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N dit twede Stuk behandelt de Eerwaerde Paulien zyn,
ontwerp op de eigenlie wyze, als wy met de uitgave
van 't eerfle Stuk gemeld hebben (*). Hy geeft ons in
dit tegenwoordige ene gefchikte verzameling van de berichten der Oosterfche Reizigers, nopens de Koninglyke Bedien.
den, en het Hofleven, met aentekeninge van verfcheiden
byzonderheden daer toe betreklyk; waer op by dan verder
ene oordeelkundige verklaring van deze en gene Schriftuur-.
plaetfen vestigt, of uit dezelven aenleiding neemt, om ver
uitdrukkingen der Heilige Schryveren, als deer op-fcheidn
ziufpelende, te ontvouwen. Om van dit laetfte nog een en
ander ílaeltje te geven, zullen wy fommigen zyner ophelderingen , wegens het fchenken van Klederen door Oosterfche Vorften, alhier te berde brengen.
Ene reeks van Berichten naemlyk leren ons, dat de meeste Gefchenken der Oosterfiche Vorken in Klederen beftaen;
en als men de gewyde Schriften leest, vind men, dat zul
Oosten plaets hadden. Zie-kegfchnoudtysali'
Gen. XXIV: S3. XLV: 22. Ricbt. XIV: i2, 13, en elders.
Ook
(*) Zie Nieuwe Vad. Letter- Oef. I D. bl. 137.
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Ook leest men van 't ampt eens klederbewaer derg en 't kie.
derhuis van Israëls Vorllen, 2 Cbron. XXXIV. 22. en Kong
X: 22; ter welker laetfte plaetfe uitdruklyk gemeld word, dat
Jehu uit het zelve kleding deed brengen voor alle Baals•'
dienaren. Wanneer men dit bedryf van Jehu in den zamen hang nagaet, kan men 'er vry duidelyk uit -.fnemen, dat Je hu hun deze klederen liet uitdelen , om hen , als 't ware ,
naer de gewoonte der Oosterfche Volkeren, een gefchenk Van
klederen te geven, ten einde hen, door dit fchynbaer getuigenis van zyne gunst en oprechtheid, des te geruster en onvoorzichtiger te maken, op dat zy, zonder tegenftand, verflagen mogten worden. Een ftaetlyk voorbeeld van die ge.
woonte der Oosterfche Vortten levert ons het: geval van Mor
Estb. VI: 6- ii. en VIII: 15. Na deze en meer der--decai,
gelyke plaetfen aengevoerd te hebben, bedient de Autheur
zich ook van deze gewoonte, ter ophelderinge van een an.
derszins duister voordel, 7ez. III: 6, enz.
„ Veelligt, zegt hy, doelt Jefaias op dit gebruik, hoofdd.
III: 6. dan zal iemand zynen broeder uit zyns Vaders buis aan
(zeggende) gy hebt kleederen, zyt onze Vorst, help-grypen,
deeze inflorting (of laat deeze aanfloot onder uwe band weezen.) De Profeet kundigt aan liet oordeel des allerhoogflen
over Jerufaiem, en den ellendigen ílaat, waaraan het Volk
Zoude onderhevig zyn. Broeders zyn anders malkanderen
gelyk, de een zal niet ligt de heerfchappy van den anderen
over zich dulden. Sterk moet dan de nood dringen , wanneer
de eene broeder den anderen verzoekt, om de heerfehappy
over zich op hem te neemen; dan moet een onheil voor de
deur haan, dat op geen andere wvyze kan afgewend worden.
Maar dan moet ook het gebrek aan aanzicnlykc Mannen zeer
groot zyn. Liever onderwerpt men zich aan Benen Vreemden, dien Staat en Rykdom voorrang geeft, dan aan tenen
ítatuurlyken Broeder. De beweegreden, die deezen aandrang
onderf<eunt, bevestigt dit te meer. Gy 'hebt kleedere:a, gy
hebt wel niets Vorstiyks, maar evenwel Benen voorraad van
IIIeederen. De Vorften pleegen hunnen Vrienden kleederen
te fchenken : wanneer gy de heerfchappy over ons op u neemt,
kunt gy u ten minften daarin als een Vorst vertoon en, dat gy
Broedeons van Kleederen voorziet, en ons bezonder uwenmilddaa.
uwe
aanfpraak
op
naaste
de
betrekking
ren, dien de
dikheid geeft. Kunt gy ons al geen ander voordeel verfchaf.
dat wy niet
ten, gy zult ten min!'ten dat ongeval afwenden,byftand
onze
uwen
langer ongekleed gaan, wy zullen door
: nIk
droeviger
luidt
hee
antwoord
naaktheid dekken. Nog

REC1ZERÏN'G DER 00STaf LIIWEN.

3

ben geen Geneesheer, (in 't Hebreeuwsch, Ik hen of ik zal
geen Heelmeester worden.) dat is, ik kan uwr fchaade niet
heelen, ik kan u niet helpen, Ik heb brood noch kleed in
buis, zet my niet ten Vorfe over bet Volk. ik hebzelf geen
brood, ik heb zelf geen kleed, laat (laan, dat ik cenen voorraad van kleederen zou hebben. Te vergeefs zoekt gy by my
het geen gy begeert, ik kan u geen kleederen verecren , en
dus uw Vorst niet zyn. Hoe fchoon, hoe leevendi` , hoe
nadruklyk is dit voorftel?
Onder andere byzonderheden tot deze gefchonken Klederen betreklyk, neemt de Eerwaerde Paulien in acht, dat zy,
die 'er mede begiftigd zyn, volgens de berichten der Reizigers, dezelven ook moeten aentrekken , wanmeer zy. in de te.
genwoordigheid der Vorffen verfchyncn; liet welk, zynsoordeels, kan dienen ter ophelderingevan Matth. XXiI: Ii —i3;
waaromtrent by zich indezervoege uitdrukt,
„ Het zoude een duidelyk blyk van verachtitig zyn, wan.
neer men zich in zulk een kleed, vooral, wanneer men voor
den Koning verfchynen moest, niet vertoonde. Dus vinden
wy de reden van den recitmaatigen toorn van den Koning,
op den Gast zonder Bruilofskleed. Matth XXII: 11-13.
Men moet vooronderflellen, dat de Koning den Gasten eeti
bezonder kleed gezonden hadt, dat zy op de Maaltyd aan
moesten hebben. Hoe kot;de neen anders 's Konings toorn
over liet gebrek van dit kleed verdeedigen °? Hoe kunde de
Heer hem als verftomd verbeelden, daar by zich met zyne
armoede verfchoonen korde, wyl zo wel armen als ryken genodigd waren , en wat zouden wy van het oogmerk der gelykenis zeggen? Het is dagklaar, dat de Heer deeze leering
wille voorpellen : Die zich voor Kristenen willen uitgeeven,
en niet de waare hoedanigheden der Kristenen ':ebben, waarin liet Geloof de voornaamíle is, zullen van God verworpen
worden. Dan welke! wanneer die Ongelukkigen zich ver.
ontfchuldigen : Het is waar, wy hebben geen geloof, dan wy
hebben geen vermoogen om het te verwekken, wy zyn arm
en onmagtig: Wie kan ons f}raffen, om dat het ons mangelt
aan liet geen wy ons met alle moeite en vlyt niet geeven kun•
nen? Geen andwoord kan deezen uitvlugt wegneemen i dan
dit: God heeft u liet geloof laaten aanbieden, gy gelooft niet,
om dat gy het niet hebt willen aanneemen, van hem, die u
die Genade wilde fchenken. Men neeme deeze onderllelling,
dat de Koning elk een kleed gezonden hebbe, weg i en de
geheele gelykenis wordt duister en onvolmaakt, en 's Konings
gedrag onbegryplyk. Dit hebben veele Uitleggers gemerkt,
A2
en
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en daarom beweerd, dat daar gezinfpeeld wordt, op hetfchenken van Bruiloftskleeden, in welke de Gasten ter maaltydkomen moesten, Ik laate het daar, hoe verre deeze Gewoonte
uit, ongewyde Schryvers konne beweezen worden. De plaatzen, welke men uit de H. Schrift aanhaalt, dienen niet ten
bewyze. Men beroept zich op Richt. XIV: 'a. PG XLV.
io, as. Dan uit de eerfte plaats blykt, dat de Wisfelkleederen niet gegeeven worden, om daar in ter Bruiloft te ver
maar eerst een geruimen tyd, na de Bruilofdmaal--fchyne,
tyd, uitgedeeld; zy zyn een gevolg van Simfons verbintenis
met de Bruilofdsgasten, eene belooning van de oplosfingvan
het Raadzel. In de andere plaats wordt niet bepaald, van
waarde Staatsdochters haare praalgewaaden gekreegen hadden."
Verzameling van Leerredenen, door G. BONNET. Dr. en Pr.
der H. Godgeleerdheid, en tdeadernie- Prediker te Utrecht.
Tweede Deel. Te Utrecht, by de Wed. J. v. Poolfum en
A. v. Paddenburg. 1776. Bebalven bet Voorwerk 405 bladz.
in groot oc`'tavo.

