklaps
kouder wordt , door de invoering van , of vermenging met
zekere vreenide Lichamen, en byzonderlyk door middel der
Zou.
(*) Dit zou zyn volgens Fahrenheit 55, 591 en 66 graden, dat
niet to begryp~,n is, en zekerlyk Drukfouten zyn .
(t) MUSSCRENBROaK Ph, yfca, en M . DE MAIRAN Disfertation furla
glace . Da Nedeiduitfehe Lezer kan vooral by den eerstgenoemden
Schryver, over alias was dit onderwerp betrevt, to recht taken .
Die kundige Nederlander bevestigt, het geen de Heer DE LA LANDE
bier fchryvt, in 't breede r met zyne eigene Proevnemingen. Zie Beginzelen der Natuurkunde . Eerfte Deel §. 9oi
925 . de druk
van 1739 .
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De Heer DE MAIRAN fchryvt aan het vlugtige
Zouten .
Salpeter, dat zich flraks in de Lucht verfpreid, toe, de verkoeling, welke zomtyds in den Zomer gaat tot bet bevriezen
van de Wateren der Rivieren . Ook is de warmte der Aarde
ene oorzaak van de verhaasting der bevriezing, gelyk de voles
gende Proevneming bevestigt .
Doet zout, gemengd met fneeuw in een pot ; flel in bet
midden eene dunne vaas , gevuld met water ; en zet dit alles
op een Konfoor met vuur , zo zult gy, op de oppervlakte van
bet water van bet glas, ys zien maaken , naarmate de fiieeuw
en bet zout fmelt .
Gy kent de wyze ; om van zap van vruchten Ys to maken ;
zonder de vermen-ing der zouten met bet Ys, zal 'er geen
bevriezing zyn .
De menging der Delvfloffen (Mineralen), of van bet Salpeter met de Lucht, is dan ene genoegzaine oorzaak van de
Rolling der vloeifloffen . - Zulks nu gefchied in den Dampkring by toeval, en ongelyklyk. --- Ene iucht-colour, die
met veel Salpeter bezwangerd is, kan zich bevinden aan de
zyde van ene colom, die 'er minder van bevat . Als dan zullen de Horizontale punters, die met de eerfle colom overeeu
komen, veel kouder zyn, dan die, welke zich order de twede
bevinden . Gevolglyk zullen ook de Proev-Thermometers, hoe
weinig affland de ene van den anderen moge hebben , ene
verfchillende getemperdheid aanwyzen . - Zie hier wat
my gebeurd is .
Den rb January, laatstleden, nam een myner Vrienden,
hebbende drie Thermometers van R E A U M U R, met Spiritus gevuld , gelyk geplaatst tegens bet Noorden , maar
niet op dezelvde lyn , dezelve om zeven uren des morgens waar . -- Alle drie tekenden i3= order bet Vriespunt ;
ik kwam by hem ten elv uren, en zag 'er twee op i r graten vyv uren Ronden zy
den en de ander op ioi ;
op 8--S, -- en 9 graden (*) . Ik ben niet aanfprakelyk voor
de volkomenheid van deze Thermometers, maar zy verdienen
geloovbaar to zyn, door de vergelyking van hunne wederkerige betrekkingen.
Men heeft hier uit of to leiden , dat de drie Lucht- Colommen,
(*) Naar Fahrenheit uitgerekend , zou het this moeten zyn ,
emorgens t! z ° is z° ; om elv uren twee op 1 i° is 94 en een op i o °
• 13
*
is 8° ; ten vyv uren 8-8* ---- en 9° is 14
en III.
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men, die met de Thermometers over een kwamen, des mot .
gens om zeven uren , alien gelykelyk koud waren ; dat om
elv urea maar alleenlyk twee, en om vyv uren, des avonds,
alle drie op een ongelyken trap gekomen waren . -- Dit gefchied waarfchynelyk, door de ongelyke vermenging van ene
der twede zoort van oorzaken der Koude ; by voorbeeld,
door bet Salpeterachtig Zout, door een fcherpachtig Vitriool,
of anders, door den Wind voortgedreven , gelyk men zomtyds
Land, Graan en Infe&en ziet verftrooien. ---- En bier uit
volgt dan, dat men met geen juiste nauwkeurigheid kan bepaalen, welk ene getemperdheid 'er plaats heeft in ene gegeven uitge&rektheid van grond . - Men moet des een middenpunt nemen , tusfchen verfcheiden Waaruemningen , die ten
gelyken tyde gedaan zyn (*).
G . H, E .

(*) Men vergelyke bier Inede de Verhandeling, van den Heer

H .Wi'lliarnfon, over de verfcheiden Climaaten,en onlangs geplaacst .
Zle boven bladz. 64.
DE BEMAGTIGING VAN CONSTANTINOPOLE , DOOR MOHAMMED DEN II ;BENEVENS EENE BESCHRYVING DIER STAR,
EN VAN HAARE VOORSTEIJEN .

D

DAt gedeeite van Europa, 't welk nu aan de Tttrken onderworpen, en door hunne eigendunklyke Regeerings .
wyze grootendeels verwoest en ontvolkt is, was oudtyds de
onzaglykfte brok van dat Werelddeel, en bewoond door Vol .
ken, die in de oude Gefchiedenisfen met den groohen roem
gedagt worden . De Dapperheid , Wysheid en Geleerdheid
der oude Grieken is alien bekend. Tbracie, Mefien, Dacie,
Pannonie en Illyricttrn waren , veele Eeuwen geleeden , de
zetels van magcige Volken, wier heldhalftige bedryven in de
Gefchiedboeken praalen , de befchaafdf}e en volkrykite Ge •
westen van Europa. Doch daar overvloed hoogmoed en
weelde baart, en deeze verwyfdheid en twist teelen, verlooren
deeze Volken hunne oude dapperheid, en, om de oppermagt,
met elkander oorlogende, werden ze, met den tyd, dermaate
verzwakt, dat ze eerst den Alacedoneren, en vervolgens den
Rotneinen ten prooije wierden, die alle deeze Landfchappen
tot Wingewesren buns Ryks maakten. CONSTANTINUS DE
GROOTE, de eerf'e Christen Keizer, bragt den zetel zyns Ryks
na Thracie over ; en zyne Opvolgers in die opperheerfehappy
blee.
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bk even daar, na dat dezelve in Italie hadt opgehouden . Maar,
gelyk de ontelbaare heirlegers van Gotben en andere Noordfcbe
Volken, Spanje en Italic overweldigden ; zo hebben de Huns.
nen, de Sclaven, en andere, bet OostersebRyk in Europa aangerand , terwyl de Saraceenen in Africa en Afse die zelfde
rol fpeelden : in voege de laatfe Keizers weinig meer dan den
blooten Tytel hunner waardigheid bezaten ; hunne magt en
heerfchappy was reeds in eenen nauwen kring beperkt, vtbr
dat de Othomannifche Turken bun aantastten .
De aanmerking, dat de grootile Ryken ontftaan zyn van de
minst geagtfte Volken, wier oorfprong onzeker is en duister,
mag met zo veel regts op de Othomannifcbe Turken worden
toegepast, als op eenig ander Volk, 'Er valt geen twyfel aan,
of zy namen hunnen oorfprong uit Turkestan, of eenig ander
gedeelte van Tartaryen ; doch 't is niet wel juist to bepaalen,
uit welk byzonder Landfchap van dat wydftrekkend Ryk zy
ontionden , of van welken byzonderen Stam zy hunne af.
komst rekenen .
In bet derde jaar der Regeeringe van MOHAMMED den II,
de zevende Sultan van Otbomannifcben bloede, befloot by tot
bet belegeren van Con/lantinopole . De Sultan deedt zyn grof
kanon van Adrianopele na ConJlantinopele voeren , door KARASIA BEG, die voorheen verfcheide plaatzen aan de Zwarte Zee
hadt to ondergebragt ; de belegering begon op den zesden
April des Jaars 1453 . Des Sultans Legerplaats flrekte zich uit
van de eene Zee tot de andere . Zyne Afatifcbe Krygsbenden
waren aan de rechte hand na de zyde van de Gouden Poort,
de Europifche aan de westzyde over de Routen Poort ge.
plaatst ; in 't middenbevondt zich MOHAMMED zelve met zyne
7anitfaren en andere Krygslieden ; terwyl de andere boven Ga .
data hun post hadden . De wallen, na de Haven toe, waren
flegt ; doch aan de landzyde hadt men een dubbelen wal . De
buitenwal was laag en zwak ; maar befchut door een breede
gragt, van twee honderd voeten wyd, en aan de kanten met
teen opgehaald ; de binnenwal, daarentegen, zeer hoog en flerk
gebouwd . Om dit beter to bevatten, flaat in aanmerking to
neemen, dat Conflantinopole de gedaante heeft van een gelyk.
zydigen driehoek. De Zuidzyde wordt befpoeld door de
Propontis, de Noordzyde door den Golf van Keras, die de
Haven uitmaakt . De landzyde, ten westen, ftrekt zich uit
van de eene Zee tot de andere , en is gedekt door de gemelde Wallen, voor welke bet Turkfche Leger lag . De Gouden
Poort fchynt aan bet Zuid.einde van deezen Wal geweest to
zyn, en de Houten aan bet Noord •e inde . Galate en Perm
lig.
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liggen aan den Noordkant van den Golf van Keras , en dus
van de Hoofdftad afgefcheiden .
CONSTANTINtis, de Romeinfche Keizer, deeds wat by kon orn
Conflantinopole to verdeedigen . Alle de Penetiaanfcbe Schepen, die van de Don en uit Trebifonrle kwamen, werden op .
gehouden . De Genueefen, fchoon zy den Sultan beloofd hadden den Roineinen Been byftand to zullen verleenen, zonden,
nogthans, bedektlyk, een groot Schip met vyf honderd Man,
cm de bezetting to verfterken . JOANNES J USTINIANI, bygenaamd de LANGE, kwam van Genua , met twee fchepen en
veele jonge dappere Krygslieden. Dewyl TUSTINIANI zeer be .
dreeven was in Krygszaaken, flelde de Keizer hem tot Op .
perbevelliebber aan, en plaatite hem op dat gedeelte van den
wal , 't welk naast bet Paleis was ; vermids de Vyand aan dies
kant zich meest verfterkt hadt, en de voornaatnfle aanvallen
deedt . Hy beloofde dien Genuees de Landvoogdy van het
Eiland Lesbos of llletelino , indien by de Turkera noodzaakte
het beleg op to breeken . Zulke heerlyke toezeggingen dee .
den de Latynen heldendaaden uitvoereu . Ecnige hunner hadden Vuurwapenen, gelyk ook de Turken, die van vyf tot tiers
Kogels fchooten, en twee of due Man agter elkander velden .
MOHAMMED liet op nieuw Volk werven ; en bragt zo groot
eene menigte zamen , dat dezelve 4oa, coo koppen beliep .
Ten zelfden tyde kwamen zync Galeyen, Schepen en Barken,
ten getale van drie houderd,niet verre van de Stad ten anker .
[De Bezetting, in de Stad, beftondt flegts uit negen duizend
geregelde Krygslieden .]
De Haven was veriterkt door een Keten, die zich van de
Scboone Poort tot Galata uitftrekte, bier door vonden zich
de Schepen der Stad in veiligheid . Buiten was een vloot
van vyf Schepen, een derzelve behoorde den Keizer toe, de
andere vier aan de Genueefn ; zy haalden leevensbehoeften
van Blorea en Chios. Op derzelver terugkomst beval MOHAD-IDIED, zyne Vloot, die Schepen to bemagtigen, of to belet .
ten dat ze niet in de haven van Keras binnen kwamen ; doch
door een goeden wind begunltigd, drongen zy door de Turk.
fcbe Vloot been, en werden door bet nederlaaten der gefpan .
ne Keten in de Haven geborgen . De Sultan ontdekkende ,
dat 'er, in de Haven, acht groote Schepen waren, twintig
kleine I benevens verfcheide Galeijen, den Keizer en de Venetiaanen toebehoorende, behalven een groot getal Barken ,
wanhoopte daar van meester to zullen warden ; doch by bedagt tevens eene allertloutfte en grootfte onderneeming . Hy
beval dat 'er een weg zou gemaakt worden, door de wildernis.
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nisfen en kreupelbosfchen agter Galata, en voerde langs denzelven, door zekere werktuigen, tachtig Galeijen over den
beuveligen grond tot in de Haven . Elke Galey hadt een
ftuurman op den voor- en agterfteeven, met een riem in de
hand, men bewoog de zeilen als of men in zee was, floes
den trom en zong Matrooze liedjes . In deezer voege ging
die vloot over land, met zulk een fnelheid als of dezelve door
eene flroomende rivier werd of •e voerd . Dit invoeren der Sche .
pen, aan 't andere einde der Haven, berokkende den val der
Stad . Wy zullen de Krygsverrigtingen dier Belegeringe, de
wreedheden en rooveryeu by bet bemagtigen gepleegd, hier
niet in 't breede ophaalen ; doch alleen vermelden dat jusTINIANI gewond wierd, en de Keizer zelve het leeven verloor,
terwyl by zich dapper verdeedigde, en zomtyds als Veldoverfte, zomtyds als gemeen Soldaat, in de dreigendfce gevaaren, door zyne tegenwoordigheid, het Krygsvolk aanmoedigde . Conflantinopole werd op den 66n en vyftigiten dag der
belegeringe ingenomen . De wallen van Galata werden geflegt ; doch de Sultan beval dat die van Conflantinopole weder
opgebouwd zouden worden . Hy liet alle Kerken ledig ftaan,
uitg enomen de cene groote, San6a Sophia geheeten, welke
by ot een Mosque veranderde. - Hier op keerde by den agt.
tiende van Juny, in zegepraal, naAdrianopole, belaaden met
grooten buit, en gevolgd van eene ontelbaare menigte flaaveu.
Hy vondt, by zyne aankomst, veele Christen Voriten, die
van verre en naby gekomen waren, om hem wegens de behaalde overwinning to begroeten ; en terwyl ze alle voor hem
ftonden, lag by elk hunuer zodanig eene belasting op, als by
goed vondt.
Laaten wy by dit berigt van de Bemagtiging dier aanzien .
lyke Stad, eene Befchryving voegen van haare tegenwoordige gefteltenis.
Conflantinopole, oudtyds Byzantium geheeten, en thans
Stamboul van de Turken genaamd, de Hoofdftad huns ganfchen Ryks , is geleegen op den Oostlykften uithoek van
Rornanie, op een ftuk lands, 't welk na Natolieftrekt, waar
van 't afgefcheiden is door een Kanaal of Straat, die in wydte bykans 66n myl haalt: de Zee van Marmora, oudtyds de
Propontis, befpoelt de walien aan den Zuidkant, en een Golf
van het Kanaal van ConJlantinopole, of de Thracifcbe Bosphorus,
bewatert de Noordzyde . De gelegenheid der Stad is de aangenaamfte en voordeeligfte van de geheele Wereld. 't Schynt
of bet Kauaal de Dardanelles, en dat van de Zzvarte Zee, gemaakt
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maakt zyn, om de rykdonunen van de Vier Werelddeeltri
derwaards aan to voeren . Deeze twee Kanaalen moge men
als de deuren van ConJlantinopole aanzien . De Noorde en de
Zuide wind, de winder, die hier meest waayen, fluiten en
openen, als 't ware, deeze poorten . Wanneer de Noordewind waait, is de Zuider deur geflooten, en kan 'er niets
van 't Zuiden in komen : deeze deur ftaat open, wanneer de
Zuidewind opblaast , en zy kunnen als de Sleutels deezer
groote waterpoorten dier magtige Stad worden aangemerkt .
Conflantinopole is driehoekig van gedaante y twee zyden
worden door de Zee befpoeld en de derde is aan 't vaste
Land : aan de twee eerfte fchryft men doorgaans zeven en aan
de laatfte negen mylen toe . De wallen zyn zeer goed, die
aan de landzyde is dubbeld gebouwd, twintig voeten van
elkander, verfterkt door een diep gegraaven gragt, omtrent
vyf en twintig voeten breed . De buitenwal , die bykans
twaalf voeten hoog is, wordt gedekt door tweehonderd en
vyftig laage toorens : de binnenwal is meer dan twintig voe .
ten ho'g, en de toorens, die aan de andere beantwoorden 0
zyn welgeevenredigd . De fchietgaten, de gordynen, en de
fnydingen van den wal, daar't gefchut door fpeelt, zyn wel aangelegd . De werken beftaan grootendeels uit hardfteen . De
wallen, aan den Zeekant, fchynen zo wel niet onderhouden to
worden, men kan ze niet rondwandelen, ter oorzaake dat zy
op veele plaatzen tot bet water uitfteeken . Daar is geen Steenen kaay om de Schepen aan to leggen : een gedeelte der wal .
len , bovenal aan den kant der Haven, is met huizen hebouwd ; de toorens op beide de waterkanten, ftaan op een
behoorelyken afftand ; maar hebben veel van de ftormen gele .
den, en zyn dikwyls door de Rolneinen herbouwd, gelyk to
zien is, uit de opfchriften der zeven Toorens en andere plaatzen, in, op en omtrent de wallen .
Men vindt zeven Poorten, van het punt des Set-ails tot de
zeven Toorens ; vyf aan de Landzyde en elf aan de Haven ,
welk eene poort men ook inkome, men gaat altoos opwaards .
CONSTANTINUS de GROOTC , die deeze Stad aan Rome wilde
gelyk maakeu, kon geen heuveliger grond ergens gevonden
hebben . 't Valt zeer moeilyk hier to voet to gaan : waarom
alle Perfoonen van eenig aanzien to paard ryden . Deeze Stad
levert den geenen, die haar van buiten befchouwen, een alleraangenaamst en verrukkendst gezigt op . Niets op aarde kan
fchooner weezen date, met eenen opflag van het ooh, alle de
Gebouwen van eeu der grootfte Steden in gansch 4uropa to,
zien ,
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zien, welker daken, piatten, balkons en tuinen eene verfcheidenheid van Amphitheaters opleveren : weshalven de
vreemdelingen op 't eer('e aankomen des eeu zeer verheeven
denkbeeld vormen : maar misfchien fleit geese piaats ter we :
re1d hunne hoog opgevatte verwagtingen droeviger to leur,
dan deeze Stad : want de ffraaten zynnauw, donker, nicest
flegt geplaveid, en zommige geheel niet. De eenige ruime en
gemaklyke flraat is die van bet Serail na de Adrianopelfebbe
Poort loopt, de overige gelyken veel eer moordkuilen . De
Huizen der gemeene Ingezeetenen zyn flegt en armlyk, klein ,
laag, gering opgehaald, beflaande uit bout, leem, of, op 't
allerbest nit ruwe onbehakte fleenen . Nogthans treft men
niet zelden goede gebouwen aan, als Badf'ooven, Bazars en
de Huizen van aanzienlyke Mannen, met kaik en zand gemetzeld en op de hoeken met hardfleen ; de vertrekken, als
mede de toegangen tot dezelve zyn redelyk wel gefchikt.
Vcrmits de Huizen incest van I-lout en Leem zyn, verteert de Brand 'er dikwyl duizenden op ednen dag . Dit
ongeluk treft den inwoonderen menigvoud ; 't zy by ongeIuk, niet zelden veroorzaakt door dien de Turken in hunne bedden rooken ; 't zy door brandfligtery der Soldaaten,
om dus gelegenheid tot plunderer to krygen . De fchade zou
niet groot weezen, indien de Huizen alleen door de vlammen vernield werden : want het lierbouwen kost zeer wei .
nig, en aan de kusren der Zwarte Zee is Houts genoeg,
am Conflautitiopole, indien het noodig ware, jaarlyks to herbouwen ; doch eene outzaglyke menigte Huisgezinnen zyn
geheel bedo ven door bet verbranden banner Koopmanfehappen . De buitcnlandfche kooplieden zyn, zedert eenige jaaren , wyslyk to raade geworden , om to Galata, eene der
Voorfteden van Conflantiropole, zeer groote pakhuizen van
hardfleen to laaten maaken, die elk op zichzelven flaan,
en been meer venflers hebben dan volftrekt noodzaaklyk,
en die welke daarenboven , zo wel als de derren, met yzeren plaaten voorzien zyn .
De Mosques, waar van 'er zeven Koninglyk mogen bee •
ten, zyn in haare coort zeer heerlyke gebouwen, geheel
voltooid en wel onderhouden . Zy ftaan op zichzelven, op
mime pleinen , beplant met fchoon geboomte, en vercierd
met frisfe fonteinen . De Turken dulden niet, dat 'er Hon .
den in de Mosques komen : en niemand zou bet durven
waagen daar in eenig gefprek to voeren, of lets oneerbiedigs to doen . Alle de Mosques zyn wel vercierd , eti ,
fchoon de Bouwkunst voor de onze moet wyken, laaten ze
ziiea
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Diet na , door de grootte en vastlieid cenen diepen • indruk