H

Et eerfle Deel der voortreflyke Leerredenen van den geachten Hoogleeraar Bonnet behelsde , gelyk we gemeld
hebben , meerendeels verhandelingen over g,eíchiedkundige
floffen (*); welken zyn IIoog Eerwaerde, a's toen gezegd
is, op zodanig ene wyze ontvouwde , dat zyne Leerrede
wel aengemerkt mogten worden, als gefchikte voorbeel--ne
den ener nuttige Predikwyze. Het diestyds gezegde des.
aangaende, zo in dezen als in anderen opzichte, heeft men
ook in volle krachte over te brengen, op de Leerredenen
in dit tweede Deel vervat, die genoegzaem allen van eene
andere natuur , doch op eene ibortgelyke oordeelkundige
wyze opgelleld zyn. De Hoogleeraer ontvowt hier nae ra
lyk leertlelli e onderwerpen , die eens Christens ernilige
overweeging vorderen, en hem ter betrachtinge leiden. Op
die manier handelt zyn Hoogeerwaerde over het krachtdadig Godlyk onderwys, als noodzaeklyk ter zaligheid, by de
overweeging van 's Heillands tael, Yoh. VI: 45. Ene tweede Leerreden, over de woorden van den Zaligmaker, doh.
VII: 17., leert ons, hoedanig ene gemoeclsgefleldheid 'er
vereischt word, om rechtmatig te kunnen oordeelen over de
Godlykheid der Euangelieleer. In de daer op volgende Leerreden, gaende over het voorgevallen by de ongeloovigheid
van
(*) Zie Redend. Uaderl. Letter.Oefen. III D. b:l. 525.
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van den Apostel Thomas, Yoh. XX: e6-22, ontmoet ons
ene aeneenl hakeling van leerzame aenmerkiugen over dit
onderwerp, ter waerfchouwinge en aanmoediginge in onze
dagen. Des Hoogleeraars vierde Leerreden {bekt, ter ontvouwinge der Apostolifche redeneringe, Rom. V: 18, 19,
over de gelykvormigheid der Godlyke fchikking, met opzicht tot de gevolgen der gehoorzaamheid van Christus, en
der ongehoorzaamheid van Adam. Op deze Leerreden, ge.
fchikt om de Euangelifche Leer der Regtvaerdiginge des
Zondaers, van ene gewaende ongeryutdheid, vry te fpreken, volgt ene andere, over kom. VI: 8-14, IIreLkende
om die Leer insgciyks te ontheff=en van het bezwaar, dat
zy den weg zou Lanen , tot liet fclhrooanloos bedryven van
allerleie ongerechtigheden. In de zesde Leerreden geeft ons
zyn Hoogeerwaerde ene opheldering van de bondigheid der
redeneringe van Apostel Paulus, r Cor. XV: t7; ter aan
liet verband, dat 'er is, tust^han de zalige-tonigeva
opílandin g der rechtvaerdigcn ten laatden dage en do ol1tanding van Jezus Christus. Hier by komt ene Leerreden
over des Apostels tael, 2 Cor. V: 7; welker verklaring den
I Ioogleeraer eenleiding geeft, tot het voornellen en aendringen van enige leerzame bedenkingen over den ftaet en de
werkzaemheid van een Christen op aerde, die zyn Vaderland in den Hernel heeft. Ten laetfte behelst dit Deel nog
ene troostryke en opwekkelyke befchouwing van de Leer
der Verzoeninge des Zondaers, nacr de leiding van 's Apostels voorftel, 2 Cor. V: 21. Ieder dezer onderwerpen behandelt de Hoogleeraer met ene oordeelkundige opmerkzaemheid; die hem meermaels gelegenheid geeft, om,
zo in de verklaring als toepasfing, onder het hoofdbedoelde, dat by fliptlyk in 't oog houd, als van ter zyde, enige gewigtige aenmerkingen in te vlechten, welke zeer wel
ter fnede bygebragt worden. Om een nader denk
Prediktrant te geven, zullen wy, ter de--beldvan'sM
zer gelegenheid, het voornaemfle beloop zyner Leerreden,
over 31ob. VII: 17, fchetzen.
Ter Inleidinge dient, dat een der voornaemae middelen,
om een verkeerden Godsdienst (tand te doen grypen, is ,
den mensch de gelegenheid te benemen tot een vry onder
te onderwerpen aen een willekeurig gezag.-zoek,nhm
---- Dan dit middel verfoeit de ware Godsdienst; die
geeft den mensch niet alleen vryheid, maar verplicht hem
zelfs tot een vry onderzoek. En zo heeft Jezus zyn
perfoon en onderwys aen aller onderzoek orde worpen; dan
Ag
VC-
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velen zyner toehoorders onderzogten zyne Leer niet, of zy
deeden het kwalyk. — Men mag zeker geen Godsdienst
aennt m'-,n noch verwerpen , zonder onderzoek; máer, zich
hier toe verledigende, is 't niet onverfehillig hoe men daerin
te werk ga; het moet geíchieden niet ene daer toe gefchikte
Zo onderwierp jezus zyne Leer aen
gemoedsgeftalte.
aller onderzoek, maer by vorderde dan ook in hun de daer
toe vereischte gefteldheid des harte ; dit deed hem in den
Tekst zeggen: zo iemand zuil deszelfs wille (re weten Gods
wille) doen, die zal van deze leer bekennen, of zy uit God
yr, dan of ik van znyzelven fpreke.
Ter algemener ophelderinge van dit voorhel, gaetde Hoog:
Iecraer na , in welke omttandigheden de Heer dit gezegde
voortbragt; 't welk hem den zatnenhang van dit vers met het
voe)rgaende duidclyk doet ontvouwen. En hier op brengt hy
alles, wat 'er in vervat is, tot de drie volgende hoofdzaken.
I. I let (Tul: dat in verfchil was tusÍchen Christus en de Jooden, liet gezag, naemlyk, van zyne Leer: of zy uit God
is, dan of ik (Christus) van my zelven f.reke. II. De ge •
f{eldheid van zulk een , dien de Heillaud bekwaem keurt, om
in dezen een regelmatig oordeel te veilen: (die) wil deszeifs
wille doen, die zal van deze leere bekennen of enz. III. De
overlating van het geleilil aen het oordeel van zulk een
rnensch : zo iemand wil deszelfs wille doen, die enz.
De Hoogieeraer geeft, onder het verklaren der hier gebruikte
1preekwyzen, ene opheldering der voorgel{ else hoofdzaken;
en duet ons daer uit opmerken, dat alles hier op uitkomt.
„ Een mensch die genegen, die volvaardig i.$, om zich te
íchikken naar het welbehaagen van God, in eenen weg van
Godsdienst, wanneer hy de leer van Christus, zo als die van
hein zelven onder de Jooden verkondigd, en naderhand door
zyne Apostelen gepredikt is, behoorlyk overweegt, die zal
moeten erkennen , by zal oordeelen, hy zal ondervinden,
dat dezelve van Goddelyken oorfprong zy." -- Maer op.
dit voorbel kunnen, vervolgt de Hoogleeraer, niet recht twee
vragen gedaen worden. (i.) Is het billyk, dat Christus al.
leen zulk ecu mensch aenmerkt, als bik vaeiu en bevoegd,
om over zyne Leer behoorlyk te oordeelen? (2.) Gaet het
opgewelde ;t;vo±g wel zeker door? Ter beantwoordinge hier
van, fielt by zig voor, de twee volgende hellingen te betoogen.
I. „ Een mensch, die in zaakera van Godsdienst, en dus
ook over de leer van Christus, een regtmatig oordeel zal vellen, moet waarlyk genegen zyn, om God te dienen en zy.
Slet
-----
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nen wil te betragten". II. „ Zulk een mensch zal de Leer
van Christus beoordeelen als van God oorfpronkelyk , en dus
als een voorfi hrift van den waaren Godsdienst, waar aan by
zich geredelyk onderwerpt ". De gegrondheid van
ieder dezer Stellingen betoogt zyn Hoogeerwaerde ten bondigfte; en werkt tevens, overeenkomt ig met de bovengemelde
uitbreiding van den tekst, aen, dat zulk een mensch de Godlykheid van die Leer ondervind, en dezelve dus in kracht bekent ; door , naemlyk , te ondervinden , dat de Godsdienst
waren troost verfchaft in leven en in Herven.
Na dit alles gaet de Hoogleeraer eindelyk ter toepasfinge
over. Hy felt ons voor ogen, het character der tegenwoordige ongeloovige beoordeelaers der Euangelieleere, en toont
hoe ong:fchikt dezelven zyn, om 'er wel over te oordeelen.
Ons hier tegen gewaerfchuwd hebbende, doet by ons verder
opmerken, hoe ene ongegronde, verkeerde of gebreklyke om
uit dezelfde bronwel ontfpruit, te-helzingdrEua ,
weten, ene onwilligheid om Gods wil te doen. Voorts dringt
by ten ernthiglte aen, op die vereischte gewilligheid, als nood
alle, 't zy meer of min gevorderde, Christenen,-zael;dykin
met melding van den heiiryken uitflag voor allen, die 'er zich
toe bevlytigen.

4anlpooring tot Bekeering en Geloof in Christus, door j. c.
LnvATEx Predikant te Zurich. Te Utrecht, by J. v. Schoon
eit Comp. 177e. In groot oEtavo 46 bladz.
-hoven
,

(' Een voorzichtig Mensch zal tot morgen uitftellen, 't geen
J gedaen diend te worden, dat heden gelhieden kan,
en waer toe men veelligt morgen geen gelegenheid zal heb
Deze Les is den Menfchen in 't Burgerlyke overbe.-ben.
kend, en zy die hun tydlyk belang behoorlyk gadeflaen, nemen dezelve gemeenlyk ook zeer wel in acht : maer in 't
Godsdientlige, fchoon 'er een eeuwig belang van afhange,
vind men maer al te veel Menfchen, die dezelve veronachtzamen, en deswegens, ten zachtlte gefproken, van de uiter.
(Ie onvoorzichtigheid te beschuldigen zyn. Hier tegen den
Naesten te waeríchuwen , en een ieder op te wekken, om
Gods genade, geloovig, met een boetvaerdig hart, ten fpoedigtle te zoeken, zonder dit noodzaeklyke werk der Bekeeringe etrigzins uit te fiellen, is het bedoelde van den Eerwaer.
den Lavater in dit Gefchrift. Hy voert een Mensch fpreken.
de in,, die„ opgeleid tot een levendig bezef van de nood.
A4
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zaeklykheid dezer plichtsbetrachtinge , de onbezonnenheid
van derzelver uithel ten klaerlle bemerkt, de nietigheid der
voorwendzelen doorgrond , en in een geloovig vertrouwen
op Gods genade in Jezus Christus den weg der Bekeeringe
inflaet. Men heeft 'er nog twee Dichtffukjes van zyn Eer
-waerdnbygvo,ithergfldbkyzn.
In alles íiraelt een gemoedlyke ernst door, die met oordeel
aengedron; en word; des dit Gefchrift by uitfiek gefchikt zy,
om zodanig ene gemoedsgefteltenis aenvangiyk te bevorderen, of verder te verflerken. Zie hier, om een tlael
zyner fchryfwyze iet dit geval te geven, hoe hy het misbruiken van 't voorbeeld van den begenadigden moordenaer
tegenga; waaromtrent de hier fprekende Pcrfoon zich inde
uitdrukt.
-zervog
„ Waarom wil ik toch een verkeerd gebruik maken van,
en myzelven verblinden, door het voorbeeld van den begenaligden moordenaar? Weet ik dan zeker, dat deze
mensch zich nier lang van te voren in zyne gevangenis heeft
kunnen bekeeren? Weet ik, of riet misfchien zyne misdaad
veroorzaakt is , door eene fchielyke overyling van zondige
driften ? kan hy buiten dat niet een goed mensch geweest
zyn; is het onmogelyk, dat hy reeds een navolger von Christus ware ? zyn my alle de omllandigheden van zyn leven ge
bekend, om gerechtigt te zyn, dat ik onteïbaarc-noezam
voorbeelden van zondaren, die in hunne zonden onboetvaardig gefrorven zyn , vergete, en uit het oog veriieze, en my
alleen by dit eene voorbeeld houde; de hoop dat and my, in
de daadla uuren van myn leven, in genade zal aannemen cp
dit voorbeeld onvoorzigtig gronde...... Zyn geheel ge
geduld, zyne billyking, zyn gelove, het is alles-drag,zyn
zo nitneemend, dat het in 't geheel het aanzien niet heeft,
dat by in een oogenbl!k tot dien hoogen trap van waare
deugd zou zyn opgefleegen. Doch geflelt zynde , dat de
moordenaar zich eerst aan liet kruis bekeerd heeft, mag ik my
dan ook die oinlbmndigheden belooven, onder welke hy zyn
Zal my de Voorzienigheid ook, met
leven eindigde?
die buitcngewoone opwekking , omringen , tiet welke deze
man op het einde van zyn leven omgeven was? Zal ik even
zulk een voorbeeld van godzaligheid, van liefde, van geduld,
een zo goddelyk perzoon, als by in Christus zag, voor my
aapfchouwen? Zal als dan ook de aarde beven, de zon zich
verduisteren, om my te herinneren, dat Jezus Gods Zoon,
de Heer en de Heiland zy? Zal ik mynen dood zo zeker, zo
naby voor my zien, als deze mensch dezelve voor zich zien
moest ?
-
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moest? Zal ik dan ook, als hy, van alle menfchen verlaten,
van alle Sluimerende valfiche vertroostingen verwydert en af
leven ook van zo vele mid.-gefndzy?.Ishin
delen tot verlichting en bekeering omringt geweest? Heeft hy
dezelve ook van zich afgewend , en zich getroost met de
laatfte nu ren van zyn leven, gelyk ik doe? -- En waarom
zie ik, juist aan de andere zyde van den gekruisten Verlosfer,
eenen moordenaar, die zich in dezelfde omftandigheden bevind, van dezelfde middelen tot opwekking omringt is; doch
zich deze omitaudigheden niet ten nutte maakt ; zich door
deze opwekkiuge niet laat opwekken, maar God lastert , —
en nevens Jezus Christus, den Heiland van alle boetvaardige
en ongeloovige zondaren , onboetvaardig en ongelovig weg
derft? ... welk eene waarfchouwing voor myn lichtvaardig
hart! 8 God! — hoe kan zich toch myn arm hart zo zeer ,
en op eerre zo armzalige verdwaasde wyze, in den weg zyn ,
om tot U te rug te keeren 1