op de befchouwers to maaken . Door do ganlche Levant
heeft men by uitftek-de kunst van Koepels toe to flellen ;
die der Mosques zyn van eene juiste evenredigheid, en vergezeld van andere kleinder Koepeltjes, die to wege brengen,
dat ze een Volkomen en behaagelyk vertoon maaken . Zodanig is 't Diet gelegen met de Minarets, dunne naalden, van
welke de Zangers de bedeftonden aankondigen , deeze zyn
zo hoog als onze toorens , doch van gedaante als een kegel . Zy dienen tot groot cieraad der Mosques, die 'er zommige zes hebben, en de minfte twee ; ook zetten zy aan de
Stad een grootsch voorkomen by ; in ons land zyn geen
werken van die floutheid .
St. Sophia is de volmaaktfte van alle de Mosques to Conflantinopole, haare fland heeft alle voordeelen, iii 't beste der
Stad, op de hoogfte plaats van bet oude Byzantium, op den
heuvel, die aan de punt des Serails na Zee loopt . Deeze
Kerk, welke, ongetwyfeld, naast de St. Pieters Kerk to Ro .
me, de fchoonfte der geheele aarde is, maakt van buiten een
plomp vertoon : de platte grond is byna vierkant . De heerlyke koepel rust op vier vervaarlyk zwaare toorens, 'er naderhand by gemaakt, om dit groot gevaarte to onderfchraagen,
en als onbeweeglyk to tnaaken in eeu land, waar geheele Steden
zomtyds door Aardbeevingen worden omvergeworpen . De
Voorgevel heeft Diets pragtigs, of 't geen beantwoordt aan
bet grootsch denkbeeld, 't welk men ligt van St. Sophia heeft
opgevat . Men komt eerst in eene gaandery van omtrent achttien voeten wyd, die ten tyde der Grieffcbe Keizeren tot cen
voorportaal diende . Deeze gaandery heeft gemeenfchap met
de Kerk, door negen marmeren Poorten, welker deuren van
koper zyn , op bet pragtigst met verheven beeldwerk vercierd . Op de middelile ziet melt Dog eenige beelden van Mozaik work en overblyfzels van fchilderyen . Aan deeze gaandery is eene andere gehegt, even wyd, dock die flegts vyF
koperen poorten heeft , zonder eenig verheeven beeldwerk :
op de deuren alleen waxen eenige kruisfen ; doch de Turken hebben ze weggenomen, en alleen de posten laaten bly .
ven . Men gait Diet recht door in deeze Gaanderyen, maar
komt 'er in door zyddeuren . Zy waren volgens de Griekfche
Kerkgebruiken noodig, om de zodanigen to plaatzen, die tot
bet ontvangen der Sacramenten van anderen werden afgezonderd, of die openbaare boete moesten doen . --- Even.
wydig met deeze gaanderyen hebben de Turken een Klooster
gebotnvd, om de l3edicnaars der Mosque to huisvesten . Een
Koe •
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Koepel, wear in eene wonderbaare bouwkunst doorftraalt,
maakt het hol van de Kerk uit ; aan den voet van then Koe .
pcl loopen twee ryen kolommen, wear op eenegaanderyrust,
die dertig voeten breed , en wier gewelf zeer fchoon is . In de
pleats tusichen de kolommen is eene borstweering, metkruisfen vercierd, door de Turken ongefchonden gelaaten . Eenigen noernen deeze Gaandery de Gaandery van CONSTANT1NUS,
dezelve was eertyds v oor de Vrouwen gefchikt . Aan 't begin en aan de kornis van den Koepel, loopt eene kleindere
Gaanderv, of liever balustrade van tralywerk, niet breeder
dan dat 'er an Mensch ken loopen, boven deeze is nog eene
andere dergelyke : beide die ommegangen maaken een allerheerlykst vertoon op bet Ramadan der Tzirken, wanneer ze
overal met lampen behangen zyn . De kolommen van deezen
Koepell fleeken weinig vooruit, en de Kapiteelen fchynen van
eene zonderlinge Pouworde. De Koepel haait honderd acht
voeten binnens works , en rust op vier zwaare zuilen, van
omtrent acht en veertig voeten dik . Het gewelf is een vol .
maakt halfrond, en wordt veriicht door vier en twintig ven .
fters , in den omtrek gemaakt. Van bet Oostlykst gedeelte
deezes Koepels, gaat men in een halven Koepel, met welken
dit Gebouw eindigt . Deeze halve Koepel, of Schulp, was
bet Heiligdom der Christenen, in denzelven vondt men bet
hoog Altaar. \Vanneer MOHAMMED de Ilde de Stacl bemagtigde, ging by dear met de beenen kruislings onder't lyf,
near de wyze der Thrken, zitten . Zyne Gebeden opgezegd
hebbende, liet by het altaar verwoesten, en aan een der py .
laaren, wear de throon van den Patriarch was, een fraay ge .
werkt fink floWe hegten, met 4rabifche letteren geborduurd,
't geen tot een voorhangzel in de Mosque to iWckka gedienct
hadt, en bier in beftondt de inwyding van St . Sopbia tot den
Turhfcben Godsdienst, Tegenwoordig is in dit heiligdotn
niets aoders dan de nis, wear zy den Koran in bewaaren ; zy
ziet na Mekka en de Mufulmannen wenden zich altoos daar
been, wanneer zy hunne gebeden uitfiorten . De ftoel van
den Mufti is 'er naby en eenige trappen hoog, ter zyde ziet
then een geftoelte voor de Bedienden , die zekere gebeden
Deeze Mosque is in de gedaante van
moeten doen .
een Criekscb kruis gebouwd, in 't geheel twee honderd en
twee en vyftig voeten lang, en twee honderd acht en twin .
tig breed . De Koepel beflaat byna ditgantfche vierkant, met
honderd en zeven kolommen van onderfcheide L11arrer Porphyrfleen en Egyptisch Granyt. De geheele Koepel is van
binnen befchooten met verl'cheide iborten van Marmer, Bet
Tt 2
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inlegzel der Gaanderyen is 111ozaik work , incest beftaande
nit teerlingen van glas, die wet uit het cement, waar in
ze gehegt zyn, vallen ; doch de kleur blyft onveranderlyk .
Deeze glazen teerlingen beftaan nit twee ftukken glas ,
waar tusfchen verfchillend gekleurd verfoelyzel zit, cu ze
zyn zo vast aan elkander gehegt, dat i iets dan kookend
water ze kan los maaken . De Turke,t hebben de neuzeu
en oogen van eenige beelden, als ooh de aangezigten der
Cherubynen , in de hoeken geplaatst, zeer gefchonden .
Over de Haven van Conflantinopole kan men zich niet genoeg verwonderen . Dezelve is een kom van zeven of acht
mylen in haare bogt aan de zyde der Stad, en nog ruim zo
veel aan den kant der Voorfteden . De ingang, onltrent zes
honderd fchreeden breed, begint by de punt van het Serail,
of by de Kaap van St . Demetrius ten widen , dat is de Kaap
van den Bosphorus . waar de oude Stad Byzantium flondr.
Van daar ftrekt de Haven ten westen nit, in de gedaante vats
een krommen hooren, welke meer naar dien van een Os daii
van een Hart zweemt, gelyk s rRA130 Wil ; want de kust
heeft geene uit- en inllammen, die de takken van Hertshoorn
kunnen verbeelden . Dan verfcheide veranderingen hebben de
gedaante niet weinig hervormd . De mond der Haven is ten
Oosten en ziet na Scutari ; Galata en Casfaan-pacha zyn ten
Noorden, en zy eindigt in 't Noordwesten, waar de rivier
Lycus zich ontlast . Deeze rivier heeft twee armen, de breed .
fe, op welke een papiermolen ita at, komt van't westen , de
andere vloeit van 't noordwesten . Deeze ftroonlen zyn van
wonderbaaren dienst, out de Haven to zuiveren : want ze
gaan tangs de kusten van Ca.fan pacha en Galata, terwyl
een gedeelte van bet water des kanaals van de Zwarte Zee,
't welk met een flerke vaart van 't noorden nederlchiet, geweldig tegen de Kaap van den Bospboraas afltuit na bet westen ; door deeze fchuuring vocren zy het flyk en de flib metie, 't welk op de kusten van Conflantinopole vergadert, en
brengen bet, door eene natuurlyke werking, allengskens tot
nan de zoete wateren . Deeze zoete wateren doen zeer veel
tot behoud der Schepen : want de ondervinding leert, dat
ze min aan 't knaagen van den worm onderhevig zyn in zodanige havens, waar men versch, dan waar men zout water
heeft. De Ooste wind alleen kan de Haven van Conftantinopole ontroeren ; aan deezen is ze volitrekt blootgefteld : als
de wind nit then hock flerk opiteekt, inzonderheid by nags,
veroorzaakt zulks een verfchriklyk geraas : want de fcheepslieden maaken zulk een geweld, en de honden aan land daar
op
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op zulk een fchriklyk gebiaf, dat iemand, onkundig van de
oorzaak, dit gerugt hoorcnde, zou denken dat de geheele
Stad op 't punt van den ondergang was .
Het Serail van den Grooten Heer maakt eene aangenaa .
me vertooning, wanncer men nit zee to Conflantinopole komt,
ter oorzaake van de fchoone tuinen aan den waterkant . Hetgebouw zelve is in geenen deele heerlyk, maar, in tegendeel,
zeer cenvoudig, naar men bet Paleis van ecn zo magtig
Vorst zou verwagten . De Turken noemen het Padisba
Serai, dat is 's Konings of 's Keizers Paleis, SLra betekent
in 't algemeen eenig groot Gebouw ; van dit zamengeflelde
woord, hebben de IT1'esterfcbe Cliristenen Seraglio of Serail
gemaakt . Dit Paleis flaat aan den mond der Haven, en op
den eigenften grond van bet and Byzantium , juist daar de Bospborus is : bet haalt bykans drie mylen in den omtrek, en maakt
cene foort van driehock, wiens grootfle zyde aan de Stad
ligt, die de Bospborus fchut:rt is ten oosten, en de derde,
die den ingang der Haven maakt, ten noorden . De vertrekken zyn op den top des heuvels, en de tuinen bene .
den ftrekken zich tot de zee uit . De Stadsmuuren van
hunne toorens beftreeken, loopen zamen aan de punt van
St. Demletrius, en maaken den omtrek van het Paleis aan
den zeekant. De vertrekken van bet Serail zyn op under.
fcheide tyden gebouwd, naar de grilligheid der Vorften en
Sultanes, en het maakt dus veel eer een hoop huizen nit,
zonder eenige orde of fchikking aan elkander gevoegd, dan
een vorstlyk Paleis . Ze zyn egter ruim, gemaklyk en ryklyk vercierd . De beste cieraaden beftaan niet uit fchildcryen
of ftandbeelden ; mar uit Turkscb fchilderwerk , ingeleid
met goud en hemelschblauw, afgezet met bloemen, landfcliarppen, lofwerken, rollen, waar op men Arabifcbe fpreuken leest. De Marmeren kommen , baden en ipringende
Fonteinen zyn bet vermaak der Oosterlingen, zy plaatzen
dezelve op de eerfte verdieping, zonder to vreezen daar
door bet gebouw to veal to zullen bezwaaren . Byaldien 'er
eenige keurlyke ftukken in het Serail gevonden worden,
zyn ze 'er gebragt door de Afgezanten van vreemde Mogenheden, gelyk Franfcbe en Venetiaanfche Spiegels, Perfifcbe Tapyten, Oosterfcbe vaten en dergelyke . Men zegt
dat de meeste tuinhuizen in het Serail door boogen gee
fchraagd worden, onder welke de Oppasfers, die de Sultanes dienen, hun verblyf hebben : dat zy doorgaans bet bo .
venfte gedeelte bewoonen, 't welk veelat met een looden
Koepel bedekt is, of in een fpits eindigt, waar op een verT t 3
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gulden Halvemaan ftaat . De balkons , de gaanderyen , de
kleine prieeltjes , maaken de aangenaamfte plaatzen deezer
Vertrekken uit . Met din woord , neemt men bet geheele
Serail zamen , dan zal bet beantwoorden aan de grootheid
van den Heer ; doch om 'er een heerlyk gebouw van to ver.
vaardigen, was bet noodig bet nu getimmerde om ver te werpen, en van die bouwftofi =en een ander Paleis toe to ftellen .
'Er is nog een ander Serail, bet Oude geheeten ; hier in
warden, naa den dood des Grooten Heers , alle zyne Sultanes
opgeflooten, die daar bet overfchot haarer dagen tlyten, in
zynen dood to beweenen , of ook dien haarer kinderen, die
menigmaal door den nieuw verkooren Sultan gewurgd worden. MIOHnlntrED de 11 bouwde 't zelve, de Tzirken noemen
bet Esq i . S°rai . 9t Words omgeeven door een muur, vier en
twintig ,pannen hoog,en twee mylen in den omtrek, bier biniien zyo de vertrekken en tuinen . Men mag 'er niet in komen ; de poort wordt bewaakt door .7anitzaaren en Capigis.
De openbaare Gebouwen, en andere merkwaardige plaatzen,
van ConfantinoNle, beftaan in de Biaaars of Bezcstins, waar
men Koopmanlchappen van allerlei foort verhandelt ; de Cas-avanfcraas, op de bekwaamfte plaatzen der Stad tot markten
aangelegd ; de Hippodrormts, of bet Paardenplein, een lain
werpig vierkaftt, vierhonderd ichreeden lang, en honderd breed .
Deeze was oudv ; ds vercierd Met verfcheide heerlyke cieraadcn ,
waar van fegts drie Pylaareu over zyn , naawlyk de flierogly .
phifche Pylaar , de witte marmeren Pylaar , en de kopcrei3
Pydaar. Ook heels men 'er her Kasteel de Zeven Toorerzs ,
dus geheeten naar bet getal der Toorens . 't Is gelegen in din
hoek der Stad, wcll:e mast aan de Propontis komt, en een
gevangenhuis voor de Sraatsgevangenen, gelyk de Tower to
Londen . Geen Vreemdeling mag 'er voet in zetten . Het gebouw is v fhoekig, maar niet groot, en heeft geen gragt aan
Scads zyde . Het fchynt niet Iterk genoeg, om voor cen Kas .
teel to kunnen doorgaan ; maar voldoet voor eene gevangenis,
De Gouden Poort, ten tyde der Roornfcbe Keizeren, de groot.
ice van Confiantinopale, is nu binnen den omtrek van dit Kasteel. Deeze is vercierd met laagverheeven beeldwerk , op
groote itukken nit marmer . Op de eene zyde ziet men den
val van Phaeton , op de andere Hercules vegtende met een
Stier, op de derde dien zelfden Held itrydende tegen Cerberus,
op de vierde Venus, kornende om den flaapenden 4donis to
zien, toegelicht door Cupido .
Hier nevens zullen wy nog eene korte befchryving voegen,
van de Voorfceden van Confiantinopole, iudien ze zo mogen
bee .
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heeten : want het zyn geen gebouwen die tot de Stad behooren , die in haare eigene Wallen beflooten ligt . - De eerfle
is CasTurn Pacba, wel ke de gedaante heeft van een groot dorp .
Hier is aan den westkant de plaats , waar de Schepen van,
den Grooten lleer gebouwd worden . Men vindt 'er honderd
en twintig overdekte plaatzen, om de Galeijen in to bergen .
De pakhuizen en wcrkplaatzen worden in goede orde gehouden, onder het opzigt van den Capitein Bas/a. - Van deeze
Voorftad gaat men over een begraafplaats na Galata , de
fchoonfle Voorfiad van alle, die voorheen de dertiende wyk
uitmaakte. Dezelve is recht tegen over het Se-ail gebouwd
in dat kwartier, 't welk het Vygen-kwartier genaamd wordt .
Dezelve ligt op den zuidkant van een zeer fteilen heuvel, uit.
loopende in een voorgebergte , aan den noordkant der Haven .
Vry goede wallen, befIreeken door oude Toorens, verdeedi.
gen deeze Voorflcad , en de huizen, daar binnen gebouwd, maa .
ken eene vry goede Stad uit, die zeer volkryk is . In deeze
Vooraad woonen meer Cbristenen en Yooden dan Turken ;'tis
de verblyfplaats der Kooplieden , die 'er een goede Bazar
hebben . - Buiten de poort van Galata is eene andere Voor-.
fl:ad Pera geheeten . De gelegenheid van Pera is zeer bekoo .
relyk : dewyl men van daar het gezigt heeft, op de geheele
Afiatifcbe trust , en het Serail van den Grooten Heer . De
Afgezanten van Engeland , Frankryk , Holland en P'netie,
hebben hun verblvf in Pera .-- Van Pera gaat men na Topana eene andere Voor[lad,by den ingang van het Kanaal der
Zwarte Zee . De zodanigen, die een watervermaak willen nee .
men, gaan hier doorgaans icheep . Niet is verrukkender dan
bet amphitheater, gevormd door de huizen van Galata, Pera
en Topana, afloopende van den top der heuvelen na Zee . To .
papa is minder dan de twee andere . Scuteri, fchoon gelegen
aan de overzyde, op de kust van Afre, is desgelyks eene der
Voorfl:eden van Conflantinopole , de Straat is hier niet meer
dan eene myl wyd . Dit is eene ruime en fchoone Stad, en de
cenige aan den Bospborus, op de zyde van Afte. Zy is deels
in eene vlakte, deels op ecii heuvel geleegen, vermaaklyk genoeg, boven al in den Zomer , van wegen de boomen en
aangenaame vrugten . Daar zyn zeer goede Bazars of Marktplaatzen, in 't laagfle gedeelte der Stad .
Het beroemd Kanaal, 't welk de twee fchoonfte Werelddeelen,
Europa en Afse,van elkander fcheidt, wordt doorgaans de Relies.
pont of de Dardanelles genaamd. De eerlhe naam is ontleend
van Hello daar in verdronken, als zy na Colcbis ging,met haaren Broeder Piizxxus, om bet Guldenvlies to haalen ; de
T t 4
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tweede flamt of van Dardana, eene oude Stad, met verre
van daar gelegen, die reeds in de vergetelnis zou begraaven
weezen ; doch de vrede daar geflooten, tusfchen
en
Veldheer der Romeinen, heeft dezelve daaraan
ontrukt . Dit Kanaal loopt door eene fchoone Landftreek ,
aan wederzyde geboord met vrugtbaare heuvels ; waar op men
aiu Wynitokken, dan Olyven, en dan weder bouwland zier .
Wanneer men 'er in gaat, heeft men TTracie en de Griehfcbe
Kaap aan de ilinkerhand, Pbrygie en Kaap ,anifrrry aan de
rechte . De Propontis, of de Zee van Marrnora, doer zich in
't noorden op, en de Arcbipel laat men ten zuiden agrer zich .
De mond van dit Kanaal is vier en cene halve myl wyd, en
wordt befchermd door de nicuwe Kasteelen van
den 1V, in den Jaare 1659 gebouwd, ow zyne Vlooten to beveiligen tegen de aanvallen van de Penetiaanen, die in 't gezigt der oude Kasteelen dezelve aanklampten . De wateren,
die door dit Kanaal loopen , komende uit de Propontis , zyn zo
fnelvlietende, dat men 'er niet tegen op kan vaaren, en wanneer de Noordewind opblaast, kan 'er geen Schip in komen ;
dock met een Zuidewind kan men'er nauwlyks eenigen ftroonr
betnerken . Men Met zich alleen voor de Kasteelen wagren ;
en nogthans zou deeze doortogt, zonder veel gevaars, over .
weldigd kunnen worden ; de Kasteelen meet dan vier mylen
van elkander liggende . 1Let Tirkf`be gefchut, hoe wreed het
'er ook uitzie, zou de Schepen niet zeer befchadigen ; indien
zy door eenen go den wind zich begunftigd vonden . De
fchictgaten , voor bet Kanon van deeze Kasteelen, gelvken
naar de deuren van een Koetshuis : doch het Kanon, niet op
Affuiten liggende, kan flegts dens vuur geeven ; en wie zou
bet durven waagen dezelve to laaden, in bet gezigt der Oorlogsfchepen, wier voile laagen de muuren van de Kasteelen,
die met met aarde bedekt zyn, zouden verwoesten, en onder
bet puin , de Kanonnen en de Busfchieters begraaven ? Een half
douayn Bowmen zou de zaak beflisfen .
De Koopvaardyfchepen , die van Conflantinopole komen,
leggen drie dagea ftil, by bet Kasteel, op den Afiatifcben oever,
om bezogt to worden, of zy ook Turkfcbe Slaaven aan boord
hebben ; niettemin gaat 'er geen dag voorby, of de een of
ander deezer arme fchepzelen weet zich weg to maaken Geen
Oorlogfci ip, van welk eene Mogenheid ook, is voor dit ouderzoek bevryd, of 'er moet een uitdrukkelyk bevel van de
,Forte weezen . Dan 't is veel eer eene pligtpleeging dan een
onderzoek.
De grootfie langte der Zee van Maranora, tusfchen het
KaM
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1 anaal van Conflantinopole, of den Bospborus Van Tbracie,
en dat van de Dardanelles, is omtrent honderd en vyftig Iny.