Nagelaten Leerredenen van wylen j. de LEEUW, in deszelfs
leven waardig Predikant, laatst te Rotterdam, over de zes
eerfle herzen van den Brief des Apostels j u v A s. Bene
doorlopende Verklaring over denzelven geheelen-vens
Brief, en het tweede Floof_ifluk des tweeden Briefs van PETRUS, door G. J. NAHUIS Pbilof. & Philol. Profesfor en Predikant te Rott. Te Rott. by J. Bosch 1776. Behalven bet
doorwerk, te fasen 422 bladz. in groot octavo.
de Voorreden, voor dit Gefchrift geplaetst, leeren wy,
dat de Eerwaerde de Leeuw zich voorgelleld had, den
Brief van den Apostel udas, in enige Predikatien voor de
Gemeente te verklaren; doch dat hy zulks, door den dood
verhinderd zynde, niet verder heeft kunnen brengen dan tot
het zesde vers. Hier op heeft, zo ons gemeld word, de Eer.
waerde Nabuis, dit onderwerp hervat en voltrokken; doch
hy heeft, met de uitgave der Leerredenen van zynen Ampthet beter geoordeeld zynen eigen deswegens gedanen
genoot,
genoot , het
den vorm van ene Cornmentarie of aeneengefchakelde Verklaring te brengen. Daer nevens heeft zyn Eerwaerde
gevoegd ene foortgelyke ontvouwing van het tweede Hoofdíluk des tweeden Briefs van den Apostel Petrus; ter oorzake
van de naeuwe verwantfchap en overeenkomst , welke dit
Hoofdituk met den eerstgenoemden Brief heeft. Het blykt,
iaamelyk , gelyk zyn Eerwaerde met recht aenmerkt, dat Petrue
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trus en Judas op dezelfde ver^eidende Leeraers in de Christe.
lyke Kerk het oog hebben; en men kan Piet wel twyfelen, of
Ju as had dien brief van Petrus gezien; ja min mag met rede
vooronderftellen, dat Judas zynea brief gefc^ireven heeft, by
gelegenheid der vervullinge van 't geen Petrus voorzegd had;
om de Geioovigen des te krachtiger te wapenen , tegen die
verderlyke Leringen. Uit dien hoofde voegt de Eerwaerde
Nabuis het ene zeer gepast by het andere, daer 't ter onderlinge ophelderinge kan dienen.
Wat de voorafgaende Leerredenen van den Eerwaerden de
Leeuw betreft, enen kan genoegzaem uit dezelven afnemen ,
dat hy niet ongeichikt was ter uitvoeringe van de tack, welke
by op zich genomen had; timer ze zyn niet befchaefd voor de
drukpers. Men geeft meerniaels, ui: hoogachting voor iemand,
zyne Leerredenen op zodanig ene wyze in 't licht; doch daer
vele Leeraers zeer veel voor den Predikl'toel overlaten, en niet
alles in hun Schrift uitwerken, is 't dikwerf hachlyk op zoda.
ni , ene wyze tit hun Schrift te handelen. Betreffende de
verder bygevoegde Verklaring van den Eerwierden Nabuis,
dezelve is een uitgewerkt Stuk, dat hy, naer zyne denkwvze,
ivet oplettendheid en oordeel uitgevoerd heeft; des zyne Eou^nrentarie, by die van andere Uitleggers, in aenmerking nioge
komen. --- Zyn Eerwaerde heeft vry wel in acht genomen,
de vereischten ener goede Cornnsentarie , welken hy aldus
opgeeft.
„ De woorden en fpreekwijzen in haar bedoelden zin en
kragt van beteekenis naauwkeurig gade te flaan ; --- De zaken daar in opgefloten onderfcheiden en duidelijk aan te wij.
zen, doch niet verder uit te breiden dan noodeg is, om deit
Lezer genoegzame Itof en aanleiding te geven, om zelf door
te denken: --- Meest te fiaan op die dingen, welke op liet
geheel beloop den grootften invloed hebben, van welker regt
verfland het overige afhangt , én door welker bepaling de
volgende dingen ligtelijk toevioejen en korter behandeld kun nen worden: — De knoopen, die hier of daar in de zaken
zelve , of in haar verband, voorkomen, niet door te hakken,
of voorbij te gaan, maar , zo veel men kan , regelmatig te
ontbinden. — En eindelijk vooral, de zaken niet flegts als
algemeene waarheden , maar inzonderheid in derzelver ver
oogmerk des Heiligen Schrijvers te ontvouwen, en-bande't
daartoe zoo lang te peinzen op, en door te dringen in, derzelver bepaalde meenmg, tot dat men even dat zelve denkt,
en zijnen Lezer doet denken, dat de Schrijver, bij 't gebruik
dier woorden , naar alle waaifchijnlijkheid delf gedagt Beeft "..
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De onmagt van den Zondaar, oin bet Evangelie te geboorzaa.
men , zyne onverfchoonelyke misdaad in bet zelve niet te ge.
boorzaamen , en de beflaanbaarheid van deeze Hukken met
elkanderen, opgehelderd. Door j. SMALLEY , Meester der
Konflen en Kerkleeraar in Farmington. Uit bet Engelscb
vertaald. 4lom te bekomen. Ira groot oc`t`avo ioa bladz.
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Et groot geheim van dezen Meester der Konflen, om de
Leer van des Zondaers onmagt, en deszelfs rechtmati.
ge flraf(chuldigheid , niet tegenlfaende die onmagt , be!faen.
baer te maken, is gelegen in de onderfcheiding, tusfchen na.
tuurlyke en zedelyke onmagt. De zedelyke onmagt beftaet,
volgens hem, in het gemis van een hart, of gefteldheid of wil
om iets te doen: en de natuurlyke onmagt is gelegen, in het
gemis van verfzand, lichaemlyke kracht en gelegenheid; of,
wat ons ook verhinderen kan, om iets te verrichten, wanneer
wy gewillig en 'er zeer opgezet, en toegenegen zyn, om het
zelve te doen. -- Door middel dezer onderfcheidinge is hy,
zynes oordeels , in ftaet, om de opgewelde Leer van alle bedenkelyke zwarigheden te ontheffen, waer toe de vier volgen
overweging komen,
-debyzonrhi
i. Legt hy 't 'er op toe , om het onderfcheid tusfchen die
twee Poorten van onmagt op te helderen, en tevens te toonen,
dat het , en in de gewoone gefprekken , en in de Heilige
$clhrifr, zeer gemeen is, dat menfchen tot daden, van welken
zy een afkeer , of om welken te verrichten zy geen genegenheid hebben, onbekwaem genoemd worden, zo wel, als tot
dingen , welken zy, of fchoon zy al wilden, echter niet kon
doen. Als mede, dat 'er ene wezenlyke rede zy, waerom-den'
deze en diergelyke uitdrukkingen , op zulk ene wyze, gebruikt
worden : vermids 'er waerlyk ene even zo volfirekte onmogelykheid•is, dat iemand anders, dan overeenkom(tig zyn eigen
herte werken zoude, als 'er is , dat by dingen, welke zyne
tlatuurlyke kracht te hoven gaen, doen zoude.
2. Tracht hy te toonen, dat de zondaren, terwyl zy de
groote zaligheid daedlyk verwaerloozen, zekerlyk, in de ene
of andere van die betekenisfen onmagtig zyn, om dezelve aetl
te nemen, Dat het, zo lang, als zy niet tot Christus komen,
:vaerachtig zyn moet, dat zy of zulk een natuurlyk vermogen
Misfen , of anders zulk een herte niet hebben , als 'er ver
om tot Christus te komen,
-eischtword,
,l. Poogt by ,de zedelyke verdorvenheid der zondaren overwegende, te toonen, dat zy zulk een boos hart hebben, oni
van
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van den levenden God af te wyken , dat het, zo niet hunne
natuuren veranderd worden , onmogelyk zy , dat zy tot
Christus komen , of Hem en zyne aengeboodene zaligheid
aennemen zouden.
4. En ten laetfte (lelt hy zig voor te bewyzen, dat de zon.
daren, (te weten dezulken, die gemene ver(landige vermogens bezitten, liet gebruik van hunne lichaemlyke zintuigen
hebben, tot jaren van onderfcheid gekomen zyn , en onder
het licht van 't Euangelie leven,) onder gene andere onmogelykheid zyn, om het Euangelie te gehoorzamen, dan alleen
die, welke uit hunne ongeneigdheid tot het zelve , of uit de
boosheid hunnes harte ontffaet. --- Genen derzulken, zegt
hy, liggen onder ene onnatuurlyke onmagt, om de zaligheid
te verkrygen ; maer, indien zy den geopenbaerden weg des
levens niet bewandelen kunnen, moet het, geheel en al, aan
hunne ongeneigdheid tot denzelven, of aen de boosheid van
hunne harten, toegefchreven worden. -- Aen de outvouwing van dit alles, hecht de Schryver wyders nog enige bedenkingen , om het gebruik zyner overeenbrenginge aen te
dringen, en derzelver nuttigheid, boven die van andere ge
te pryzen.
-voelnsdwg,a
Men moet erkennen dat de Antheur geen moeite gefpaerd
heeft, om de leiding zyner gedachten in 't guniligite licht te
plaetfen; dan, alles wel ingezien zynde, komt het ons voor,
dat de Schryver behoort onder dat flag van Bemiddelaers der
Godgeleerde verfchillen , welken met de ene hand geven , maer
met de andere nemen, die noch aen de ene noch aen de andere party voldoen, en wel eens aenleiding geven tot woord.
fpelin gen en woordenftryden, welken niets afdoen. Zo fterk
toch als by zich aenkant tegens de natuurlyke onmagt, even
zo fterk dringt by de zedelyke onmagt aen ; als zynde zo vol
dat het natuurlyk vermogen, hoe groot het ook mogte-ftrek,
wezen, als geen kracht op den Wil kunnende oefenen, dezelve niet te boven kunne komen; des 'er, zo wel ter fchep•
pinge als ter- herfcheppinge , ene wonderwerkende kracht
vereischt worde. Dit zo zynde, bezeffen we niet , hoe des
Schryvers ontknooping enig voordeel,boven die van anderen,
hebbe.
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Onderwyzingen van een Vader aan zyne Kinderen, in de Na.
tuur en in den Godsdienst, door A. TREMELEY, Lid van de
Koninglyke Maatfcbappy te Londen. Uit het Fransch ver
Deel, I Stuk. In 's Gravenbage, by J. du Mee 1776.-taldI
In groot ot'tavo 241 bladzyden.
R is een tyd geweest dat men, ook in dit ons Vaderland,
de onderzoekers der Natuure met een oog van minachting, zo niet van verachting , befchouwde; als wanende dat
hunne onderzoekingen ftrekten , om de aendacht dermate op
de Natuur te vestigen , dat men den Schepper en Beftierder
aller natuurlyke dingen uit het oog verloore. Dan dit ongunftig vooroordeel , dat velen in die dagen vermoedlyk tegen
heeft, is thans (Gode zy dank!) genoegzaem ver--gehoudn
dwenen. Een aental van Schriften over dat onderwerp, dienende om den Natuurbefchouwer van 't Schepzel tot den
Schepper op te leiden, als daer zyn, onder veleanderen, die
van Nieuwentyd, Ray, Derham en dergelyken, hebben ten
duidelykfte getoond, dat ene ernflige beoefening van dit onderwerp , in flede van den Godsdienst te benadeelen , uit
eigen aert gefchikt is, om den mensch een diepen indruk van
denzelven te doen erlangen. Zo 'er intusfchen hier of daer
nog iemand gevonden mogte worden, dien 't oude vooroordeel
enigzins aenkleefde, by leze dan dit opgemelde Gefchrift van
den beroemden Natuuronderzoeker Trembley; en by zal, zo
by te overtuigen zy, gedwongen wezen te erkennen, dat een
Natuuronderzoeker niet Hechts een Godsdienilig Mensch zyn
kan, maer dat zyn onderzoek natuurlyk (trekt om hem tot een
Godsdienftig Mensch te maken. -----Dier toe dient dit Werk
van dien geachten Schryver van alle zyden , overeenkoml'ig
niet het hoofddoelwit zyner Onderwyzingen, als gel hikt om
de Natuur indiervoege te ontvouwen, dat men 'er allerwege
Gods vinger in opmerke.
fly verleent hier, naer luid der Voorreden, zodanige onder wyzingen als by daedlyk zynen Kinderen gegeven heeft; en 't
eerfte oogmerk van zyn fchryven bepaelt zig , tot het vervaerdigen van een verkort opífel zyner mondlyke onderwyzin gen;
dan de aengenaemheid van het onderwerp heeft hem uitgelokt,
om dezelven uit te breiden. Voorts heeft het denkbeeld, dat
zodanig een Gefchrift, niet alleen voor zyne Kinderen, maer
ook voor 't algemeen, inzonderheid in een huislyk onderwys,
van wezenlvken dienst kon zyn, hem aengezet om 't door de
drukpers gemeen te maken; te meer, daer by 'er toe aenge.
moe-
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moedigd werd, door den Heer Charles Poimet, een Man, by
ieder bekend, als by uitftek bekwaem, om over de waerde
eens Gefchrifts van die natuur te oordeelen. Ook zal ieder
oplettend Lezer s 't zy by voor zich zelven, of met oogmerk
om de Jeugd te onderwyzen, dit Werk doorbladere, liet oorHet Gefchrift
deel van dien Heer zekerlvk bevestigen.
toch van den Heer Trembley behelst ene geregelde ontvouwing yan die natuurlyke kundigheden, welken den Mensch
tot den Godsdienst opleiden; en by draegt dezelven op zo
ene manier voor, dat ze met ene gewoond vatbaarheid-danig
ligtlyk na te gaen zyn.
Het voorname doelwit , en de beoogde manier zyner leer.
tvyze, in het eeráe Gefprek, als ter Inleidinge, voorgedragen
hebbende, handelt hy, in het tweede, over de algemene be.
geerte naer Geluk, en de middels cm 'er toe te komen, het
welk ene aendachtige befchouwing van den Mensch vordert.
Dit doet hem de oplettendheid zyner Kinderen vestigen, op
den oorfprong en de natuur van den-Mensch; en zulks leid
hem, in de twee volgende Gefprekken, ter overweginge van
het tegenwoordige leven, en de omftandigheden, die het ver.
gezellen ; mitsgaders den dood, de on(terflykheid der ziele en
het toekomend leven. Hier aen verknocht zich, in het vyfde
Gefprek, de Kennis van God, als het middel om tot het begeerde geluk te geraken, en de befchouwing der Natuur, als
liet middel om tot de Kennis van God te komen, waer van
de Heer Trembley, in dit Gefprek een aenvang maakt, en ter
welker verdere voordragt de overige Gefprekken gefchikt zyn.
Het thans in 't Nederduitsch uitgegeven Stuk, brengt ons tot
aen het einde van het vpftiende Getrek; en de daerin vervat.
te onderwyzingen gaen ,na ene algemene befchouwing van de
voorwerpen welken ons de Velden aanbieden, en de verande•
ringen, die in de verlchillcnde Jaerfaifoenen outflaen, over de
merkwaerdigheden in 't Ryk der Planten; waerop verder een
aenvang gemekt word van de ontvouwing dier genen, welken in 't Ryk der Dieren voorkomen.
Een volgend Stuk
zal ons wel aanleiding geven, om in deze of gene byzonderheid des Autheurs leerwyze voor te dragen; liever willen wy,,
voor tegenwoordig, den Lezer nog kortlyk melden, wat by
over 't geheel te wachten hebbe, zo als wy kunnen opmaken
uit de Voorreden voor dit Werk, die , zo wel als 't Werk
zelve, verdient gelezen te worden, daer ze verfcheiden leerzame opmerkingen, zo over dit onderwerp in 't algemeen t
als over 't onderwys der Jeugd in 't byzonder, behelst.
„ ik onderneem, zegt hy, m =t myne kinderen de Natuur
te
--
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te befchouWetl. Ik legge my toe , om hun de Voorwerpen
voor te Hellen, die het gefchikt(te zyn, om hunne aandacht
te vestigen, om hunne nieuwsgierigheid voor de fchoonheden
der Natuur gaande te maaken, en hen de kunst en de nuttiá
held, die in haare werken heerscht , te doen bewonderen. De
cerfle voorwerpen, die ik hun voortel, zyn de eertien, die
zich natuurlyk als van zelfs aanbieden; het zyn de Planten en
Dieren, door welken wy, aan alle zyden, omringt zyn, en
wier nuttigheid wy alle dagen gelegenheid hebben te erkennen ". De Autheur meld vervolgens, hoe hy natuurlyk
geleid is, van de befchouwing der uiterlyke gedaante, tot de
overweging van de innerlyke gefteldheid der Planten, en zo
ook der Dieren, en verder tot de voornaemae byzonderheden, die tot derzelver voottteling, groei en werkzaemhedeii
behooren; na melding van 't welke hy zich voorts aldus uitdrukt. „ Ik dacht in 't eerst, dat ik de aaneengefchakelde
befchouwing der Natuur zoude kunnen bepaalen by de Pianten en Dieren, en my vergenoegen met Hechts eenige om
te leggen van de andere werken, welke zy-flandigheop
bevat. Maar ik hebbe my genoodzaakt gezien te trachten
om voor de jonge lieden bevatbaar te maaken, dat geene,
dat wy het zekerfte of waarfchynlykfte van die verfchillende
voorwerpen kunnen kennen. Ik hadde hunnen weetlust opgewekt, door in eenige byzonderheden te treeden, over het
zamenftel der werktuiglyke Lighaamen, over de deelen, waar
uit zy te famen geftelt zyn en die het geheel uitmaaken. 't
Was nodig, hun de overeenkomst van die deelen, met die,
waar uit zo veel andere lighaamen zyn famen gelteld aan te
wyzen; 't was nodig de Natuur in de verfchillende voorwerpen, die zich op de oppervlakte der Aarde vertoonen, te
volgen ; met haar tot in de ingewanden der Aarde te dringen,
en met haar in den Dampkring op te klimmen. — 't Was
my voorts niet mogelyk de Starren met ftilzwygen voorby te
gaan. -- Ik hebbe in myne Gefprekken al dat geene gebragt,
't geen ik tot heden voor de Jeugd kon bloot leggen; en ik
Nebbe daarin alles laaten vloeijen , 't geen hen meer en meer
het groote Werkftuk van 't Heelal zal doen kennen en bewonderen ; en bovenal om hen te doen begrypen, dat dit Heelal
liet gewrocht is van een oneindig verftandig Wezen, wiens
Magt en Wysheid geene eindpaalen heeft. Ik hebbe dan de
bemerkbaar!}e voorwerpen doorloopen, die de befchouwinge
der Natuur aan ons voorfielt, en door welken wy opgeleid
worden, tot de kennisfe van derzelver Opper - Oortaak, die
de Bronwel van alle geluk is. --- Na de jonge Lieden dus
ge.
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geoeffent te hebben in het nafpeuren en bewonderen der Na.
tuur, door de zaaken en beípiegelingen, die ik hun Nebbe
voorgeftelt, onderneerne ik, hen te oeffenen in diepzinniger
Redeneeringen. Na hun veelmaalen dezelve zaaken en dezel.
ve befpiegelingen voorgehouden te hebben , in verfcheide herhaalingen, die nootzaaklyk zyn , om dezelve aan hunnen geest
te herinneren en fterker in te prenten, verzaamele ik de denk.
beelden, ik vereenige de voorwerpen, ik trachte in die Ge
welke ik op eene byzondere wyze de kunst, de-fprekn,i
nuttigheid en het oogmerk van de Naruurwerken verhandele,
in die, in welken ik het ftelfel van den Ongeloovigen weder
daar ik de nootzaaklykheid van eene Eerfte Oorzaak-leg,
bewyze, en in welken ik fpreeke van de vo.maaktheden van
God en de Voorzienigheid: ik trachte, zegge ik , die kundig
krachten , die de geest heeft kunnen bekomen , te-hedn
gebruiken, om tot de groote grondbeginfelen van den Gods-,
dienst te komen, tot het geene wy magtig zyn van het Al.
lerhoogtte Wezen te kennen, en tot het geene wy aan liet
zelve 1 huldig zyn."
Meetknullige Grondbeginzels der Natuurkunde. Door r.
STEENSTRA. A. L. M. Pb. Dr. en Lector der Wiskunde,
,Zeevaart en Sterrekunde. 1;eijle Deel. Te fhnflerdarn by
Yntema en Tiehoel. 1776. Bebalven de Voorreden 379
bladz. in groot ctIavo.
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Eder, die de Natuurkunde maar eenigzins beoefend heeft,
weet, dat de Wiskunst in een onaf(cheidelyk verband met
dezelve haat; zo dat het niet mogelyk zy de eerf'e recht
te leeren , zonder de laatfte te hulp te veemen, en naar
vereisch toe te pasten. Van daar onderftellen ook alle, in
hunne foort, volledige Schriften over de Natuurkunde, ten
mi.nfte eenige kennis van het Wiskun±tige , (lat ze ter ont.
vouwinge en ten betooge hunner Natuurkundige Voorftellingen doen ftrekken : uit welken hoofde zy alleen in alle
deelen verftaanbaar,, en dus volkomen nuttig zyn , voor
hun, die zig, naar den aart deezer Schriften, min of meer
op de Wiskunst toegeleid hebben. In de overtuiging hier•
van heeft ook de Heer Steenflra, ten geválle van dezulken,
die de Natuurkunde niet flegts oppervlakkig, maar tot in
derzelver, voor hun, nafpoorelyke verborgenheden, wen.
fchen te beoefenen, een Meetkunftig Collegia over de Natuurkunde aangevangen; en 't heeft hein goedgedagt, de
daar-
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daarin voorgedraagen Meetkunftige Grondbeginzels der Na
uitgebreider nut, door den druk algemeen-turknde,o
van het Eerfte Deel, dat zig tot de Bewaar
maaken;
te
weegkunde bepaalt, reeds het licht ziet, en dat verder, door
een Tweede Deel, gaande over de H/aterzveeg- en WaterBy ftelt zig niet
loopkunde ftaat gevolgd te worden.
voor zyne Leezers op te leiden tot het gebruik maaken van
de verhevenfte Wiskunst, waar toe ilegts weinigen gefchikt
zyn, of gelegenheid hebben; maar van die kennis der Wis
welke voor alle Liefhebbers der Natuurkunde bevat--kuntle,
baar is, en waarin zig iedereen, die lust en tyd heeft, met
vrugt kan oefenen. Men behoeft des, gelyk hy zegt, ,, om
deeze Grondbeginzels te kunnen leezen geen andere Wiskunde te kennen, dan die men in myne Grondbeginzelert
der Meetkunst, en in liet allernuttigst Werkje over de Kegelfueeden van mynen hooggeleerden Leermeester, den Hee.
re N. YPey vind, van welke beide Werkjes ik, tot volkomen gemak van den Leezer, in alle myne Demonftratien,
de plaatzen heb aangehaald, die tot bewys en opheldering
verftrekken kunnen." -- Dit Gefclhrift, op deeze wyze
ingerigt, is dus best gefchikt ten algemeenen dienfte, voor
de zodanigen, welken begeerig zyn, om eene gegronde kennis der Natuurkunde te verkrygen ; te leeren, hoe de Wis.
kunde ten dien einde te gebruiken; eu na te gaan, hoe dezelve ons de uitwerkzels, in hun verband met de oorzaa.
ken, op onwankelbaare gronden, leert verklaaren en bewyzen. Onze Natuur- en Wiskunftige Schryver ontvouwt zy.
ne onderwerpen , ten duidelykfte, in zulk eene natuurlyke
orde, en op zo regelmaatig eene wyze; dat een oplettend
Leezer dit Werk met de hoogfte nuttigheid kunne gebruiken.
Het thans afgegeeven Deel, dat zig, als gezegd is, tot
de Beweegkunde bepaalt, begint met eene Inleiding, welke
firekt ter ophelderinge van het onderwerp , of het onderzoek
der Natuurkunde, in 't algemeen, ter voorftellinge der hoofdregelen, die men ten grondilage legt, en ter ontvouwinge
zo van de byzondere als algemeene eigenfchappen der lichaamen. Uit het daaromtrent gemelde leidt de Autheur met
regt af, dat de beweeging het voornaam(Ie der natuurlyke
verfchynzelen- uitmaakt; het welk hein dan grond geeft, om
zyne verklaaring van de Meetkunil:ige Grondbeginzelen der
Natuurkunde, met het ontvouwen der Beweeg kunde, aan te
vangen. Hier toe verklaart hy, in de eerfte plaats, het
geen men in agt heeft te neemen, nopens de overeenkom VI. DEEL. H. LETT. O. I.
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ften, tusfchen de afgeloopene Lengten, Tyden en Snelheden,
in gelyktr,aatige beweegingen. Voorts handelt hy over de,
drukkende werking der Magten, de zamengeflelde Beweeging, mitsgaders van de drukkende werking der Zwaarte,
en het Zwaartepunt der lichaamen. Hier aan kegt by eene
befchouwing van de Werktuigen; en voorts vestigt hy het
oog op de vesfchilFende beweeging der lichaamen, als daar is
die van Vallende of langs hellende vlakten Nederdaalende
lichaamen, benevens die der Slingers en van Voortgeworpen
lichaamen; liet welk hein verder leidt, ter overweeginge valt
de MiddelpuntSkragten , en ten laatl}en brengt tot het verklaa.
ren der Botzinge; waar mede de hoofdverfchynzels der Beweeginge, naar den eisch van dit Werk, afgehandeld zyn.
Tot een daal van 's Mans manier van voorftellen diere, (om
buiten het bepaald Wiskunftige te blyven, dat Bene beroe.
ping op voorige Paragraphen influit, en Piguuren vordert,)
zyne volgende verklaaring van de drie Natuurwetten der Be.
weeginge, welken van een onveranderlyken beftendigen in.
vloed zyn op de Beweeging der Lichaamen.
„ I. W r; T. Elk lighaam tragt te valbarden in den fiaat
daar het zich in bevind; bet zy van rust of van zich gelyk.
^naatig in een regte lyn te beweegera ; tot dat 'er een oorzaak
Jay koorre, die bet zelve van dien hiaat doet veranderen.
„ Deeze wet is een gevolg van den lydelyken aart der lig.
haaroen; en blerkt uit den tegenftand dien elk lighaam aan de
kragt bied, welke zyn ftaat, het zy van rust of van bewees
ging, tragt te veranderen ; die tegenftand toont aan, dat een
lighaam geen minder geneigdheid heeft, om in zyn ftaat van
beweeging dan in dien van rust te blyven volharden; vermits
'er geen minder kragt vereischt wordt, om een lighaam, in
beweeging zynde, tegen te houden, dan om liet dien trap
an beweeging te geeven.
„ De dagelykfche waarneemingen en ondervindingen kun
bevestigen: want wy zien, dat alle rustende-nedzwt
lighaamen in rust blyven, en nooit tot beweeging overgaan;
voor dat 'er een oorzaak by komt die hunne rust belet, of
hunne beweeging te weege brengt. De dagelykfche onder.
vindingen leeren ons wel, dat de aardfchc lighaamen, in be.
weeging gebragt zynde, 1poedig in hunne beweeging verflaau.
ven, en dezelve geheel verliezen. Daar door kunnen ze in den
eerften opílag fchynen een grootere neiging tot rust dan tot
beweegiug te hebben: maar de verfchynzelen dieper inziende,
bemerken wy ras, dat de lighaamen niet uit zichzelven, maar
door van buiten komende oorzaaken belet worden in hun ne
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ne beweegingen te volharden: namelyk door de wryving en
fchuuring tegens andere lighaamen, die ze in hunnen loop
ontmoeten; benevens de tegeuffanden der vloeiftoffen ,in wel.
ken ze beweeges. Want alle waarneemingen en ondervindin.
gen Zeeren , dat de lighaamen langer in hunne beweegingen
volharden, naar maate die beletzels van wryving en tegenlaan.
den van vloeittoli'en, worden verminderd. Een gladde ronde
bal, met eerie bepaalde kragt, in de ruimte over glad ys voort.
gedreeven; loopt langer en verder, en behoud langer zyne
fnelheid ; dan wanneer hy, met die zelfde kragt, over het
vlakke land wordt voortgedreeven . ook daar nog zal hy Ian.
get in zyn loop volharden, naar maate hy minder oneffenheden, wryvingen en fchuuringen ontmoet. ten Tol met een
harde gladde punt, op glas loopende; volhard langer in zyne
beweeging , dan in andere omliandigheden , daar hy meer
fchuuring ondergaat. Een flinger, in water slingerende, ffaat
eer í1i1 dan in de lucht ; en in de lucht eer dan in het lucht.
ledige : nog duuren de fingeringen langer , naar maate de
fchuuringen der asten meer verminderd worden. Zo dat onze
aardfche lighaamen niet uit zich zelven, maar door van buiten
komende oorzaaken, hunne beweegingen verllaauwen'en ver•
liezen; en zo de tegenhanden der lucht of van andere mid.
denfloffen , benevens die van de fchuuringen , geheel en al
konden worden weggenomen , gelyk ze waarfchynlyk in de
hemelfiche lighaamen geen plaats hebben; zouden wy ook onze aardfche lighaamen, op gelyke wyze, in hunne eenmaal aan
zien volharden.
-genombwi
„ Ook keren ons geene waarneemingen ,dat de lighaamen,
uit zich zelven, meer neiging wonen in deeze of geene, dan
in eene andere richting voort te gaan. Een welgemaakte glad.
de runde bal, langs eene effene horizontaale vlakte voortgedreeven,volbrengt zyne beweeging in eene regte lyn;volgens
de richting daar hy, door de voortdryvende kragt, in gebragt
is; zonder, naar den een of anderen kant, van die regte lyn
af te wyken; of zo men dit op het einde van zynen loop, by
de verflaauwing van zyne voortgaande beweeging, lbmtyds al
voor een weinig ziet gebeuren; inzonderheid op zeer gladde
vlakten; is het doorgaans, om dat de vlakten dien volmaak.
ten horizontaalen hand, en de hallen die volkomene rondheid
en gelykilagtigheid van (tof niet hebben ;die 'er vereischt zou.
den worden, om by het- verlies der voortgaande beweeging
van den bal, zyn middelpunt van zwaarte altyd zo volkomen
te ondertleunen , dat by niet een kleine beweeging om zyn
eigen middelpond van zwaarte zoude maaken; als by in zyne
Voort13 2
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voortgaande beweeging, of geheel of grootendeels vertraagt
is. De voortgeworpene lighaamen, in de opene lucht, blyven
ook in de richting van her zelfde vlak, in het welk ze voortgeworpen zyn; zonder ter regter of linker zyde van het zelve
af te wyken. Wel is waar, dat de zwaarte alle voortgeworpene lighaamen, van de regtlynige richtingen hunner voort•
roerping, doet afwyken: maar de zwaarte is een tweede oor.
zaak, verfchillende van die der voortgaande beweeging; die,
altyd in de richting naar het middelpundt werkende, de in de
opene lucht voortgeworpene lighaamen, met een zamengeftel.
de beweeging, doet loopera. Zo dat het altyd van buiten ko.
mende oorzaaken zyn: die zo wei den (laat van beweeging,
als van rust, in de lighaamen veranderen.
II. WET. „ Elke verandering van beweeging is evenredig
aan de indrukzelen der b.zveegkragt, die deeze verandering
voortbrengt; en gefchied altyd volgens de regte lyn ,langs welke
die kragt traygt te werken.
„ Deeze Wet wordt ook uit de dagelykfche verfchynzelen
opgemaakt en beweezen: want iemand, niet een Schip vaarende, .heeft dezelfde voortgaande beweeging als het Schip;
die hy, volkomen met dezelfde moeite, als of hy op een rus.
tend lighaan was, in allerlei richtingen, door over het Schip
te wandelen, kan veranderen. En als men op een voortgaand
Schip een lighaam , dat reeds dezelfde voortgaande beweeging
van het Schip heeft, door eene bepaalde kragt , een andere
beweeging, in eenige bepaalde richting naar het een of ander
gedeelte van het Schip indrukt ; wordt het lighaam op dezelfde wyze en met gelyke uitwerking , door die kragt, naar
(lat bepaald gedeelte van het Schip bewoogen ; het zy dit
Schip flil ligt, of dat liet met eerre gelykmaatige beweeging
voortgaat. Het welk voor eerst bewyst, dat twee beweegingen te gelyk een lighaam kunnen aandoen, zonder elkander
onderling te hinderen : en ten tweeden , dat de verandering
van beweeging, die 'er in deezen door een tweede oorzaak
wordt te weege gebragt, volkomen evenredig aan de oorzaak
zelve van die verandering is; en in dezelfde richting gefchied y
in welke de oorzaak dier verandering is werkende.
„ De volstrekte beweeging, die een wandelend man op een
zeilend Schip heeft, is een zamenge(felde beweeging; die zamengefleld is uit de beweeging, die by zelve maakt, en uit
die van het Schip, welke hy met het Schip gemeen heeft; zo
by van den agterfteven naar den voortleven, en dus in dezelf.
de richting van den voortgang van het Schip gaat, vermeerdert
by door zyn eigene beweeging de fnelheid, die hy uit de voortgang
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gang van het Schip reeds heeft; naar evenredigheid van de
fnelheid, waar mede by over het Schip gaat. Maar van vooreti naar agteren, en dus in de tegengeflelde richting van den
voortgang van het Schip gaande; zal by de fnelheid, die by
door den voortgang van het Schip had, naar evenredigheid
van zyne betrekkelyke fnelheid over het Schip, verminderen.
„ Daarom in het algemeen, alseen bewoogen lighaam door
een nieuwe kragt, die in dezelfde richting, welke het reeds
ïieeft, is werkende; op nieuws gedrukt wordt: zal zyn beweeging, naar evenredigheid van dit nieuwe indrukzel, fnelder worden. En zo de nieuwe indrukzels in de tegengeftelde
richting der beweeging van het reeds bewoogen lighaam ver.
ken; zullen ze zyne beweeging, in dezelfde reden van hunne
grootheid, vertraagen. Doch in beide gevallen blyft de heweegiug in dezelfde regte lyn.
„ De fnelheid der beweeging van vry neer vallende lighaamen, als mede van die, welke langs hellende vlakken neer
wordt geduurig , door de nieuwe indrukzelen der-dalen;
zwaartekragt, veranderd ; maar de verfhelling is in de eerften
grooter dan in de laatoen, naar evenredigheid dat de volftrekte
zwaartekragt , in de vry neervallende lighaamen, grooter is
dan op de hellende vlakken. Zo dat in het algemeen de veranderingen, die in de beweegingen worden te wege_ gebragt,
evenredig zyn aan de oorzaaken , die haar te wege brengen;
doch niet altyd aan de volftrekte grootheid, van de vol lt o
metre vermogens dier oorzaakeu ; maar aan Naare betrekkelyke
grootheid, waar mede ze op de verandering der beweegingen
werken. En daarom, als .een Schip voor den, wind is zeilende, werkt de wind niet meer niet zyne volkooniene kragt, of
volftrekte fuelheid op de zeilen van dat vaartuig, om den voortgang van het vaartuig te verfnellen; maar alleen ,met de meer -.
dere fnelheid , die by boven den voortgang van het vaar-