Ion, en de grootl'e breedte omtrent vyf-en-veertig . De Lugt .
creek is gemaatigd, aan geene ftrenge koude of fleekende hitte
onderhevlg ; 't welk to wege gebragt heeft ; dat 'er oudtyds,
aan beide kanten, zo veele beroemde Steden gebouwd zyn .

GEVALLEN VAN DEN GR,AAr DE COMMINGE ,
VAN LAUSANNE .

D

(Ult bet Fr-anscb van den Heer

EN ADELAIDE

D'ARNAUD,)

E Graaf de COMMINGE flamde of van een der doorlugtigfle
geflachten in Frank, k : zyn Grootvader, die flegts twee Kinderen badt, flelde den jonglien aan tot Erfgenaam , ten nadeele zyns
Broeders, en deeds den eerstgemelden den naam en Tytel van Marquis van Laufaune aat .neemen . Deeze Edelman hadt ook twee
Zoons . Des Graafs Vader bezat veel minder bekwaamheden dan de
jonge Marquis, zyn Neef, en vatre reeds vroeg eenen wederzin tegen hem op, die met de janren toenam, en in onverzoenlyken haat
veranderde . Naa een lang verloop van tyd, in geduurige gefchillen
doorgebragt, trouwden de twee Neeven beiden Vrouwen van aan •
zien : de Marquis van Laufanne kreeg kort daar op eene Dogter ,
en zyn mededingende Bloedverwant een' Zoon , den Held onzer
Gefchiedenisfen.
Op den dood des ouden Heers, ving de Vader des GraaFs een
pleitgeding aan tegen den Marquis, om bet Markgraaffchap weder to
krygen,en zette het zelve met alle hevigheid voort . Eene toevallige
ontmoeting op een Jagtparty maakte deezeEdellieden onverzoenlyk .
De Oudf'e, hodgmoedig en kwaadaartig, hoonde den Marquis, hem
verwytende hoe zeer by hem kon vernederen . De laatstgenoemde,
fchoon nit den cart meewaarig, kon niet nalaaten hem to woord to
flaan, en zyn belangen to verdeedigen . Deeze twist liep op een
tweegevegt nit, 't welk ten voordeele van den Marquis afliep : die
zyn party ortwapende, en bent verzogt om lyf'sgena to bidden . „ Het
„ leeven", antwoordde deeze ;,, zou my haatlyk weezen , indien ik
y , bet aan u verfchuldigd was ".
„ Aan my", fprak de Marquis : „ zult gy hot dan verfchuldigd zyn!" en ging fchielyk heeneni
hem den Degen ontweldigd hebbende.
In deezen toefland waren de zaaken, als de jonge Graaf van zy
ne reizen to rug kwam . Kort daar naa kreeg by, uit den Abt van
Rouillon, (een' Bloedverwant van 's Moeders zyde) berigt, dat de
bewyzen van bet Markgraaffchap, van welke bet gelukkig afloopen
des pleitgedings afhing, in de Archiven van zyne Abdye bewaard
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werden, waar ook de papieren van hunne eigene Familie verborgen
geweest waren, in de verwarde tyden des Burger krygs . --- De .
wyl zyn Vader zieklyk was en iemand noodig hadt, op wien by
cen volkomen vertrouwen kon ftellen , belastte by den Graaf, zyn
Zoon, met dit ftuk, en toonde hem vooraf de aangelegenheid van
't zelve , op 'r nadruklykst . De Graaf hash geen rede , om de
voldoening van 's Vaders verzoek to weigeren, en alle noodige onderrigtingen ontvangen hebbende, oordeelde men bet raadzaam , dat
by, om alle agterdenking in de Abdy voor to komen, den naam van
Marquis van LoNGV :LLE zou aanneemen . fly vertrolc fchielyk na de
Abdy , waar by de bewysitukken vondt, die de erfinaaking beves .
tigden ; by gaf'er zyn Vader kennis van, tevens verlof vraagent .le oin
eenige dagen re Spa, niet verre van dear gelegen, door to brengen .
Her gelukkig afloopen des gedaanen onderzoeks brags to ii eye, dat
zyn Vader her verzoelz inwitligde, by ging terftond no Spa, behoudende zynen vercierden naam ; dewyl by anderzins noodwendig,
om de waardigheid des Huizes van COMAIINGE op re houden, met
een grootfcher toeflel zou hebben moeten verfchynen . Op den dag
naa zyne aankomst, werd by in gezelfchapgebragt : ea vermids, op
deeze openbaare plaarzen, de ftyfheid der pligtpleeginge voor de
vryheid van ommegang wykt, werd by terftond toegelaaten, in alle
partyen van vermaak . fly hieldt her middagmaal by den Marquis van
VALETTE, die de Dames op eene heerlyke wyze roefde, wanreer
gene ftaatlyke Mevrouw, van her agthaarst voorkomen in tradr, vergezeld van haare Dogrer , die , by eene welgevormde leest , her
fchoonst en beminnelykst gelaat omdroeg : haare ongemaakte zedigheid verfraide den blos der Jeugd, en zette ieder bekoorelykheid jets
inneemends by . fly werd up 't oogenblik verliefd, en her eerfte
aanzien be fliste zyn lot. Zy befpeurde, met bloozende kaaken , zyne
verlegenheid , wanneer de Dames no haare Intrekplaatzen weder keer .
den, en by na zyn herberg, om bot to vieren aan zyne verlegenbeid, die met eene foort van vreugde gepaard ging ; eene vreugde,
welke altoos bet eerfte opkomen van verliefdheid vergezelt . De
liefdedrift hadt hem zo befchroomd gemaakr , dat by den naam van
't voorwerp zyner liefde niet bade durven vraagen ; zorgende dat zyne
nieuwsgierigheid de, gevoelens van zyn hart mogt verraaden . Dan
hoedanig was zyn toeftand, als by hoorde , dat de jonge Juffrouw
de Dogrer was van den Marquis van LAUSANNE?
Ailes was by to dugten hadt, van de Vyandlykheden banner we .
derzydfche Familien, fchoot hem to binnen . Hy hadt een vercierden
naam aangenomen, en fireelde zich met de hoope, dat by haar, on •
der lien dekmaneel, van zyne liefde zou verzekeren, ear zy tegen
hem was vooringenomen .
In deezen ongerusten float leefde by eenigen tyd . Een fchaone
avondftond noodigde her gezelfchap nit om to wandelen , wanneer
ADELAIDE, (dus was de jonge Juffrouw geheeten,) by ongeluk bane
bra.
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bracelet, vercierd met haare afbeelding, lies valien . De Ridder van
$r. ODON raapte dezelve zeer dienstvaardig op, en met groote be .
daardheid bet Portrait befchouwd hebbende , flak by ze in zyn zak.
Zy verzogt hem op 't vriendlykst om de wedergave ; en drong, op
bet weigeren , fierker aan . De Ridder was een bekwaam Man ; dock
zyn geluk by de fchoone Sexe hadt hem trots en flout gemaakt ; en
ADELAIDE'S dringend verzoek rigtte niets by hem uit ; by vroeg, met
een glimplach ; „ of zy hem wilde berooven van iets,'t geen by en,, kel aan 'c geval to danken hadt", en vertrok terftond,zonder ant .
woord of to wagten . De Graaf bevondt zich digt by dit voorval,
met de Marquifinne van VALETTE : nader komende verhaalde zy,
met eenige onrhutstheid, apes san haare Moeder . De Marquifinne
was niet min veriloord dan haare Dogter . Hy fpralr, geen enkel woord ;
loch wandelde met de Dames voort, en dezelve t'huis gebragt hebbende , ging by terf'cond den Ridder opzoeken .
By vondt hem t'huis, vermelde bet oogmerk zyner komst, en dat
by hem ter beflemder plaatzen zou opwagten . De Ridder nam de
uitdaaging aan, en zy ontmoetten elkander volgens affpraake ." „ Ik
• ben verzekerd", fprak by terfl :ond ; , dat het geen onder de wan• doling gebeurde, alleen een grap was .
De Marquis, daar
• op ; maar ik flel vast, dat gy een to welleevend Man zyt, om de
• afbeelding eener Dame zonder haare toeaemming to houden ".
„ Ik weet niet, hervatte de Ridder, war u de zaak raakt ;
• doch dit weet ik, dat ik my nirnmer op deeze wyze rekenfchap
• hat afvergen .
1k vertrouw , zeide de Marquis, de hand
• aan den Degen flaagde, dat deeze myn zeggen zal aandringen,en
„ u verpligten myn raad, om bet opgeraapte weder to geeven, to
• volgen" . De Ridder was een dapper Man, en trok op 't oogenblik van leer, zy vogten eene wyl met gelyke bekwaamheid ; dock
de Ridder was door geen liefde aangefpoord , gelyk de Marquis,
wiens drift hem oubedagt maakte, zo dat by zicti voor twee ligte
wonden bloot ftelde : dan by brags, op zyne beurt, den Ridder eene
gevaarlyke wonde toe, die deezen verpligtte lyfsgena to vraagen,en
bet Portrait weder to geeven . Hem opgebeurd , en in een digt by
gelegen huis gebragt hebbende,vervoegde zich de Marquis nahula,
en liet zyne bekomene wonden bezorgen. Toen befchouwde by her
waardig afbeeldzel, en gaf bet duizend kusfen . In de Schilderkunst
hadc by zich eenigzins geoefend, en vondt nu gelegenheid om zyne
bekwaamheden to beproeven . Hy fchilderde dien zelfden avond bet
afbeeldzel naa, en flaagde daar in zo gelukkig, dat by zyn namaak.
zel van bet oorfpronglyke nauwlyks moist to onderfcheiden . Dit brags
hem tot bet denkbeeld, om her een in plaats van 't andere to ftellen :
en de bracelet in orde gebragt hebbende, om dus de gepleegde die.
verye to bedekken , bragt by dezelve aan ADELAIDE. De Marquifrnne
van LAUSANNE zeide duizend verpligtende dingen by deeze gelegenheid ; ADELAIDE fprak weinig ; zy fcheen bedremmeld ; doch een
ftraal.
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flraal van genoegen , over de verpligting die zy aan hem hadc, fcheen
door haare verlegenheid been , en gaf hem de f{reelendfle voldoening .
Twee maanden waren op deeze aangenaame wyze voorbygeloopen , als een brief zyns Vaders hem beval weder to keeren . Dit was
een, donderflag, to heftig om to wederflaan . Hv brags den nagt door
in een onbefchryflyk hartzeer : en, naa duizend ontwerpen, die alle
zo als zy in hem opkwamen, ook verworpen werden, beflootby de
papieren tot de erfenis des Markgraaffchaps betrekkelyk, en bewyzen
behelzende, to vernietigen . By flondc verwonderd, dat dic plan
niet eerder in hem was opgelcomen ; dewyl zulks een onfeilbaarmid .
del was, om de gevolgen van bet pleitgeding, die by zo zeer vrees .
de, voor to komen . Hy verweet zichzelven, datbyzolangdeauk .
lcen gefpaard hadc, die zyne tedere liefde reeds voorlangmoestver .
Weld hebben. Bet ongelyk, dat by zyn Vader aandeedt, dagt hem
gering : dewyl by befloocen hadc hem een good op to draagen, 't geen
een bloedverwaut hem gemaakt hadt, veel beret dan dat, waar van
by hem beroofde. Eene fchynbaare rule is genoegzaam, om een'
verliefden over to haaleu : by meende regt to hebben, om over die
papieren , naar welgevallen , to befchikken : by verbrak bet zegel des
oinflags, en hadc nooit gelukkiger oogenblik, dan roen by deeze
papieren aan de viamlne opofi'erde .
H2t denl ;beeld, dat by zyne Beminde dienst deedt, verrukte z y .
n e ziel De bewustheid van 'c geen by gedaan hadr, maakte dat by
to flouter fprak : en dewy! bet oogenblik zyns vertreks vast naderde, nam by de eersc voorkomende gelegenheid waar, om zich aan
ADELAIDE cc outdekken, zeggende, „ Beminnelyke ADELAIDE! bet
• tydflip, waar op ik van u zal moecen fcheiden, uadert ; bob
• zomtyds de goedheid om to denken aan een Parfoon, wiens toe .
• komend geluk alleen van u afhangr . Onder een vercierdert naam
„ heb ik uw verrouwen misbruikt . l k ben de lean Diet, then gy
hk ben - de Graaf van coMMINGE!
• meenc ."
• Hoe," Viel A D E 1, A I D E hem in de reden, „ Hoe, zyt gy onze
• geflaage vyand? Zyt gy hot, is 'c uwVader, die, met onverzoen„ lyken haat, onzen val zoekt to bewerken?"
By vatte bet
woord . „ Ik flempel my niet met eenen zo haatlyken naam . 1k
• ben uw Minnaar, gereed om myne middelen en myn leeven voor
„ u op to ofl'eren . Mina Vader zal u geen kwaad doen : myne
• Iiefde verzekert 'er u'van ."
ADELAIDE riep, „ verlaat
„ my, verlaat my! hoe hanger ik u zie, hoe hanger ik u boor,
„ worden de ratnpen, die my to wagten flaan, to onvermydely .
• ker." De tederheid dee2er laatfte woorden gaf hem eenige hoop,
en vervulde zyne Liel met vreugde .
By hadt zich gevleld met de verbeelding, dat zyn Vader hem bet
verzoek zou inwilhigen : en was dermaate ingenomen met dit denkbeeld, dat by oordeelde een ieder moest denken, gelyk by dagt.
Eindelyk brak het gevreesde oogenblik aan, en by verliec ADELAJ-
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ait met de tederile en hevigfle liefdedrift . Maar, he!aas t zyn Vader hadt reeds berigt ontvangen van al het voorgevallene . De knegt,
hem medegeeven, was gelast alle de gangen van den Jongen Heer
na to gaan : en hadt de liefdedrift en bet tweegevegt reeds overge •
briefd, en de Marquifinne van LAUSANNE en haare Dogter afge .
maaid als listige Vrouwen, die wisten dat zyn Heer de Graaf van
COMMINGE was , en hem in haare flrikken gelokt hadden . Zyn Vader, nit den cart zeer driftig, was door dit befcheid in eeue viaage
van woede geflort : en behandelde zyn Zoon, by de aankomst, op
de onmenschlykile wyze ; de liefde tot ADELAIDE hear als een alter •
fchriklykst tnisdryf aantygende .
„ Snoodaart," dus fprak by, durfc gy myne Vyanden beminnen,
zonder eenigzins agt to than op 't geen gy aan u zelven en my verfchuldigd zyt : , gy hebt verbintenisfen aangegaan met eene Familie,
• van welke myn hart gruwt!
1 9 Ja, myn Vader," antwoordde de Jonge Edelman, " „ Ik ben to befchuldigen , doch het
„ was voor my onvermydelyk . Ik kan myn noodlot niet weder„ flaan : terwyl ik, op myne knien, u om vergiffenis fmeek ."
Zyn Vader zag hem, ondertusfchen, met een oogvolvanverontwaardiging aan, en fprak met eene verwonderenswaardigebezadigd .
heid. „ Ik heb uw voorflag gehoord, de eenige gunst, die gy van
• my kunt verwagten , is de keus van deeze twee tlukken ; dat gy
• uwe dwaaze liefde laat vaaren , of den naam van myn Zoon ver„ zaakt : wees fpoedig in uwe keuze, on geef my terflond de pa .
• pieren over, welke ik aan uwe zorge vertrouwde ; een vertrou„ wen dat gy geheel niet verdiende ."
Hadt de oude Graaf op een zagter coon gefprooken , dan zou
deeze eisch den Jongen geheel in verlegenheid gebragt bebben : dock
die ftrafheid gaf hem mood . „ De Papieren," antwoordde by,
• zyn niet langer in myne bewaaring, en aan de vlammen opgeof.
• ferd ;" dat myne aangeerfde goederen u fchadeloos flellen voor
dit verlies .
Nauwlyks waren hem die woorden nit den
mond, of zyn Vader trok, met al de woede eens dolzinnigen, zyn
Degen : en dewyl de Jonge Graaf Been den minften wederftand
boodt, zou de Vader hem, op 't eigen oogenbiik doorflooken hebben, indien zyne Moeder toen niet juist in de kamer gekomen ware, en zich cusfchen beiden gelled hadt, toen de Vader op 't punt
flondr, om zyne handen to bezoedelen met hot bloed zyns 66nigen
Kinds. „ Kent gy uw Zoon niet? " fchreeuwde zy uit . En zich
daar op tot den Jongen Edelman wendende, beval zy hem haar in
eene andere kamer op to wagten . Lang hielde bet aan eer zyne
Moeder verfcheen : ten laat[len kwam zy, Met woedende, of door
drift vervoerd . Zy zag, zy fprak, als een tedere Moeder, die deel
nam in alle zyne ongelukken, en hadt hem, met traanen, medelyden to hebben met den flaat waar in by haar bragt.
Naa eene vry tedere vertroosting, verhaalde zy hem, hoe zyn
Va.
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Vader 'er op flondt, dat by onmiddelyk zou trouwen : „ en gy
,, zult," vervolgde zy, „ als de dag aanbreekr, van bier gezondeit
„ worden ; gy zult morgen na 't land gaan, vergezeld van een per„ foon, op wien by zich kan verlaaten . 't Afweezen kan grooter
• wonderen doen, dan gy u misfchien verbeeldt ; 't verloop van tyd
„ zal de trekken van ADELAIDE mogelyk uitwisfchen, en u weder tot
• u zelven doen komen . Ik zal, van myn kant, niet in gebreke
• blyven, orn u voldoening to geeven . Uws Vaders cart is altoos
„ to geweldig geweest ; doch nu zyne wraak wettig is, tot welke
• uiterflen zal dezelve niet vaorthollen? Gy zyt grootlyks to be .
• firaffen over hoc vernietigen dier Papieren : en by houdr zich ver.
„ zekerd, dat ADELAID, op bevel baa:er Moeder, u nanzette tot
„ bet doen diet offe ,ande."
„ Helaas!" becuigde by bier op, „ is bet mogelylr, dat by zo
„ liefdjoos denke van de Marquifinne Van LAUSANNE! her is 'er zo
„ verre of, dat ADELAIDE niet weet war ik gedaan hebbe ; en ik flaa
„ 'er voor in , dat hadt zy bet geweeten, zy alles zou aangewend
• hebben, om her to beletten ."
By vormde toen een ontwerp van briefwisfelirig, en verzogt zyn
melydende Moeder, dat zy ADELAIDE zou bezoeken, als deeze to
Bourdeaux kwam . Zy verzekerde hem bet to willen doen , op
voorwaarde, dat by zich geheel aan zyn Vader zou onderwerpen,
in gevalle A DE L A ID E's genegenheid nieraan zyne verwagting beant .
woordde . Her grootfle gedeelte van den nagt brags by door met
zyne Moeder ; en als de dageraad aanbrak, berigtte zyn Geleider
hem, dat by zyn Paard moest doen zadelen ; by gehoorzaamde, en
verliet, met een beklemd hart, zyns Vaders huis .
Op den derden dag der reize kwamen zy aan een Kasteel, gebouwd
aan den voet van her Pyreneefche gebergte, de plaats tot zyn ver .
blyf gefchikr. Cypresfe dreeven en barre rotfen waren alles war by
zag, en by hoorde niets dan her gekras der raavens en bet rommelend nederflorten der watervallen van her gebergte .
Eenige dagen door verroefd hebbende , verffandt by van zyne
Moeder, dat zyn Vader naar geene voorflagen wilde hooren : en zy
berigtte hem, om de moat zyner verdrietlykheden nog voller to mee .
ten, dat zyn Vader eindelyk her Huwelyk hadt vastgefleld, tusfchen
hem en de Dogter des Graaven van FOIX : dat de Huwelyksplegtig .
held in de plaats zyner bewaaringe flondt volrrokken to worden ; ais
mede dat zyn Vader, binnen weinig dagen, by hem zou weezen ,
om alles gereed to maaken . De drie dagen vOGr zyn Vaders komsr
betleedde by in bet ontwerpen van een plan, waar door by ADELAIDE
nienwe blyken van zyne flandvastigheid zou geeven . Her onderhoud
tusfchen zyn Vader en hem was, van zyne kant, zeer koel, dock
eerbiedig ; van 's Vaders kant, fiteng en trots .
,, 2k heb," fprak de Vader, „ u tyd gegeeven, am van uwe
• dwaasheden to bekomen, en beu thane bier verfcheenen, om u
„ ee-