tuig heeft.
„. III. WET. De wederwerking van een lighaam op de ragt ,
is altyd gelyk aan de werking aer mgt zelve op bet lighaam,
en gefcbiedt in d tegengefielde richting.
,y Dat is, daar kan geen werking op een lighaam gedaan
worden, zonder een gelyken tegen fl ard: de werkingen van
twee lighaamen op elkander zyn altyd onderling aan elkander
gelyk , en zyn in tegen elkatfder ge[Ielde richtingen gef}rekt.
„ Laat iemand , door middel van een touw, een lighaan
naar zich toe trekken; dit touw is, naar den kant van het
lighaam ,even zo wel als naar dien van den trekker, gelykelyk
gefpaunen; het welk inderdaad de gelykheid der werking en
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wederwerking op elkander, in tegengellelde richtingen, aan.
toont. Doch duidelykst blykt het, als iemand, met een Schuit
in het water zynde, aan een touw trekt dat aan den wal is
vastgehegt; vermids dan de daar op volgende aannadering der
Schuit naar den wal, een onbetwistbaar bewys der tegenwerking van den wal op de Schuit is; want de tegenwerking van
den wal doet de Schuit volmaakt eveneens tot den wal naderen, als of dezelve door iemand, die op den wal [fond, wierde aangetrokken. Een Paard trekt een last voort , maar de
kragt met welke de firengen gefpannen zyn, bewyst dat de
last, met een gelyken tegenwand, en in de tegenget#elde richting, op het Paard werkt, om het zelve tegen te houden; als
daar het Paard mede op den last werkt , om hem te doen voortgaan. Te vergeefs zou een Paard tragten zo veel kragt in te
fpannen, om een ledig Sleedtje, dat zeer weinig tegenfand•
bied, en voor de miníle kragt wykt, voort te trekken; als het
tot het beweegen van een zwaaren last be(teedt, dien het, om
deszelfs tegeniland, naauwlyks voort kan krygen.
„ Niet alleen zyn in de drukkende of trekkende werkingen,
de werking en tegenwerking aan elkander gelyk, en in tegengetlelde richtingen ; maar ook by de ontmoeting van den fchok
van bewoogene lighaamen. Als eet bewoogen lighaam, een
rustend lighaam ontmoet hebbende, het zelve in beweeging.
brengt, en in dezelfde richting met zich voert; verliest het
eerfle evenveel van zyne beweeging, als 'er aan het tweede is
medegedeeld: tot een bewys, dat de tegen[hmd van het rus
lighaam, in de tegengeftelde richting der beweeging van-tend
het bewoogene, gelyk geweest moet zyn aan de werking, die
het bewoogen lighaam op het rustend. heeft geoefend. En
vermits in het algemeen van bewoogene lighaamen ,die elkander ontmoeten, de verandering ,-die na den fehok in elks beweeging gefchied is , even eens gemeeten wordt; door de
beweeging die het eene lighaam , in eene bepaalde richting
verliest, als door de beweeging die het ander in die zelfde
richting verkrygt; zo dat de low der beweeging in dezelfde.
richting , na den fchok , dezelfde blyft als voor denzelven ;,
volgt daar uit , dat de veranderingen van de beweeging ter
wederzyden aan elkander gelyk zyn.; en bygevolg dat de wer.
kingen ook aan elkander gelyk geweest, en in tegengefielde.
richtingen gefchied moeten zyn ".
,
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Meetkundige Oefeningen, tot inleiding dienende in de kennis
der Spbeer• en ltardklootkunde. Uit het Franscb vertaald,
en met aantekeningen en ophelderingen verrykt. plet koperen Plaaten. Te Utrecht by G. v, d. Brink Jansz. 1776.
Bebalven bet Voorwerk en den Inboud 249 bladz. in oEavo.