EN ADELAIDE VAN LAUSANNE .

6ri

,, eene gelegenheid nan to bieden , tot eene vergoeding derzelven .
„ Laat uwe gehoorzaamheid uw antwoord weezen op dit blyk van
„ myne goedheid, en maak u gereed, om als uwe Egtgenoot
to
• ontvangen eene Juffrouw, die ik voor u gefchikt heb. flet Hu• welyk zal bier voltrokken worden ; en uwe Moeder, op morgen,
• bier komen met den Graaf van r o I x en zyne Dogter ."
• Het fmert my zeer," antwoordde de Jonge Edelman, „ dat bet
• buiten myne magt is u to gehoorzaamen . Ik ben to eerlyk om myn
• hand to geeven , daar ik myn hart niet tevens kan fchenken . Ik
„ verzoek, derhalven, uw verlof om deeze plaats to verlaaten, de• wyl Mejuffrouw van v o t x, hoe beminnelyk zy moge weezen ,
• buiten ttaat zal zyn , om myn betluit to doen wankelen : en de kwa .
• lyk voegende betuiging, die 1k haar moet doen , zal gevoeliger zyn
• als ik haare band afflaa ; naa dat ik haar in perfoon zal gekend
• hebben : mag ik u, daarom, bidden my niet langer in deeze plaats
• op to houden . " ---- „ Neen," hervatte de Vader met een
dreigende woede op 't gelaat , „ gy zult niet van bier gaan , of
„ ooit de Zon weder aanfchouwen : want ik zal u terftond in een
,, onderaardsch gat werpen, gereed voor zulke fnooden, als gy zyr .
• Ik zweer geene mgt op aarde zal u in vryheid itellen, of gy moet
„ tot uwen pligt wederkeeren . Ik zal u ftraffen door alle midde.
• len, welke my myne wraake verfchafc . Ik zal u onterven ; uw
• goed u ontneemen, en bet nan Mejuffrouw van FOIX fchenken,
„ om, zo veel in myn vermogen is, myn woord by haar to hou .
• den:'
Deeze bedreiging werd terftond volvoerd, en by in den voeteens
toorens gebragt, waar alleen eenig fchemerlicht in kwam door een
klein yzeren veniter in de muur. Hy beval dat de Jonge Edelman
daar op bet nauwst zou bewaakt worden, tweemaal daags eeten en
drinken krygen, en dat men alle gemeenfchap met zyne Vrienden
en Bloedverwanten zou weeren . Zyne Moeder vondt, nogthans,
iniddel om hem een brief ter hand to ftellen, waar in zy hem aanmaande om zyn Vader to gehoorzaamen, wiens woede van dag tot
dag toenam . Zy voegde 'er by, grootlyks om zynent wit geleeden
to hebben ; en dat haar aanhouden, om eene verzoening to treffen,
to wege gebragt hadt, dat zyn Vader haar van Veritandhouding ver .
dagt hieldt .
Nieuw hartzeer verwekte hem de fmert zyner Moeder ; doch by
oordeelde, dat zyn eigen lyden , eenigermaate, zyn gedrag kon billyken . Terwyl by dus op de flrengheid zyns lots dagt, werd by, in
zyne mymeringen, getloord door een geritzel aan bet veniter, en
terftond viel'er een brief neder. Hy brak then open met eenangst,
welke hem bykans zinloos maakte . De Brief was van deezen inhoud :
Lilt den ozrden Graaf van COMMINGE, weet ik hoe veel ik aan u
L EI'-
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verfcbuldigd ben : zyn toorn zette hem aan orn to ontdekken, 't
gees awe edclmoedigbeid zou verhorgen gebowlen bebben . Ik ben,
desgelyks, maar al to wel onderrigt van den jammerlyken flaat,
waar in gy a bevindt, en nit welke gy idet kunt verlost warden,
dan door widdelen , die waarf bynlyk u ;we elende zu,jlen vermeerderen . Uwe edelmoedigheid vordert do rlanlebaarfle erkentenis ;
dankbaarheid maakt my bekwaam, ow rat to voeren west aw ly.
den op 't regtrnaatigst vordert. Uw hailer flaat 'er op , dat myn
trouwen , de prys meet zyn van awe yr ybeid : dewyl zulks , eene'
vereeniging, hem ondraagelyk, volkornen zal beletten . Die o}erande moge my bet leeven kosten , altbans zal dezelve ;;;y op 't verlies van myne rust voor altoos to /laan kornen . Dan gcene elende,
hoe akelig, kan my affchrikken ; ik heb my bepaald! Uw lyden,
uwe gevangenis, is my feeds voor den geest . Binnera weinig dagen zal ik de Vrouw zyn van den Marquis Van BEN A V I D E S . 't
Geen ik van zyn claaa-acter weet, fpelt my wat ik zal moeten on .
dergaan . Met dit alles ben ik a dit blyk myner getrouwheid verfcbuldigd, dat ik, nit myne aanflaande verbintenis, niets dan
jainmer voorzien kan . Doe gy, in tegendeel, uw best emgelukkij
to weezen . Uev geluk zal myn eenige troost zyn,
Ik moest
zo veel niet gezegd bebben. Was ik waarlyk edelmoedig ; aryne
beweegreden tot bet Huwelyk inoest a enbekend zyn, ten erode gy
bet Ondankbaarheid mogt noemen, 't welk alleen air overmaat
van Liefde voortkomt . Ik had dit ontwerp gevormd ; dock bet
ontbrak my aan mood one 't uit to voeren . In wyraen ongelukkigen
Jlaat bad ik de vertroosting noodig van to kunnen denken , dat
myne naagedagtenis by u niet baatlyk zou weezen . Helaas! hoe
febielyk meet ik alle gedagten van u ter zyde zetten . Ik moet is
vergeeten ; of ten ininflea myn best doen ow a to vergeeten . Dan
myne elende, bee knellende ook zal ten niter ffen verzwaard warden, indices gy niet zeer zorgvuldig allc gelegenbeden vermydt,
oil; my to zien of to fpreeken . Wees gedagtig, dat gy my dit tekers
uwer hoogagtinge verfcbuldigd zyt ; en desk hoe dierbaar die hoogagting my moet weezen : naardemaal dit de eenige aandoening is,
welke de deugd my toelaat to verzozken .
ADELAIDE .