I

It Gefchrift is by uitneemendheid wel gefchikt, ten nutte van alle de zodanigen, die zig op de Aardrykskunde
toeleggen, en dien 't niet gelegen komt de Meetkunde opzet.
lyk te beoefenen; waar van zy egter, ten rechten verftande
der' Aardrykskunde, eenige kundigheden dienen te bezitten.
Om den zulken te gemoet te komen heeft de Autheur zig bevlytigd, tot het opftellen van eene kortbondige en duidelyke
ontvouwing van 't geen men van de Meetkunde dient te weeten; om zig een regelmaatig denkbeeld te vormen van de
Spheer- en Aardklootkunde; dus te begrypen het gebruik dat
men te maaken heeft, van alle de cirkels waar van men zig
bedient, en gegrond na te gaan alle de verfchynzels, welkern
de Spheer- en Aardklootkunde aan de hand geeft. Het
Werkje is ten dien einde verdeeld in vier deelen, waar van
het eerfee Deel twintig Lesfen bevat, welken eene beknopte!
voorftelling en verklaaring geeveii van die Meetkundige grond.
beginfelen, welken in dit geval onoutbeerelyk geagt mogen
worden. Daar op volgt in liet tweede deel, in twaalf Les.
fen, de famenvoeging en toepasfing deezer verklaarde Grond.
beginfelen, om den Leerling duidelyk onder het oog te brengen, hoedanig een gebruik daar van te maaken, en op hoedanig eene wyze daar mede werkzaam te zyn, ter oplosfinge
van de onderfeheiden voorftellen der Spheer-. en Aardkloots.
kunde; dat hem opleidt tot een recht begrip van alles, wat
tot het werkdaadige in dit geval behoort. Wyders verleent
het derde deel, in vier Lesfen , een berigt van 't Stelzel van
Ftolemeus, ingerigt naar de fchynbaare beweegingen van het
Heelal, ter voordragte der verfchynzelen, di daar uit ontftaan ; by welke gelegenheid de Autheur tevens ontvouwt de
betrekkingen van den Aardkloot met het Waereldgeftel, en
het gebruik dat men 'er van maakt in de Aardklootkunde, byzonder ook in de famenftelling der Kaarten. Ten laatfte hel
wegens de fchynbaare be--dertAuh vogfeld,
weegingen, nader op, door eene geleidelyke verklaaring vats
het Waerelditelzel volgens Copernicus, met nevensgaande aan
daar toe betrekking-merkingovdbyzhegn,i
hebben.
Naar
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Naar dit geleide, met oordeel in agt genomen, behelst dit
Gefchrift Bene volledige voordragt van alles wat noodwendig
vereischt wordt , om de eerfte beginfelen der Spheer- en
Aardklootkunde te verftaan; en de Autheur bedient zig van
eene Leerwyze, die jonge Lieden met weinig moeite kunnen
navolgen. Voor 't overige heeft de Nederduitfche Vertaaler
de moeite op zig genomen van de Franfche maat, door den
Autheur gebruikt, op de Hollandfche over te brengen, en de
berekeningen naar de laatfte te fchikken: ook heeft hy 'er Be nige ophelderende aanmerkingen bygevoegd , en byzonderlyk, voor dezulken, die zig verder op deeze Weetenlchap
toeleggen, aangeweezen, waar zy desaangaande een breeder
onderrigt kunnen vinden. — Deeze Meetkundige Oefe.
vingen, vereenigd met de Geographifche Oefening, uirgegeeven te Amfterdatn by F. Houttuyn 1758, kunnen de zodanigen, die zig op het onderwyzen der Jeugd toeleggen, met
veel vrugts gebruiken, om hunnen Leerlingen de eeríie beginzelen deezer aangenaame en nutte Weetenfchap in te boe zemen.
Verhandeling over een nieuw uitgevonden Schoepmolen, waar
uit de middelweerfland, en de weerland van 't Buitenwater, die in Schepradmolens plaats hebben, geheel is weggenom en. Door Pt1ILOXENUS. Te 1nJ1er-dans by J. C. Sepp,
1 77 6 . In groot oftavo 31 bladz.