Deeze brief bragt zyne geesten in zo heftig eene beweeging, dat
er eene koorts op volzde, die den Jongen Graaf veertien dagenn
bybleef : wanneer een kundig Geneesheer, met zyne Moeder, in 't
kasteel kwam, en hem nUe mogelyke hulp booden . Hy hertlelde
langzaamerhand, en werd eindelyk ten vollen bevestigd in de t reffen.
d e kundfchap , welke by zints lang vreesde to ontvangen , dat
ADELAIDE aan den Marquis Van BENAVIDBS getrouwd was, weinig
dagen naa bet afzenden des bygebragten Briefs,
floor

EAVLND

Voor alien was dit Huwelyk een fluk van verbaazing : dewyl die
Gdelman, om van de mismaaktheid zyns P~rfoons niet to fpreeken,
bekend flond voor een allergrilligst Menscb . De Jonge Graat be .
!loot dit fluk tot in den grond to onderzoelten, en nam de eerlle
gelegenheid waar, om de plaats zyner afzondering to verlaaten ; by
begaf zich na 't Landgoed van den Marquis, en onthiehit zich ee .
nige dagen in de vabuurfebap ; voorgeevende dat by een Leer,
meester was in de Schilder- en Bouwkunde ; kurflen waar in by
groote vorderingen gemaakt hadt. Biruen kort kreeg by !tennis
aan den Jongen BENAVIDES, Broeder van den Marquis, een Jonge .
ling zo beminnelyk van character, als de ander haadyk was : door
deezen wend by ingeleid by de Familie : en dewyl de Marquis
voorbadt groote veranderingen in zyn Huis to maaken , werdt de
Graaf, thans de rol van Bouwmeester en Schilder fpeeiknde, daar
over geraadpieegd .
Zeer begeerig om bet voorwerp zyner vuurige wenfchen to fpree .
ken , befloot by de eerfle gelegenheid waar to neemen, om zich
tot baar ce vervoegen . Hy zag kort bier op ADELAIDE alleen in
de kamer treeden, en weetende dat de Marquis met een zyner
Afhangelingen in de tuin was, volgde de Graaf haar zo fchielyk,
dat ze hem in 't eerst niet bemerkte . Zy wilde vlugten zo ras zy
hem zag ; dock by hieldt haar vast . „ Ontvlie my, fprak zy, ik
• bezweer u, en zie my niet meer. 't Is om u , om u aileen ,
• dat ik de elendigfle aller flervelingen ben : wilt gy my de mis .
• daadigfle doen worden !'
Op dit oogenblik werd de dear geopend : de Marquis Roof de
kamer in met den degen in de hand, en viel gansch verwoed op
den Graaf aan . Onder bet worflelen ontving by een wond in zya
fchouder ; by ontwrong zynen befpringer den degen, en flak hem,
op verfcheide plaatzen, in 't lichaam . Dc Huisgenooten, door bet
gerugt verbaasd, greepen den gewaanden Bouwmeester en Schilder,
en bragten hem u!t de kamer in eene verzekerde plaats .
De wonden van den Marquis , fchoon gevaarlyk , waren niet
doodlyk ; en zyn Broeder, de Ridder, de geheele gefchiedenis vats
den Graaf nit ADELAIDE vernomen hebbende, befloot hem cp vrye
voeten to flellen : dewy! by verzekerd was dat de Marquis hem door
vergif badt zoeken om to brengen, toen by op 't Kasteel zyns Va.
ders gevangen zat . De braave Ridder vervoegde zich by hem in 't
hoist van den nagt, en nam hem . naa eene korte zamenfpraak, by
de hand, hem buiten bet Kasteel leidende . De Ridder raadde hem,
by 't fcheiden, in een nabygeleegen Klooster to gaan, welks .Abt by
een brief van aanbeveeiing gezonden hadt . Hy kwam er den vol.
genden dag : door den flegten Nat zyner wonde , en de onttteltenisfe
des gemoeds, viel by in eene gevaarlyke ziekte ; welke de goede
Abt zeer voor zyne opkomst deedt dugtt :n .
Omtrent d6ne maand naa dat de Graaf in het Klooster zyn verblyf
VV
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genomen had kwam de Ridder aan de poort, en vroeg na den
ongelukkigen Edelman . Hy werd gebragt voor her bed, waar de
Graaf lag, en, zich by 't zelve nedergezet hebbende, borst by ult
in een vloed van traanen, onder't geeven van dit berigt : „ Ik breng
• u , waarde Wend, geene dan droeve ryding . De Marquis is her„ fteld ; dock de flrenge bebandeling zyner Vrouwe doorgrieft myn
• hart . Ik verliet her Kasteel myns Broeders , 6en week naa uw
;, vertrek, dewyl ik, om Familiezaaken , to Angiers noodzaaklyk
• moest weezen. Nu twee dagen geleden, kwam ik weder op 't
„ Kasteel : en ftond niet weinig verfteld, als ik, nit een knegt ver;, nam, dot ADELAIDE, drie dagen naa dot ik op refs ging, geftorven
was . Ik beken, ik verdenk myn Broeder, fchoon by van rouwe
• overftelpt fchynt, alle gezelfchap weigert, en van die beminnens .
• waardige Vrouwe pier fpreekt , dan met her vertoon van her
• grievendst hartzeer en wanhoop ".
De Graaf wilde den Ridder bedankt hebben voor dit treurig verhaal ; doch zyne item werd door zugten en fnikken afgebrooken,en
by bezweek. De Ridder gedroeg zich op de vriendlykfle en verpligtendfle wyze , jegens deezen ongelukkigen Edelman , en bleef by
hem Lien dagen long, tot dot de ziekte meest herfleld was ; fchoon
by zeer zwaargeestig bleef.
Korten tyd daar naa fchreef de Graaf van COMMINGE , thans alle
hoope van geluk in deeze Wereld opgeevende, zyne Moeder, en
verzogt hasr befcbikking over zyne goederen to maaken :dewyl by,
uit hoofde der ongelukken hem over gekomen, beflooren hadt zich
van de Wereld of to zonderen. Ely verrrolt weinig tyds daarop no de
Abdy van La Trappe, waar by, naa den proeftyd doorgeflaan to
hebben,nier tegenftaande hot beweeglyk aanhouden zynerVrienden,
om hem 'er van of to maanen, de Ordekicderen aantoog .
De eenzaamheid, de llilre van dit vesblyf der naargeestigheid,
met de droefenis op elks weezen daar gefchilderd,bragt niet weinig
voedzel toe aan zyne fmerte . Hy nam alle de lastige dingen van dit
Klooster waar, zonder eenige moeilykheid deswegen to gevoelen :
want 211es was voor hem even onverfchillig geworden . Elken dag,
ging by in 't diepfte van 't woud , waar by ADELAIDE'; Brief las, herlas, en ftaan bleef op ells woord . Hy bezag daar bet Afbeeldzel
van die Schoone, tot dat zyn verbeelding 't zelve als bezielde . Hy
bevogtige den Brief en de Beeldtenis met traanen , en keerde nit
her Klooster in den ongelukkigflen toefland .
Op deeze wyze, halt by drie langzaam voortfleepende jaaren ge .
fleeten , in enkele binerheid, wanneer de Wok hem riep, om eenen
itervenden Broeder, in de jongfte oogenblikken des leevens, by to
faan . Deeze lag op een plank, met asfche beftrooid, en ontving
de laatfle Kerltgeregten, als by verlof verzogt om to mogen fpree .
ken . Zich tot den Kloostervoogd wendende, begon by in deezer
voege.
„ 't Geen

EN ADELAIDE VAN LAUSANNE .

615

„'t Geen ik zal zeggen, zal myne Toehoorders met eenen nieu .
„ wen yver tot den dienst des Almagtigen vervullen . Ik fchandvlek
„ den naam van Broeder, met welken deeze heilige Mannen my
• vereerd hebben.
Zie, in my, eene ongelukkige eene zony, digeVrouw,door Iiefde, onrein_ lie deherwaardsgedreeven .
„ Ik beminde , en werd bemind , van eenen Man van mynen rang .
• Doch de vyandfchap onzer Ouderen was een onweerbaare hin .
„ derpaal onzer vereeniginge ; en ik werd genoodzaakt, tot behou .
• denis myns Minnaars, myne hand to geeven aan den vyand van
• myn hart. Zelfs in de iteuze myns Egtgenoots, zogt ik alleen een
„ bewys to geeven van de flerkte myner drift ; en by, die alleen haat
• kon inboezemen, verkreeg , om myns Minnaars jaloufy tegen to
„ gaan, de voorkeuze. Doch bet was de wit des Almagtigen, dat
• een Huwelyk, met zulke misdaadige oogmerken geflooten, voor
• my eene altoosfpringende bronwelle van verdriet en elende zou
• weezen . Ik zag myn Egtgenoot en myn Minnaar, elkander ge-,
• wond hebbende, voor myne oogen bloeden ! Ben tooncel zo hart .
• roerend joeg my een Koorts op 't lyf, van welke ik nauwlyks
• herileld was , of myn Egtgenoot wierp my in eene allernaarfle ge .
• vangenis ; een gerugt laatende uitgaan dat ik geitorven was .' Myn
„ Man, onvermoeid in my to plaagen , hadt de wreedheid om fpot
• by elende to voegen : twee jaaren bleef ik in lien voittr^kt tcoost• loozen toeftand : in 't einde kreeg ik, door den dood myns Egt .
• genoots, myne vryheid . De bediende, die alleen van myn lot
• bewust was, opende myne gevangenis, en verhaalde my telfens,
• dat, zints myne opfluiting, bet gerugt van mynen dood allerwe• gen verfpr'eid was .
„ Het gerugt myns lotgevals alleen zou my tot een afgezonderd
„ leeven hebben doen befluiten : en dit befluit nam ik to gereeder ;
„ dewyl alle myne nafpeuringen, na den perfoon, om wien ik enkel
• wenschte to leeven, vrugtloos waren . Ten elude ik to onbekender
„ uit bet Kasteel mogt geraaken, toog ik Manskleederen aan, in
• welk gewaad ik my voorrtelde, na een Klooster digt by Parys to
• trek k en. l k was op reize derwaards, a?s eene heimlyke aandrift,
• by bet voorby ;aan deezes Godsdimnfligen verblyfs, my drong hier
• in to treeden. Op bet oogenblik myner intrede, onderfcheidde ik
• in bet voile choorgezang een Item, my maar at to wel bekend . I!c
• daf.;t Poor vetveeiding betoverd to w eezen. l k kwam nader, en,
.- .Ile de errand ringer , door den tyd en do lire ge
,, td
„ lceve ;'ewvze in 't gel-ad 1-o we,,e gebragt, herkende it ; den rvian,
„ Zn dierbaar wan myne geheugeni :fe. lk kon my eener plaatze,
„ waar myne ziel was, niet onttrekken . En,o°u hem ni-=t weder to
• derven , bood ik my by u, 6Va , ier, aan, omhetOrd . t..eed, en
• badt met zulk een' er ,.sr dat gy hot my rergunde .
„ De Almagtige, t.ty nar, my z,_lven overlaatende, wilde my de
„ driugendite reden tot myne verdere veruedering geeven . Fly liec
V v 2
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6 x6

GEVALLEN VAN DEN GRAAF DE COMMINGLE .

my, daarom, toe de vergiftigde vreugde tefmaaken,van dezelfde
„ lugt to ademen, en onder bet zelfde dak to huisvesten met hem ,
„ die onfchuidig myne ziel hadt ingenomen . Ik volgde myn Min„ naar als zyn fehaduw ; ik hielp hem met myne geringe kragten , in
„ zyn work , en was, op then tyd, ryklyk voor myne moeite beloond .
• Myne verliefdheid zou my aangezet hebben om my aan hem to
• ontdekken, was ik niet wederhouden geworden, door de vreeze
• van de rust to zullen flooren des geenen , die my van myne rust
• beroofd badt .
Befchouwt bet gelukkig tydflip ; door con
• gefchikt om my aan zich to verbinden ! Wy waren bezig met hour
„ voor her Klooster to hakken. Myn Minnaar was my ongemerkt
• ontglipt . Myne bekommernis zette my aan, om hem to zoeken,
• langs alle paden van bet woud ; eindelyk ontdekte ilt hem in her
„ afgelegendfle gedeelte ; ltaroogende op iets,'t weik op zyn borst
• hing. Ik trad, ongemerkt, nader,en zag bet voorwerp zyner aan• dagtige befchouwing. Hoe onuitfpreeklyk was myne verwonde .
• ring, op her zien van myn eigene beeldtenis . Toen bemerkte ik ,
• dat by wel verre van de rust to genieten, welke ik fchroomde to
• flooren , even zeer als ik een ongelukkig flachtoffer was van eene
• nog ongelukkiger drift . Toen fchilderde myne verbeelding my
• den Almagtigen af, als gereed ;in zynen worn om hem to ih•affen .
• Ik vreesde, dat de liefde, welke ih onheilig met my voor't Altaar
• gebragt hadt, de wraak des Hemels zou doen nederfiorten , op bet
• ongelukkig voorwerp van dezelve .
Maar--- de hand des
„ doods grypt myaan .
Indien de Medegenootmynerdwaas• held nog onder dezelve zugt, laat by dan her oog vestigen op her
„ voorwerp zyner drift, laat by my aanfchouwen : laat by denken I
• dat bet jongfe nut ' t welk voor my nadert,ook welhaast zyn lot
• zat weezen . Myn einde is gekomen . Ik verzoek de gebeden
• deezer heilige Marnen. Ik verzoek vergiffenis voor den aanfloot
• doer my gegeeven, en erken my onwaardig onder bun begraaven
„ to worden".
Geen woorden zyn magtig, om de aandoeningen, van degetroffe
Ziel des Graafs,uittedrultken ;hy ondervondt,in dat vreeslyk uur at
de tederheid der liefde, en al de finerte der wanhoop . By knieide
met de andere Kloosterlingen, toen zy eerst fprak . De flem kende
by terilond voor de flern van ADELAIDE ; doch de vrees van een enkel
woord,'t welk zy uitte, to zullen misfen , wederhieldt hem van fchreeuwen . Wanneer by bemerkte , dat zy geflorven was, werd by zinneJoos van hartzeer ; by ontfprong de Kloosterlingen, die hem vast
bielden, knielde, vatte haare leevenlooze hand, en bevogtigde dezelve met een vloed van traanen ; uitroepende :
„ Nu heb ik u
•
myn dierbaare ADELAIDE
u voor altoos verlooren ;
• gy waart by . my, en myn hart, myn ondankbaar hart, kende haar
• niet---Neen
wy zullen niet weder fcheiden .
• De flood
zal ons voor
min wreed dan myn Vader
De
39 alroos vereenigen " .
„
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De heilige Broederfchap nam hartlyk deel in dit allertreurigst fchouwfpel, en poogde hem , door de beweeglykite redenen, van bet lichaam,
't welk by fttyf omarmde , of to trekken : geweld was 'er toe noodig ,
en by werd in zyne cel opgeflooten . De Graaf is nog in die opgefloote plaats, en heeft nu veele jaaren doorgebragt, in 'c beweenen
van zyn verlies , om zich voor to bereiden tot eene betere wereld .
De Heer D ARNAUD , Schryver van dit Stukjo , verzekert de zodanigen, die geen geroegen fcheppen, in her leezen van vercierde
Jammertooreelen, dat de treifendfte gevallen, bier voorkomende,
maar at to ongelukkig op de waarheid gegrond zyn .
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TUSSCHEN LYCIDAS

en

(Naar't Hoogdu :tsch van den Heer

LAMON .
GESSNER .)

YCIDAS en LAMON hidden een drift Hoornvee, op een Voorge,~~ bergee, digt by den mond van den Tyfernvs, waar dezelve,
fangs zyne roode bedding, in de diepte der Zee ilort . Zwaare donkere wolken pakten zich op een ! gene fchrik baarende flilte
heerschte in 't Geboomte! De bevreesde Zwaluw en bet Ysvogeltje
vloogen twyfelagtig been en weder . Alrede hadt de drift Vee's bet
gebergte verlaaten , om eene fchuilplaats to zoelten . De twee Herders bleeven alleen, om her naderend Onweer waar to neemen .
Hoe fchriklyk is deeze flilte! riep LAMON flit . Ziet de daalende
Zon verfchuilt zich agter de wolken , die aan her uiterlte van den
Oceaan, gelyk hoog getopte bergen, opitomen .
LYCIDAS. Deeze donkere en onuitoogbaare Zee gelykt een' eeuwige nags! Dezelve is, nogthans, flit ; maar op deeze doodlyke flilte
zal fchielyk een fchriklyk Onweer volgen ! Een hot geluid dommelt
my reeds in 't oor, en vervult de lugs . Dus words, in eer, fchie .
lyken ramp, zonrtyds bet gehuil der droefheid van verre gehoord .
LAMON . Befchouwt deeze berg gelykende wolken ! Hoe tranglyk
ryzen ze boven elkander . Zy komen als flit de diepte op , en worden, van tyd tot tyd, zwarter en dreigender .
LYCIDAS . Her geraas nadert en verzwaart ! Duisternis bedekt de
diepte ! De Dionfedifche Eilanden zyn reeds in de donkerheid bedol.
ven , zy vertoonen zich flier meer ! Her nabuurig Pharos vertoont
zich alleen, to midden van bet akelig donker ! Maar nu beginnen de
Wolken flerk to beweegen! Zy fcheuren, en dryven, m,-t fchielyke
vaart,door de lugt ! Zy fluiten tegen de golven, reeds wit van fchuim .
LAMON . Her Onweer is in voile woede ! Laat ons 'c zelve gade
faan,'er is,ik weet nietwelk een vermaak,vermengd met den angst
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daar door verwekt! Loot ons bier blyven . Als wy eene fchuilplaats
behoeven, wy hebben flegts den berg of to klimmen .
LYCIDAS . LAMON ik za1 by u blyven .
Her Onweer hangs nu bo .
ven ors hoofd . De golven Man tegen den , voet van 't gebergce ;
de winden teisteren de toppen der boomen .
De toomlooze golven fchuimen tot aan den kernel ; nu
LAMON.
klimmen ze op als verbaazende rotzen , dan daalen ze ten afgron :d! De Blixem, die de oppervlakte der baaren kliefc, verlicht
alleen dit fchrildyk tooneel!
6 Onflerflyke Goden !
Len Schip !
LYCIDAS.
bang rae op eerr golf, gelyk een Vogel op de punt van cen rots .
I•i , - gel! -- her zinkt! Waar is her Schip? Mar zyn de elendige
fchcepsg :=ze!lcn! --- in de diepte der zee verzwolgen .
Indien mine oosen my niet bedriegen, vertoont zich
her Sch-p , og op lien golf . --- Goden ! bewaart, bewaart bet
rampzra ,, `v'olk! - Ach! zie, de volgende boar loopt, met al .
ien eeweld , 'er op aan . - Ongelukkige Menfcheu , ivat kon u
beg eegen , uw geboortegrord to verlaaten, en u op de trouwlooo .
fte hocfdilcffi to waagen ? Bragt uw land geese genoegzaame
vrugten voort , om uwen bonger to flillen? Gy zoekt rykdommen,
en gy loopt een' elendigen dood in den mond!
LPCiDAS .
To v~ •r ge&ch zullen uwe Ouders, uwe Vrouwcn, en
Kit e- n Let va-derlyk flrand, met borne traanen, bevogtiger, To
v~rgeefsch zui : :u zy gelolte doen voor owe behoudenis, op de al.
rant, i_ .
.- rv i, r x U N u s .
:
v
Uwe begraafplaatzen zullen ledig blyven .
Uv iic :aatren zullen artu doroofvogefen, op bet firand, ten prooije
tirekke n, of door d'.e Zce-fgedrogten der diepte verrlonden worden!
6 Godenn ! gecfr , dat 1k, voor akoos, vreedzaam, in myn nede .
riio hutj,, nag woonen, en, met weinig to vrede, ale Inyne be .
ho.lften w -17g versallen, met de vrugten van myn land, en van myn
We .
Grocte Goc'er. ! dat ik geflraft worde gelyk deeze eletrdigen, indien ik over myn lot morre! indien ik ouit meer wensch
dan ik III, genict, tot myn beffaan en rust .
Laat ons na beneden gaan . Misfchien werpen de ban.
LVctDAS .
yen eeni ; .,n dier o'ug?lukkigen aan den oever op . - Leeven zy
nog, try zullen her genoegen hebben van bun to helpen, en to behouden . Zyn ze reeds geflorven, wy zullen borne Schimmen bevredigen, door bun lichaam eene vreedzaame begraafplaats to be .
zorgen,
Zy klommen neder op her firaud, en vonden een jongeling, zo
fchoon ais de Zuon Van M A I A , op her zand uitgeffrekr. Buiten
float, cm hem tot her leeven weder to brengen, beflelden zy hem
ter earde : 't lyk met traanen bevogtigende . Onder een gedeelte van
her wrap, op 't flrand bier en daar verflrooid, vonden de Herders
een kof rtje met good . LYCIDAS fprak, op de ontdekking, wat zul.
ten wy met dit geld doen ?
LAr~
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Laat ons bet zelve bewaaren, niet om ons to verryken ;
LAMON.
bier voor behoeden ons de Goden! doch om her weder to geeven
aan die her , met refit , mogt eifchen , of ult to deelen aan die her
meet dan wy bAoeven .
De fchat , onbekend voor de gierigheid der menfchen , bleef langen tyd in handen der twee Herderen . Eindelyk befteedden zy denzelven tot bet bouwen van een Tempel, naby her graf des Jonge .
sings . Zes kolommen van wit marmer, met klimop omgroeid, vercierden den Voorgevel, en binnen was een Standbeeld van PAN gep!aatst . Aan•d e Vergenoegdheid en PAN werd die Tempel gebeiligd .

M

K L I N K D I C It T.

Yn Zangtter word genoopt, genoodzaakt, om to dichten ;
Maar'k heb geen voorraad! Zwyg van zaaken! 'k heb geen woord
Daar ik op dichtcn kan . Wie heeft her ooit gehot-rd?
'k Moet echter zingen ; voor deez' drift moet alles zwichten.
De Dichtkunst dringe my thans . 1k zal 'er my naar richten .
Welaan ! Inaar, of myn Zang ooit eenig mensch bekoort
Raakt my op heden niet . Ik zing, door dwang, maatvoort.
De Dichtkunst heeft haar doel, en treft my met haar fchichten .
Lach om haar fchichten! dryf met 's Dichters drift den fpotI
Ik zing, om dat ik moet . Ik dicht, en dit 's myn Lot .
Ik dicht, en gy, gy Iacht ; geef ruimte aan uwe Longen!
Ilt zing ; en heb geen flof . Die wil, roep vry,'t is dwaas!
Veel menfchen vinden vreugd in 't maaken van geraas .
Lach vry ; ik lach met u ; ik heb van N I F T S gezougnn .
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WAARNEEMINGEN
omtrent de
LUGTS-GESTELDHEID, WEDEP ell WIND , to AMSTELDAM,
in December 1776.
DOOR

RNTONIUS WILHELMUS SCHWA?, Med . Do&

Therm.
I
Barometer.
A 's morg . 's midd. 's av. -no . mi. av.
129 . 74- 29. 8 ,'1 29.10 .1 43'41 46

1 30. 04,30 . 0+ 46146 45
3 - 0 _9.Ii1'29 .II-38 42 42
,429.11 -II2 , -112,40 44 46
5 - 11130- 0 130. 0 146 47 , 48
6-11 29.102 ;29.10 4I 44 43
7-IO2.-II I 3o . o 38 40 39
8 30 . 1 30. 1 --- 11' 3438 37
9--- 2 -- I
2 132,34 3 ;
to
- 22- 313°137 3v
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Tot Fraaije Letteren, Konflen en Weetenfchappen betrekkelyk, in bet Vyfde Deets Tweede Stuk.

B

Edenkingen over Gods Zedelyke Eigenfchappen . Door
Mr. GRAY.
I
Losfe Gedagten over eenige Onderwerpen . Door Mr . GRAY . 4
Middel voor de koude in de Handen . Door j . H. RUMPEL . 6
Uittrekzel van een Brief van den Heer MESSIER, wegens ee .
ne buitengewoone Koude, waargenomen in het Voigefiscb
Gebergte, den 27 Nov . 1774 .
7
Berigt eener Reize na de Ysbergen, in het Hertogdom Sa9
voye. Door den Heer BOURRIT .
Kort Begrip der verfehillen tusfchen Groot - Brittanje en de
Americaanfcbe T/olkplantingen gereezen,
17
Brief van den Heer MARMONTEL, aan den Heer'~ * *, over
de Plegtigheid der ZalvingevanKoning LODEWYK DEN XVI.
29

De voornaamfte Leevensgevallen van
De vergeeten Burger of de gelukkige Landheer .

TOPAL OSMAN.