An deezen Schoep- of Schepplankmolen geeft hier de
Heer Philoxenus eene uitvoerige befchryving, met de
nevensgaande Plaaten, welken deszelfs toeftel ten duidelylefte
voordraagen; zo da t men de bedoelde werking daar van gereedlylc kunne nagaan. Dan daar uit fchynt tevens blykbaar,
dat men 'er de bedoelde werking niet wel van kunne verwagten. Hy brengt zyne Schoepen of Schepplanken in beweeakboom, of.eeng yzeren Staaf itl verfcheiden
ging door een Sl
bogten of armen krom geboogen, dat by een Werktuig van
eene nieuwe uitvinding noemt. Maar 't is eene foort van
Werktuig nagenoeg gelyk aan den bekenden yzeren Krek,
waar door, inzonderheid , de Zaagende Raamen in Houtzaagmolens op. en nederbewpogen worden; van welks toe.
ftel, kragt en werking men overvloedige ondervinding heeft.
Nu is , gelyk die ondervinding geleerd heeft, zodanig een
Werktuig niet gefchikt om zyne kragt en werking behoore.
lyk te oefenen, ten zy de bogten of armen zeer geleidelyk
ge.
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gemaakt zyn; waar tegen zy in dit geval zeer fruits moeten
werken -; het welk reden geeft, om te denken, dat de werking in deezen zeer gebreklyk zal zyn, zo het Werktuig nog
al in (laat mogte weezen, om zyne kragt te oefenen zonder
terilond te breeken. --- Dit is eene vrye algemeene aan
Werktuigkundigen, vooral ten op.-merkingvaptl
zigte van het Moolenwerk; die ook over het algetneen, zo
uit de befchryving, als de aftekening van het Werktuig oor
dat de Heer Philoxenus , (laatende zyne bekwaamheid-deln,
als Wiskundige aan zyne plaatfe,) grooter Theoreticus dan
Practicus is; welk een en ander, inzonderheid als het op
Werktuigen aankomt, hand aan hand behoort te gaan.
,

Specimen Phyfscum de Caloric influxu in Ele&iricitatem. gg pp.
Nec non
Specimen Experimentorurn Lagenam Leiden/em fpeaantium.
Autore W. B . JELGERSMA, 2. L. 111. Do6tore. Franequerce apud P. N. Lomars 1776. In oEtavo m. f. absq. Pref.

^- 0S pp.

B

Eide deeze Stukjes behelzen een aantal van merkwaar
Proeven op de Ele triciteit. Het eerfle gaat over-dige
den invloed der I'Varmte op de EleEtriciteit; en het laatfle
is betrekkelyk tot de Proefneemingen met de Leidfche hier.
De Heer 3elgersma heeft geene moeite ontzien, om alles
wat tot het eerstgemelde algemeene onderwerp behoort van
alle zyden naauwkeurig na te gaan; en even zo, wat omtrent het laatfile in aanmerking komt, met alle oplettendheid
na te fpeuren. Hy geeft een gezet verlag van zyne Proefneemingen, een wel overwoogen berigt van de Proefnee.
mingen door anderen gedaan, en toont meermaals, hoe dee.
ze en geene fchynftrydige Proefneemingen van deskundige
en bekwaame Mannen, door eene behoorelyke onderfcheiding, zeer wel overeen te brengen zyn. De Liefhebbers
vinden des hier eene reeks van Proefneemingen, met nevens=
gaande overweegingen deezer floffe, die hen op nieuw kan
aanzetten, om het duistere of twyfelagtige; dat 'er in over.
blyft, te onderzoeken; ter ontdekkinge waar van her hier
voorgetelde den weg kan helpen baanen ; des men rede
hebbe , om de aangewende poogingen van den Heer , e1^
gersma, en de nlededeeling daar van, danklyk te erkennen.
-
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Korte Leerflellingen der Algemeene Oefenende Heelkunde, door
den Heere JOS. JAC. PLENCK. Uit bet Hoogduitscb vertaald,
en met veel Byvoegzelen verrueerdert , door DA vin VAN
R. Te Amflerdam by F. de Kruyff 1776. In
G E S S C HER.
gr. avo. 335 bladz.

D

Eeze Korte Leertlellingen der Algemeene Oefenende
Heelkunde, van den door zyne uitgegeevene Werken
zeer beroemden Hoogleeraer PL E N C K, verdienen met recht
onze aanpryzing : hierin heerscht een welgefchikte order.;
de befchryvmgen der uitwendige Ziekten zyn duidelyk en
klaar; de wasre Kentekens der gebreken en de beste Ge
worden hier opgegeeven. --- Dit Werk verva'-neswyz
leer veele zaaken, en behaagt door zyne kortheid. Wy be.+
kennen geen gefchikter. Leerftelzel der Heelkunde tot eene
handleiding niet alleen, vooreerst beginnenden, maar zelf
voor Meesters in de Kunst, te kennën., --- De Byvoeg.
zels door den, Heer VAN GrssSCHEg, wiens verdienften en geleerdheid wy erkennen , gegeeven , zyn van belang, en zeer be.
haagt ons zyne vinding van dezelve, met een verfchillende
letter gedrukt, in den text zelen in te lashen, dewyl hei
onaangenaam is voor den Lezer, geduuyig, door Aanmer•
linen onder den text gevoegd, afgetrokken, tte worden. -Agter het Werk zyn eenige Voorfchriften van Heelmiddelen geplaatst, welken hier te Lande niet algemeen bekend
zyn, en of door den Schryver of door den Vertaaler, aangepreezen worden. --- De aart van 't Werk laat niet toe
er een uittrekzel van te geeven;, wy zyjlen toi een proef
de befchryving van eene uitwendige Ziekte onze Leezers
mededeelen.
By 't opflaan van 't Boek, komt ons 't eerfte voor de
Waterzugt der Gewrigten. „ De Waterzugt der Gewrigten is eene verzaameling van Lidvogt, in de holte des Ge.
wrigts zelven, of van Lymmpha, in bet Celwyze [Vee/zei der
Gewrigts banden. -- De meestgewoone zitplaats derzelu
ver, is het Kniegewrigt. — Ze wordt onderfcheiden : in
een Waare ; Onwaare ; Verfche ; Verouderde. — De
Waare beeft baare Zitplaats in de holte des Gewrigts zei'
ve: de Onwaare, in de Banden, welke de Gezcrigts-beenderen omvangen. Als het Kniegewrigt door bet eer/le foort
dezer Ziekte is aangetast; wordt het zelve in alle afineetingen vergroot., en de Kniefebyf kaar buiten geperst, door
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eene Zwelling, die zagt is, veerkragtig, een vry duidelyk
gevoel aanbiedt van Vogtgolving, en geen fpoor nalaat vary
sen drukkenden Vinger. De kleur der Huid is in dit ge
de Pyrt, in den beginne weinig, maar ver--valnturjyk;
volgens meerder; en de Beweeging, eerst moeilyk, wordt naderhand pynelyk, en onmoogelyk. --- Ingevalle bet tweede
Port bet zelve Gezvrigt inneemt, is deszelfs omtrek gelykelyk
uitgezet; de Kniefebyf niet meer voorwaarts geplaatst dan
natuurlyk ; en de Zwelling, minder Veerkragtig, minder
Pynly k, en meer vatbaar voor bet Kenmerk van een druk,.
ktnden Vinger. Het gevoel van Vogtgolving onderfchei^.,
dit gebrek van de Gewrigts-Verftyving, welke verzellende
Zwelling daarenboven, minder aanmerklyk, en harder is. —
Een beginnende Waterzugt der Gewrigten wordt fomwyien
geneezen: i. Door verlierkende en oplosfende ftovingen,
uit roode Wyn, Azyn, Pis, of Kalkwater, bedeeld met;
de Aluin , Kamfer, of het Ammoniakzout. 2. Door den
Drop van koud Water, Mineraale Wateren, en dergelyken.
3. Door de Wilde Wyngaard Wortel, met flzyn en Zout
gekneust, en in de gedaante van een Pap aangelegt. 4.
Door bet firaat/lyk van greote Steden, waarin veele Tzer•
deeltjes gevonden worden. 5. Door het inwendig gebruik van
Jjuikzuiverende middelen; en een aftrekzel van de Flores Ar.
nice, met Oxymel Colchici: — Ipdien alle deeze middelen vrugteloos worden aangewend, zoo moet men de ontlasting van het verzamelde Water bezorgen, door het doen
eener iefnyding. -- Deeze infinyding, die niet groot moet
zyn, maar tot in de holte van het Gewrigt moet doordrin,
gen, wordt best gedaan aan de buitenzyde van het Knie
-gewrit.usfchndGmeP,idrTwehof.
dige Spier. —.— De gemaakte Wond moet, na de ontl a^sting van het Water, met een berk klevende Pleister gedekt
worden, or den toegang der bqiten Lucht ui4 te fluiten.
--- Infpuitingen zyn in dit geval fchadelyk: verfterkende
t}gvingen integendeel, voordeelig. --- Als by een Verou.
c erde Waterzugt der Gewrigten, de faamengeleede Beende-,
ren bedorven zyn, is de afzetting des Deels het eenig Hulp
alle infnydingen niet alleen ngtloog, maar doo,-midel,n
De Aanmerkingen van den Vertaaler zyn door een
Curfyf letter onderli heiden,

Ho0.
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Honderd Rechtsgeleerde Obfervatien. Door een Genootfchap
van Rechtsgeleerden, onder de Spreuk, Ab omnibus liben-,
ter disce , quod nescis. In 's Gravenpage by J. Menfert
1776. In groot o5tavo 134 bladz.
Nlangs maakten wy gewag van Dertig Regtsgeleerde
Vraagen, uit de Inleiding tot de Hollandfche Regtss
geleerdheid van wylen Mr. H. DE C1 OOT , ter beautwoordinge voorgefteld (*); en thans levert men ons uit diezelfw
de handen Honderd Regtsgeleerde Obfervatien, ter ophelderinge taan verfcheiden duistere, en tot nog, voor het groot
gedeelte , onbeweezen pasfagien uit dit hooggefchatte-fle
Werk. Men ziet hier uit, dat dit Genootfchap zig niet ílegts
bepaalt tot Vraagen, maar tevens ook arbeidzaam is, om het
hunne toe te brengen, ter ophelderinge van daari n voorkomen.
de duisterheden, of 't geen, hunner agtens, tot nog niet
genoegzaam beweezen zy; dat een gefchikt middel is, omn
ook anderen te meer ter verdere onderzoekinge aan te fpoo.
ren. — , De Liefhebbers van Regtsgeleerde Oefeningen
zullen 'er hier en daar verfcheiden aanmerkingen in ontmoeten, die hunner overdenkinge waardig zyn; en fchoon ze
nièt altoos eenftemmig met het Genootfchap mogen denken ,
zullen ze nogtans reden vinden, om deszelfs poogingen over
't geheel als nuttig aan te pryzen. — Op zodanig Bene
Ihanier heeft 'er ook zeker Regtskundige in 't byzonder over
geoordeeld, die ons met eetmen Brief'deswegens verwaardigd
heeft; welke niet ten oneere van 't Genootfchap, maar tot
een nader onderzoek van twee byzonderhedén Itrekt; waarom wy te minder getwyfeld hebben, om denzelven alhier te
plaatzen. Het toegezonden Gelthrift luidt aldus.

O

DIYNE HEEREN!

In een onlangs uitgekomen Werkje (t) vind ik, behalve
verfcheidene zeer fraaie, lezenswaardige, en nuttige zaken,
ook aangeteekend eenige weinige mistlagen van den onvergelykelyken HUIG DE GROOT, Of deze laatften in de daad mis-

fia-

(*) Zie H. Vad. Lett. V Deel. bladz. 288.
(j) Honderd Recbtsgeleerde Obfervatien, dienende tot opheldering van verfcbeide -- — — pasfagien, uit de Inleiding tot de
N. R. van Wylen Mr. H. DE G1tOOT, enz. 's Ilage 1776. gr. 8v9.
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/lagen zyn? zoude ik, die altoos met fchroom, en niet dan

na allerfcherpst onderzoek, aan zulke uitmuntende vernuften
Benige fouten durf toefchryven, niet gaarne bepalen. Allen
zyn zy het ten minde (naar myne gedachten) niet! En myne aandacht is, by doorbladering van het bovengem. Werkje, voornamelyk gevallen op twee plaatfen; vermeldt in de
VIII. en LXXVII. Obfervatie; welken my toefchynen, wel
verre van een' misflag des GROOTEN Schryvers, integendeel
zyne naaukeurige en nette beknoptheid van uitdrukken aan
te duiden. Dewyl nu de Heeren Schryveren van die Obfer+
vatien best geoordeeld hebben , voor als nog, achter hun
Tafereel, en onder eene Zinfpreuk, bedekt te blyven, heb
ik geen' gefchikteren weg kunnen uitdenken, om de Verdediging dier twee plaat/en van den Heer DE GROOT, te brengen
ter kennisfe van hun Ed. , en die daarin verder belang moch.
ten hebben, dan door middel van Uw Ed. Maandwerk :
niet twyfelende, of Uw Ed. zullen derzelve wel willen plaats
vergunnen.
In het I. Boek, II. Deel, behandelt DE GROOT het eerfie
lid der tweede verdeeling van PDRSOONDN, volgens 't wel
naar hun onderling opzicht worden onderfcheiden in-kezy,
MONDIGEN en ONMONDIGEN. Hy zegt vervolgens in
§ 2. dat tusfchen de ONMONDIGEN oudtyds onderfcheid plag
te zyn van eigenen en oneigenen; of vryen en onvryen. Het
Genootfchap teelcent daarop aan: „ dog dewyl het zelve ook
plaats hadde, en zulks wel voornamentlyk, onder de MOND!GEN, koomt het ons zeer waarfchynlyk voor, dat in deze
S. -- -- behoort gelezen te worden, tusfchen de mondigen
en onmondigen." My integendeel komt het zeer zeker voor,
dat DE G1&OOT dus niet hebbe willen; dus niet hebbe kunnen
fchryven : en zie hier het bewys van myn gevoelen.
Mondigen omfchryft by in § I. als zulken, die zicbzelve, en
bunner eige zaken, machtig zyn: — Onmondigen daarteEene nadere verdeeling
gen, dien zulks ontbreekt.
dierhalve in vryen en onvryen (homines sUI et ALIENI furls)
kon met geene mogelykheid op mondigen; maar eeniglyk op
onmondigen toepasfelyk worden gemaakt. Alle mondigen toch
moesten noodzakelyk vrye lieden wezen; dewyl geene anderen zicbzelve en bunner eige zaken machtig zyn. Maar de
onmondigen moesten of konden oudtyds wederom onderdeeld
worden: als zynde zulks of dewyl zy onvryen, Ivfeigenen,
(en dienvolgende in den flerkften zin onmondig) waren; of
dewyl zy, 'fchoon vry, echter, 't zy door huwelyk, 't zy
door
-