32

Dicbtf ukje .
37
De Schoone Juffrouw en de Rups . Door den Heer BARBE, 43
Brief van M . VAN PHELSUM . M. D .
43
Redenvoering tegen het bedriegen en berooven des Naasten,
of Verhandeling over de woorden Levit XIX: 13 . Door
W. ENFIELD .
45
Waarneeming aangaande eene Wond, doorgaande tot in den
Onderbuik en 't Gedarmte . Door M. FILLION.
52
Befpiegeling der Koude, in den Jaare MDCCLXXVI .
56
Proeve, in welke men rede tragt to geeven van de verandering van Climaat, die men waargenomen heeft in de Volk .
plantingen , gelegen in het binnenfte der Landen van Noord.
4ynerica. Door den Heer HUGUES WILLIAMSON. M . D. 64
VV 5
Over
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Over ale Staatkundige vordering der Volken .
72
HEIcDRIK en MARIA . Eene waare Gefchiedenis .
77
De Lotgevallen van Vernuft en Weetenfchap .
82
De Goudzoeker en de Wysgeer . Door den Heer BARITE . 83
anvallende Gedagten,in den Winter deezes Jaars MDCCLXXVI .
D : cbtfluAjc .
84
Waarneemingen wegens de Lugtsgefteldheid, enz . to Amiter.
darn, in sanitary 1776.
87
Nadere Berigten van de itrenge Koude .
8g
Het Huislyk Geluk.
89
Waarneeming aangaande de Geneezing van een 13orst.teering,
door een Brandmiddel . Door M . DUPLAN .
94.
Befpiegeling van den Dooy, in't Voorjaar des Jaars M DCCLVI .
loo
Befchryving eener nieuwlings ontdekte Gevoelige Plant ; geheeten Dioncea Muscipula, in 't Engelsch Venus Fly trap,
dat is Venus Vliegen-val.
105
Befchryving van het Eiland Scio. Door RICHARD CHANDLER .
10p

De Schoone Morgen .
115
J,?ACBIM, of merkwaardig voorbeeld van Kinderlyke trouw .
Eene Zedeleerende Gefchiedenis .
124
De Vaderliefde .
128
L~. :.te G;.dagten, over de Vryheid . Dicbtflukje.
129
Waarneemingen wegens de Lugtsgefteldheid e nz . t o Amfterdam, in February .
1 32
Verhandeling over de Voortreflykheid, en het zwaarwigtige
van het Ampt eens openbaaren Bedieuaars van het Euangelie .
133, 1 77
Verhaal van een Vallende Ziekte, met 't geen 'er, by de
Ontleeding , is waargenomen . Door Dr. DANIEL DE LA
RocuE, medegedeeld aan Pr . CULLEN.
142
Waarneemingen, over de algemeene Natuur der Wynen, benevens eenige korte Aanmerkingen over het Opium, den
Tabak en de Thee . Door den Heer EDWARD BARRY. 144
Vervolg van Proefneemingen ter bevestiging, dat de nitwerkzels der voorbyfnellende Kogelen, niet van cenen Eleclri .
ken
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ken cart zyn . Door MARTINUS VAN MARUM.
15o
De voornaamfte Leevensgevallen van Mr. PETER COLLINSON .
153
Verhandeling over de Kunflen en Letter-oefeningen .
16o
Reis na bet Gewest der Veronderflellingen .
169
Wreedheid tegen de Infe6ten . Door Dr. PERCIVAT,.
172
De twee Honden en de Kat . Een Fabel. Dicbtflukje . 1 75
Waarneemingen wegens de Lugtsgefteldheid, e nz . to Amier,
dam, in Mart .
176
Kruidmengkundig Berigt, wegens de verkiezing en bereiding
des Manlyken Varenwortels, tot bet bekende Geneeskundig gebruik tegen den Lindworm . Door WILLEI\I VAN BARNEVELD .
188
Brief van den Heer ROBERT BARKER , F . R . S . aan Dr.
BRODLESBY, over bet maaken van Ys, in de Oost-Indien .
196
Uitgezogte Leevensregels voor de Jeugd.
Ig9
De waare Godsvrugt . Door GANGANELLI.
205
Character van RICHARD LANDGRAAG .
2o$
Aan de Dichtkunst. Dicbtflukje .
21_
Waarneemingen wegens de Lugtsgefleldheid, enz, teAmfterdam, in April.
216
Befchouwing van een Zomerfchen Morgenflond .
217
Het verfchil tusfchen de Oostindifcbe en Moscovifcbe Rbabar .
ber, onderzogt door j. G . KALENBERG.
223
Aanmerkingen over de Deelen, waar nit de Wyn beftaat, als
mede over den Brandewyn , Wyniteen , en den Azyn .
Door den Heer EDWARD BARRY.
23X
N ader Berigt, wegens bet gebruik des Varenwortels, tegen
den Lindworm . Door W. V. BARNEVELD.
236
Over de menigvuldigheid van Boeken .
239
Vertoog over de voordeelen, die jonge Heeren kunnen trekken, WE de verkeering met Deugdzaame Jutfrouwen . Door
JAMES FORDYCE .
249
De Wysgeer . Naar bet Fransch van den Heer DU MAR$AIS. 256
Voor- en Tegenfpoed . Eerie 4llegorie .
257

Een
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Een onbekend geval met m . SCRIBLERUS .
261
De Vriendfchap . Dicbtflukje.
262
Waarneemingen wegens de Lugtsgef eldheid, e nz . t o Amfler.
dam, in May .
264
Nafpeuring van de voornaamile Gedenktekens des Zondvloeds,
in de Heidenfche Wereld . Door BRYANT .
265
Waarneeming aangaande een vreemd lichaam, 't welk de
Lugtpyp (Aspera Arteria) doorboorde . Door M. DE LA
DIARTINIERE,
277
Brief van MATTHEUS DOTSON, M. D . aan JOHN rOTHERGILL .
M . D . F . R. S. behelzende eenige Proeven en Waarneemin.
gen, in een heetgemaakte Kamer .
280
Natuurlyke Historie van den Raaf Volgens den Heer DE
MONTBEILLARD, Medefchryver van den Heer DE BUFFON.
284
Smyrna
Tegenwoordige Staat der Stad
. Door RICHARD
CHANDLER .
292
Verhandeling over de Troubadours. Door den Heer Abt
1111 L L O T.
Q97 en 338
Geboortezang aan N. N . Diclatflukje .
Sic,
Waarneemingen wegens de Lugtsgeileldheid, enz . t o Amilerdam , in Puny.
312
Jefus Afkomst verdeedigd, tegen den Beer DE vOLTAIRE . 313
Berigt wegens de Pest to Smyrna . Door RICHARD CHANDLER.
324
Natuurlyke Historie van den hraay. Volgens den Heer DE
MONTBEILLARD .
329
Befchryving van een monfleragtigen Visch, ge(Irand op de
Kusten van Normandyen .
333
Zedige Bedenkingen.
334
De ongelukkige Zoon of Vaderlyk Berouw .
346
Brief van den Beer DE VOLTAIRE, aan den KoningvanPruisfen .
353
Korte Regelen voor Jonge Dichters .
355
Redenvoering over de Vriendlykheid . i Pet. III: S . Door
den Eerwaardigen WILLIAM WOOD .
357
De goede uitwerking van 't doorfllyden van de Aponeurofis,
der
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der tweehoofdige Spier (Biceps) in een pynlyke g efcheur.
de wond, Door B . WILMER, in een Brief aan Dr, HuN .

TER.

365

Dicbtflukje .

397

Natuurlyke Historie van den Roek.

Volgens den Heer DE
367
MONTBEILLARD .
De Land- Lugts- en Weersgeaeltenis in Zuid-Carolina. Door
LIONEL CHALMERS .
370
Stigtelyke Spreuken .
38o
De Weldaadigheid . Eene Oosterfcbe V rtelling .
385
Tafereel van der Menfchen Geestgefteltenisfe, in 't midden
van de Achttiende Eeuwe . Door den Heer D'ALEMBERT. 392
Character van SOPHRON.
394
Nalatenfchap van JEAN BAPTIST DE SINT SILOIX .
396
Alleenfpraak van JAN HENNUYER, Bisfchop van Lizieux, op
het ontvangen van den last tot den Moord der Hugenooten .
Waarneemingen wegens de Lugtsgefteldheid, e nz . t o Amfterdam, in 3uly.
400
Opheldering van Spreuken XXV : 23 . Door THOMAS HUNT.
401

Waarneeming over een Boon, die uit de Lugtpyp, naar beneden in 't rechter gedeelte van de Longpyp (B;•o ncbid
Dextrd) neergezakt was, en wederom den zesden dag, door
hoesten, uitgeworpen is . Door M . BEAUSIER DE LA BOUCHARDIERE.

410

DE MONTBEILLARD,

413

NEVIL MASKELYNE .

415

Natuurlyke Historie van den Bonte .Kraay . Volgens den Heer
Verflag van de Waarneemingen, om de Aantrekkingskragt
der Bergen to ontdekken en to meeten . Door den Eerw.

De voornaamfte Leevensgevallen van Mr . GEORGE EDWARDS.
419
Aanmerkingen over deVolkplantingen . Door den Heer SCHMITS.
426
.
WIELAND
DIOGENES en CHEREA
Door den Heer
.
431
439
De Last des Kykdoms .
Waarneemingen wegens tie Lugtsgefteldheid, e nz . to Amiter .
dam, in dugustus.
444
Op .
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Opheldering van Salomo's Spreuk XXV : 13.

Door THOMAS
445
Waarneeming over de uitwerking van bet hulpmiddel tegen
den Lindworm, op order van den Koninggerneen gemaakt,
gezonden aan den Schryver van bet 7ourrnal ele 11Zedeci;,e.
Door Mr. TURGOT .
445
Natuurlyke Historie van den Kaauw. Volgens den Heer DE
MONTBEILLARD .
450
Reize over bet Gebergte Cennis, door Mejuffrouw MILLER
van Batb-Easton .
453
Berigt en Chara&r van den Eerw . RICHARD PRICE . D . D.
F. R. S .
4Gz
De Herfst-Morgenftond . Door den Heer GESSNER .
469
Aanmerkingen over bet Gebruik en Misbruik der Wysbegeerte, in Stukken van Smaak . Door den Heer D'ALEMMBEAT.
HUNT .

4'I

Brief van den Heer A . I3RUGMcNS, aan de Uitgeevers der Hedendaagfcbe Vaderlandfcbe Letter-oefeningen .
480
Schets van eenen Geleerden . Door den Heer DE LA HARPE . 431
483
De geredde Schuldenaar . Eene Zedelyke Vertelling .
Alleenfpraak over 't Menschlyk Leeven .
491
Waarneemingen wegens de Lugtsgeaeldheid, enz, te AnIfter492
dam, in September.
Vertoog over de onderfcheidene foorten van Zedelyke Wysbegeerte .
493
Waarneeming aangaande een Kind, zonder eeniteken
g
van
leeven in de Wereld gekomen , en op eene gemaklyke en
eenvoudige wyze weder bygebragt . Door DI . LAVALC:E . 497
De veronderftelde uitwerking van kooken op bet Water, om
bet to fpoediger to doen vriezen, door Proeven bevestigd .
Door J. BLACK, 1\l . D. Profesfor in de Cbemie to Edenburg, in eenen Brieve aan den Heer JOHN PRINGLE. Bart.
F. R. S.
499
Berigt en Proefneemingen, wegens de nieuwuitgevondene Eletrizeer-Machine. Door DMARTINUS VAN MMARUM, A. L.
502
M . P. en M . D . &c .
Natuurlyke Historie van den Artkfler. Volgens den Heer DE
MIONTBEILLARD .
503
Ge-
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Gefchiedkundige Proeve over de Uitvinding der Letteren .
Van den Hoogleeraar WARD.
3 13
Korte Befchryving van Petersburg, bet Hof van Rusland,
de Keizerin, en den Groot-Hertog, in eenen Brieve van
den Heere WRAXAL, aan zynen Vriend, in den Jaare 1774517
De Toverzweep, of een Schets van Characters op den weg
ontmoet. Door JOHN BUNCLE den 3ongen.
525
Voorbeelden van de zonderlinge uitwerkzels der Befchroomdheid, met ophelderende Aantnerkingen . Door JONATHAN
RICHARDSON, PUn . Esq .
533
Waarneemingen wegens de Lugtsgefteldheid, enz, to Amfter .
dam, in 08ober .
536
Verhandeling over den Doorn, then Paulus verklaarde in bet
vleesch to hebben, 2 Corinth . XII : 7 . Door den . Eerw.
JOHN JORTIN .
537
Geneesmiddel tegen den Lindworm . Door M . LAGENE, M.
D . in eenen Brieve aan m . MENAUR . M. D .
549
Natuurlyke Historie van den Gaay . Volgens den Heer DE
MONTBEILLARD.
55L
Brief van DAVID MACBRIDE M . D . aan JOHN WALSCH Esq.
F. R. S . tot geleide van twee Brieven, van Mr . STUCKEY
SIMON, aan Dr . MACBRIDE, betreffende de herleeving van
eenige Slekken, veele jaaren in bet Kabinet van Mr. SIMON
bewaard .
555
Zonderling voorbeeld van de Hardvogtigheid der Slekken, in
bet wederflaan der Hette,'t weak eenigermaate kan dienen,
tot bekragtiging van derzelver vermogen, om droogte to
verduuren ; zynde het geval der Slekken van Mr, STUCKEY
SIDION . Door Mr. T . ROWE .
559
Verflag wegens bet beflaan der Paarden, byzonder in Poolen, orn to beletten dat zy niet op 't Ys glyen . Door
M . PINGERON.
56r
Zedenfpreuken .
563
Alleenfpraak van den Deferteur .
568
GLYCERION. Door den Heer WIELAND.
571
De Starrekundige. Eene Zedelyke Vertelling .
57 7
Twee Byfchriften op de Afbeelding van den Eerw . Heer E .
N. ENGELBERTS .

579

Waar-

I N H 0 U D.
\Vaarneemingen wegens de Lugtsgel.l:eldheid, enz. te Aml.l:el'.
d~m, in November.
5 80
Verhandcling over den Oorfprong en het Voorwerp der Vern
borgenheden van Ceres, te Eleufls. Door den Heere COURT
DE GEBELIN.

58!

Briev van den Heel' DEL A LAN D It, over het verfchil der
Waarnemingcn, wegens de KOllde, in de Maand January
1'76, te Pm"ys, op het Obfervatorium van de Academie
d~r Weten!c!lappen, en op dat der Marine.
589
De Bemagtiging van Conl.l:aminopole. Door l\IOHAMMED DEN
II; benevens eene Befchryving dier Stad, en van haare
Voorl.l:eden.
592
Gevallen van den Graaf de Commiuge en Adelaide van Laufanne. Door den Heer D'ARNAUD.
605
De Schipbreuk. Herderskout tusfchen Lycidas en Lamon.
Door den Heer GESSNER.
617
Klinkdicht.
619
\Vaarneemingen we gens de Lugtsgel.l:eldheid, enz. te Amfterdam, in December.
620
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Het Plaatje van de Venus Vliegm. val, te plaatfen tegen
over
bl. 108