—
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door geboorte b 't zy eindelyk door onbektvadmheid, naar
rechten geoordeeld wierden, verfteken te zyn van de voor.
rechten der mond/gen: welke drie lnatstgemelde foorten D>^
G R 00 T zelf in $ 3. zegt thans by ons alleen bekend te
zyn.
De t-jeede aanmerking (in de LXXVII. Obferv.) gaat over
het III. Boek, XIII. Deel, §, io. alwaar DE G R 0 0 T zegt
„ dat de bouder des briefs vryheid hebbe, om den Wisfel —
— op te zeggen; of door den teekenaar te doen opzeggen:
ten ware de aanvaarder Benig recht hadde op de penningen:'
Het Genootfchap oordeelt, dat men, in plaatfe der woorden
de houder. des briefs, moete lezen de zender of eigenaar; en
voorts in 't for houder voor aanvaarder. Ik ontken niet, dat
de woorden als dan een' goeden zin zullen uitleveren , en wel
overeenkomilig de Costumen van ANTWERPEN: doch, behalve dat het gants niet zeker is, of DE GROOT juist die Costu•
men in 't oog gehad hebbe; (fehoon dezelven door GROENEWEG: als de eenige auctoriteit worden bygebracht: dat ech*
ter niets uitdoet;) is daarenboven eene verandering in des
Aucteurs woorden, hoe fchoonfchynende ook, volstrekt noodeloos, zoo dezelven, buiten dat, een en verftaanbaren en
rechten zin geven: in welk geval ik deze plaats oordeéle te
zyn. De eerie verandering van houder in zender (of gever
der waarde) fchynt ook goedgekeurd te worden door den Heer
SCHORER in zyne Aanteeken. op deze plaats; en wel op dien
grond, dat de bouder des briefs niet zoude zyn meester des
Wisfels : doch zeer verkeerdely k, indien men DE GR 0 O T
zichzelven laat uitleggen. Zie ook hier de reden myner il;el.
ling. ---- Het is nog gants geene uitgemaakte zaak, hoe
vele perfoonen tot liet be/laan (forma fubjiantialis) van een'
Wisfel behooren? Eenigen vereiichen daartoe vier; anderen
drie; en fommigen alleen twee perloonen (*). Hoe het zy,
uit dit geheele XIV Deel, vooral gevoegd by het XLY.,
blykt duidelyk genoeg, dat DE GROOT (het zy dan wél of
kwalyk) niet meer dan drie perfoonen noodig geoordeeld
hebbe; den trekker, betrokkenen, en bouder. Dus is, naar
zyne uitdrukking, de bouder wel zekerlyk eigenaar en meester des briefs: immers het zyn by hem gelykluidende woorden.
De
(*) Men zie, des goedvindende, hierover de Aanteeken. va,
z T z op RE 1 N E C C . Crondbeg. van 't It i.cfc1. . 1. Hoofdel. § g S
-

V. j.
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De tweede verandering (van aanvaarder in bouder), is mede, naar myne gedachten, niet noodzakelyk; als gevende diè
periode, ook zonder dezelve, eenen genoegzamen zin: zoo dat
daar by worde aangeduidt , dat geene opzegging van den
Wisfel moge gefchieden, indien de aannemer by voorti. eene
wettige tegenfchuld ten laste van den bouder (of eigenaar) des
Wisfels; en dus eelt merkelyk belang heeft, dat die Wisfel
en de daar uit ont(tane verbintenis, niet vernietigd, maar hef t
gelegenheid gegeven worde, om ten vervaldage den inhoud
des Wisfels by rescontre te betalen, en zyn contrapr^etenfie,
langs dien weg van den houder te erlangen. En dit zoo zyn.
de, zoude eene verandering der woorden niet Hechts onnoo.
dig, maar zelfs firydig niet het oogmerk van den Schryver
zyn: als welke daar mede ingewikkeld te kennen geeft van
oordeel te wezen, dat ook omtrent Wisfels compenfatie plaats
hebbe (*). Nergens altans (preekt DE GROOT dit tegen ,1
Het zal my aangenaam zyn, indien deze myne bedenkingen de goedkeuring van UwEd.; en niet minder, zoo dezelven die der Heeren Schryveren, van de bovengem. Obfervd.
tien, mogen wegdragen, enz.
(*) Zie hier over in 't breede, de zoo even aangehaalde 4ai;tee-

kening, op HEINECC . VI Hoofdti. §. 30. n. 44.

Lof der Harmony, van den Heer GRESSET. Uit liet Fransch
vertaald. Te Amfl. by M. D. Sellfchap en P. Huart t?76,
In groot oftavo 59 bladzyden.
E verrukkende en zielftreelende Harmonie heeft, in den
Heer Gresfet , eenen Voorflander,, die haar ter eere
í}rekt, daar by haaren lof, in eene treffende Redenvoering,
op eene welfpreekende wyze, vermeldt. Zy is voortreffelyk. --- Zy is nuttig. — Die twee hoofdzaaken felt
de Redenaar boven tegenfpraak. --- Haare voortreffelykheid
is gegrond op de oudheid van haaren oorfprong, wordt ver
haar overgroot vermogen , en bevestigd door de-cierdo
agting van alle tyden en alle Volkeren. --- Haare nuttigheid
is terilond blykbaar ,uit het vermaak, dat zy verleent, 't welk
op zig zelve eene weezenlyke nuttigheid is; dan hier by bepaalt zig dezelve niet; zy breidt zig uit ten voordeele van 't
Staatkundige , tot roem van 't Letterkundige Gemeenebest.
Tot welzyn van den Burgerlyken Staat, zuivert en befchaaft

"
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zy de zeden, verzagt en verbetert zy de hartstogten; terwyl
zy de gemoederen der burgeren vereenigt en verbindt. Tot
roem van den Letterkundigen Staat verrykt zy de geleerde
konflen, dien zy behulpzaam is, door dezelven op te tieren.
Zy is dqs, in 't een en 't ander opzigt, ten uitertie nuttig
voor het Gemeenebest, en verdient des ten hoogtle gepreezen
te worden. --- Dit zal, dit kan niemand, die den Heer
c;1tESSET gehoor geeft, wraaken : alleen is 't mogelyk , dat hem
het misbruik nog tegen haar inneeme; dan by hoore den Redenaar, en legge der Harmonie niet ten laste, 't geen niet der
Harmonie, maar derzelver misbruikeren te wyten is.
„ Ik weet, is zyne taal, ik weet dat bedorventheid dikwils
een misbruik van deeze Konst gemaakt heeft , dat zy deeze
ten koste van de Deugd , ten voordeele der verleiding, tot
fchande der Zeeden gefchonden , vernederd en verachtelyk
gemaakt heeft. Ik weet dat men haar dikwils de oneerbaare
vreugden bedryven van Sibaris en Caprea heeft laaten vernieuwen, en der Schipbreuken, eertyds veroorzaakt in de Tiree.
nifche Zeeën, door de bedrieglyke item der Dochter van Achilaus. Maar is zodanig een misbruik voor deeze Konst niet
eerder een ongeluk, dan een misdaad? Zal de Muziek, die
heldhaftig in haar oorfprong is, veroordeeld worden, om dat
de ongebondentheid haar zomtyds tot flegte en bedorvene ge
doet dienen? Zouden alle onze Konden niet verban -bruiken
worden, indien men verbande al 't geen waar van een-ne
misbruik gemaakt word? Dikwils worden de Wetten der
Rechtsgeleerdheid gefchonden; zal men daarom den Tempel
van Themis voor altyd fluiten? Dikwils is de Zee van Schip
bedekt; moet men daarom alle de Schepen, die in-breukn
onze Havens zyn ,aan de vlammen opofferen? Dikwils brengt
de Dronkenfchap woede, twist en doodslagen voort; moet
men daarom onze Bergen en Heuvelen van de 1Ajynífokken ,
die haar vercieren, berooven? Laat ons het misbruik hervor.
men, zonder het gebruik af te fchaffen; laat ons de Harmony
tot de zuiverheid van haaren oorfprong,tot de fchoonheid van
haare Lente , tot haaren eerften luister wederbrengen. De
Muziek te willen vervolgen, zoude eene berooving van een
bekoorlyken band zyn voor het Staatkundige Gemeenebest;
het Hart zoude 'er een aangenaame aandoening , en de ge.
heele Natuur een vermaak door verliezen.
„ Laat dan deeze beminnelyke en edele Harmony altyd
heerfchen ; maar laat haar Ryk zig nooit verheffen op de
Iuinhoopen der Zeeden; laat zy, verlost van de Jonifche ver.
wyfd.
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VAN DE HARMONIE.

wyfd'neid, te gelyk Minerva en Venus zynde, niet dan een
Mannelyke Schoonheid, niet dan grootfiche trekken, niet dan
fiere bevalligheden beminnen. Eene beheerfcheresfe der Harten zynde, laat zy dezelve openen voor edelmoedige aandoe
Zielen en der Zinnen zynde,-nige.EMstrfd
laat zy dezelven altyd boven de laage zwakheden verheffen.
Eene Koningin der Hartstogten zynde, laat zy dezelven niet
opwekken , dan ten voordeele der Deugd. Laat zy altyd
Bene uitlegger van het verhevene, van het fchoone, van het
waarachtige, eene medgezellin van den (maak, de ziel der
Maatfchappy, en de wellust der Waereld zyn."

BE KICHT
wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding
van den Heere
CORNELIS PLOOS

VAN

AMSTEL,

JAC.

CORN. Z.

Mededirecteur van de Teken•Boademie der Stad Amfferdamn;
van het Zeeuwfche Genootfchap der hveetenfchappen te Vis.
fingen, en Lid van de Hollandfche Maatfchappye der
Weetenfchappen te Haarlem.

D

F- Heer PLOOS VAN AMSTEL heeft thans weder vier fluks
van zyn Prentwerk uitgegeeven, waar door liet zelve nu
tot liet getal van 29 vermeerderd is, en van welke de uitvoering ons met reden doet vertrouwen dat dezelven, met geen
minder genoegen dan de voorigen, by de Liefhebbers ontvangen zullen worden.
Elk die in het Kunstverzámelen van Tekeningen geen
vreemdeling is, weet hoe zeldzaam en kostbaar tevens de
Tekeningen zyn van

den Ouden.
Naar deezen grooten Kunftenaar, zyn 'er drie fluks zeer
uitvoerig met zwart Kryt getekend.
N. 26. Verbeeldt een Kaartfpeeler, ter halver lyv' zittende
voor de Speeltafel. Hy is op zyn oud Spaansch, met een
Kraagje om den hals, aardig gekleed, hebbende een grooten
Hoed op 't hoofd; in zyn flinkerhand houd hy zyn fpel Kaaren, waarop hy met de regterhand wyst; het genoegen over
de winst ffiraalt uit zyn vrolyke oogen, en bly gelaat. On.
C
Vis DEEL. H. LETT. No. I.
derFRANS VAN MIERIS,

34

IIERIGT WEGENS EEN P1ENTWER2.

dertusfclien ziet men in 't verfchiet van de Kamer zyn Speel.
makker, met een Mantel om, bloots hoofds, met de hand
in 't hair, vol fpyt over zyn verlies, zig naar de deur begeq.
ven. In beide deeze Perfoonen, zyn de verfchillende Ge.
moedsbeweegingen ongemeen natuurlyk , en alles, met'zeer veel
fmaak, op eene bevallige wyze uitgedrukt. De byzonder uitvoerige en tevens kloeke behandeling met het zwart Kryt,
waardoor deeze groote ' Meester van alle anderen onderfcheiden, en genoegzaam onnavolgbaar wordt, is nogtans volkomen, en met dezelfde kragt in de toetten, en helderheid in
de fchaduwen, gelyk aan het Origineel, gevolgd.
Van geene mindere verdienflen zyn de twee volgende Studie Tekeningetjes, na denzelfden Meester; te weeten
N. 27. Een flaapend langhairig Hondje, met bruine vlakken, liggende op een Stoel. En
N. 28. Een Hondje, op den grond zittende.
Hier op volgt eene, naar
CORNELIS DUSART,

zynde een Discipel van Adriaan van Ostade.
N. 2g. Het zelve is getekend met de Pen, en gefchaduwd
met Oost -Indifche Inkt. Men ziet op den Voorgrond, in 't
fierke Zonlicht, een Omroeper, met een Bekken in de eene,
en een rond Stokje in de andere hand; dezelve word ver.
beeld als in de drift van zyn voortgang, en zyn karakter is
natuurlyk, zo in zyn geheele getlalte als aangezigt, te zien.
In 't verfchiet ziet men in de fchaduw een Boer en een
Boerin aandagtig flaan luisteren naar 't geen 'er omgeroe.
pen wordt , en ter zyde een ander met groote drift een
brug afkomen. De ftoute en meesterlyke behandeling deezer Tekening, waar door 'er, met weinige trekken veel in
uitgedrukt, en meerder verbeeld dan getekend is , zet dezelve een' ongemeenen welfland by, welke in deeze navol.
ging in alle opzigten is bewaard gebleeven ; het Origineel,
dat weleer gevonden werd in de keurige Verzameling , van
den Heer de Hollander te Haarlem, berust nu, benevens
de drie hier voor befchrevene van den Ouden Miens, die,
uit de Verzameling van deszelfs Kleinzoon , den Heere
Frans van Miens den Jongen, voor weinige Jaareis te Leiden overleden, gekogt zyn , in het Kabinet van den Uit.
geever.
Wys.
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Wysgeerige en Staatkundige Gefebiedenis van de Bezittingen en
den Koophandel der Eurcpeaanen, in de beide Indién. Uit het
Fransch vertaald. Tweede Deel. Te 4mflerdam by M. Scha.
lekamp 1776. Behalven den Bladwyzer 422 blad.. in gr, otlavo.
de ontvouwing van den Handel der Portugeezen, HollandeJ ren en Engelfchen, op de Indiën, in de drie eerfle Boeken
van dit Werk voorgedraagen, verleent ons dit tweede Deel, in het
vierde Boek, een verflag van den Handel der Franfchen op die Gewesten, en voorts in 't vyfde Boek een berigt der onderneeiningen
van de Noordfche Europifche Volkeren in de Aziatifche Zeeën, en
de verbindtenisfen , welken de Europifche Natiën met China aangegaan hebben. Onze Autheur behandelt dit gedeelte van zyn beflek,
op de eigenfie wyze. als wy van 't voorige gezegd hebben (s),
des het niet minder den leeslust derzulken, die vermaak fcheppen
In 't nagaan van den Handel der Etrropifche Volkeren op de IndIën,
opwekke.
't Is waar, ons is voorgekomen, dat 'er gevonden worden; die
van gedagten zyn, dat wy te gunflig over dit Werk geoordeeld hebben; dan eene herhaalde overweeging van deszelfs geheelen beloop,
en het doorbladeren van een Fransch Werk getyteld, .fnalyfe de
l'Histoire Philofophique & Politique &c. ,gedrukt te Leyden by 7.
Murray 1 775. (na eene vriendlyke waarfchouwing en aanraading,
die wy danklyk erkennen,) heeft ons oordeel, nopens de uitvoe•
ring van dit Werk, en deszelfs nut ter kennisfe van dien Handel,
Alle de Historifche berigten van onzen
niet veranderd.
Autheur zyn zeker niet ten uiterfle naauwkeurig: alle zyne Staat
bedenkingen zyn ongetwyfeld niet even bondig, en 'tíiaat-kundige
by ons vast, dat gezette Staatkundigen, in verfcheiden gevallen,
zeer verfchillend over deeze en geene zyner Stellingen zullen oor.
deelen. Dan zodanig iets is altoos te wagten, (en 't kan niet wel
anders zyn) in Schryvers die wyduitgeflrekte onderwerpen behandelen,
waaromtrent verfchillende berigten gevonden worden , en die eene
groote verfcheidenheid van Staatkundige inzigten influiten. Met dit
alles, behelst dat Gefchrift egter een naauwkeuriger en oordeelkun.
diger verflag van den Handel op de Indiën, dan tot nog gemeen
gemaakt was, waarom het ten deezen opzigte zyne leezing verdie•
ne; waarin wy, door een nader onderzoek, op deeze en geene byzonderheden bevestigd zyn. Had de Autheur kunnen goedvinden
altoos zyne bronnen te melden, daar 't te pas kwam , en gefchieden
kou, by zou zekerlyk zyne zaak dienst gedaan hebben.
Vroegere Schryvers hebben hunne Leezers meermaals verveeld , door
't over-
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't overvloedig aanhaalen van Autheuren of Schriften, zelfs over aigemeen bekende zaaken; in hater tyd heeft men dit gefchuwd, en
men is, (gelyk 't dikwils gaat,) tot een ander uiterlle overgeflaa
in 't geheel geene aanhaalingen by te brengen. 'Er heerscht-gen,om
in alles eene Mode, en de heerfchende Mode wykt veelal van 't
rechte fpoor. Wat wyders den Autheur, als Wysgeer, byzonder met opzigt tot het Godsdienilige, betreft, wy hebben hem
terf}ond, in ons voorige berigt, ten deezen aanzien, gewraakt, en
den Leezer, zo wy agten, daartegen genoegzaam gewaarfchuwd;
weshalven hy, die op ons aanranden, (gelyk men fchynt te vreezen,)
dit Loek mogre leezen, en zig daardoor tot verkeerde beginfels laaie
verleiden, zulks niet ons maar zyn eigen hart te wvyten zal hebben.
Heeft onze aanraading zo veel invloeds, als men aan dezelve gelieft
toe te fchryven, dan zullen die Leezers, door ons gewaarfchuwd
zynde, dit Boek niet leezen , om 'er den Godsdienst uit te leeren,
en ze zullen, aan die waarfchuwing gehoor geevende, zo wel op
hunne hoede zyn, tegen alles wat een nadeeligen invloed op hunnen
Godsdienst zou mogen hebben, dat 'er van die zyde niets te vreezen
zy. Mogelyk is zodanig eene waarfchouwing, in dit geval, al zo
nuttig, als eene ontknooping er, wederlegging van dat flag van voorhellingen. Heeft iemand inniiddels lust, om zig tot het nagaan hier
van te verledigen, hy leeze dan , der Franfche taaie magtig zynde,
het bovengemelde Franfche Gefchrift; welks Opfïeller, fchoon hy
hier en daar, volgens ons inzien , wat te flerk fpreeke en te verte ga,
blyken van bekwaamheid in dit Stuk geeft, en agting verdient.
Wy hebben 't, eenigermaate in beantwoording van eenen heufchen
l3rief ons deswegens gefchreeven, noodig geoordeeld, ons dus op
nieuw over dit onderwerp uit te laaten , en verder float ons met opzigt tot dit tweede Deel nog te melden, dat de Autheur aan't einde
van 't vyfde Boek, na aangewezen te hebben de wyze, op welke
de Europiíèhe Natiën, tot op deezen tyd, den Indifchen Handel
befuurd hebben, nog kegt eene overweeging der drie volgende Vraa•
Moet men deezen Koophandel aanhouden ?
gen.
Zyn de groote Bezittingen noodzaaklyk om dien met voordeel te
dryven?
Moet hy gelasten worden in handen van uitfluitende of bevoorregte IVlaatfchappyen? — De eerfee Vraag word on.
getwyfeld met Ja beantwoord; maar ; ten opzigte van de twee
andere Voorftellen voegt zig de Autheur, met eenige onderfcheiding, aan de ontkennende zyde; dan by erkent tevens, dat het thans
niet wel mogelyk zy de daar toe vereischte maatregels in 't werk
te Hellen; dewyl hier toe eene verandering van inzigten, en omwenteling van zeden vereischt zou worden, die tot nog niet te wagZie hier zyn algemeen antwoord op de eerfie
ten is.
Vraag, tot voorhand der Vryheid en ten voordeele van den Koop.
handel.
„ Zy, die Europa willen aanmerken als flegts uitmaakende een
ee.
-
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Benig Lichaam, wiens Leden door een algemeen of althans gelyk
belang aan elkander zyn verbonden, zullen het niet as een betwist.
baar fink opgeeven, of zyne verbintenisfen met AGe aan het zelve
voordeelig zyn. De Indifche handel doet klaarblykelyk de fomme
onzer genietingen toeneemen. Dezelve geeft ons gezonde en ftuaak.
lyke dranken , uitgeleezere gerieflykheden, fraaier huisgeraaden, etlyke nieuwe vermaaken , een aangenaamer befiaanlykheid. Dus
kragtige aantreklykheden hebben even zeer gewerkt op volken, die,
door hunne legging, hunne werkzaamheid, de heilzaamheid hunner
ontdekkingen, en de ftoutheid hunner onde neetningen, in haar wa.
ren om deeze vermaaken uit de bronnen zelve te fcheppen , als op
de Natiën , die ze niet hebben kunnen bekomen, dan door de rus
Zeemogendheden, wier fcheepvaart den overvloed-fchenkomstva
deezer Wellusten over ons gantsch Vaste-land deedt te rug vloeien.
De drift der Europeaanen, voor deeze buitenlandfche weelde, heeft
zo íterk gewerkt, dat noch de zwaarfte belastingen , noch de firengfie verboden en ftrafïen , dezelve hebben kunnen beteugelen. Alle
de Regeeringsvormen, naa langen tyd geworfleld te hebben tegen
eene neiging, welke groeide onder den last, welke haar drukte,
zyn ten laatfte genoodzaakt geweest voor den -ftroom te wyken,
hoewel algemeene vooroordeelen, door den tyd en gewoonte be
vestigd , hun deeze believing deeden befehouwen , als nadeelig
voor de behendigheid van het algemeene welzyn der Natiën.
„ 't Was tyd dat deeze Owingelandy een einde nam. Kan men
twyfelen , of het een geluk zy , by de genietingen, aan Bene
Luchtflreek eigen, dezulken te kunnen voegen, die andere Gewesten opleveren? De algemeene Maatfchappy beflaat om het ge
belang, en door liet wederkeerig belang van alle de men--men
fchen, welke dezelve uitmaaken. Uit hunne wederzydfche onder
moet eene vermeerdering van geluk voortkomen. De-handelig
Koophandel is de oelfening dier dierbaare Vryheid, tot welke de
Natuur alle menfchen heeft geroepen, aan welke zy hun geluk en
zelf hunne deugden heeft verknogt. Laat ons meer zeggen: wy
zien hen niet niet vryheid begaafd dan in den Koophandel; zy
worden niet vry , dan door de wetten, welke den Koophandel
weezenlyk begunhigen ; en 't geen hier omtrent een byzonder ge
dat, terwyl de Koophandel het gewrogt is der Vryheid,-lukis,
deeze door den Koophandel kragtdaadig gehandhaafd wordt.
„ Men kent den Mensch niet, wanneer men zich verbeeldt,
dat, om hem gelukkig te maaken, by aan ontbeeringe behoorde
gewend te worden. 't Is waar, dat de gewoonte van ontbeeringen de fomme onzer onheilen vermindert: maar onze vermaaken
íterker doende verminderen dan onze fmarten , geleidt zy den
nnensch eerder tot ongevoeligheid dan tot geluk. Indien by van
de Natuur een gevoelig hart heeft ontvangen; indien zyne VerC3
beel,
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beeldingskragt hem, in weerwil van hemzelven, onophoudelyk doet
uitweiden in ontwerpen of harsfenfchimmen van een flreelend geluk, laat dan zyne rustelooze ziel een ruim veld van genietingen
doorloopen. Dat ons Vethand ons leere, in de goederen, welke
wy genieten, de beweegredenen te vinden om ons niet te beklaagen
van dezulken, welken wy niet deelagtig kunnen worden; dit is het
werk der wysheid. Doch te vorderen, dat de Reden ons overree de, om te verwerpen, 't geen wy by onze bezittingen zouden kun.
nen voegen, dit is der Natuure wederfpreeken, en misfchien de
eerfle beginzels der Gezelligheid vernietigen.
„ Welk is het middel om den mensch daar toe te brengen, dat by
zich vergenoege met het weinige, het geen de Zedenfchryvers tot
zyne behoeften bepaalen? Welk is het middel om de fcheidpaalen
te vestigen van het noodzaaklyke, welk met zynen toeftand, zyne
kundigheden en begeerten verandert! Naauwlyks hadt hy, door zy.
nen vlyt, de middelen beraamd, om zich van het noodzaaklyk otaderhoud te verzorgen', of by befteedde den overfehietendentyd aati
het uitbreiden van de grenzen zyner vermogens en genietingen. Hier
uit ontiionden alle de Kunstbehoeften. De ontdekking van een nieuw
gefagt van gewaarwordingen deedt in hem de begeerte gebooren
worden, om ze duurzaam te doen worden, en de nieuwsgierigheid,
om eene andere foort te verzinnen. De volmaaktheid van édne Kunst
gaf aanleiding tot het uitvinden van veele anderen. De goede uit.
flag van een Oorlog, door honger of wraakzucht veroorzaakt. verwekte de zucht tot het maaken van veroveringen. De wisfelvalligheden van de fcheepvaart bragtcn de menfehen in de noodzaaklykheid
om elkander te vernielen, of zich onderling te verbinden. I Iet ging
met de verbonden van Koophandel tusfchen de Natiën, door de
Zee van een gefcheiden , als met de gezellige verdragen tusfchen de
7menfehen , door de Natuur op denzelfden grond verfpreid en zamengevoegd Alle deeze betrekkingen namen eenen aanvang met gevegten, en eindigden niet vereenigiugen. De oorlog en fcheepvaart
hebben de Maatfchappyen en Volkplantingen vermengd. Van dit
oogenblik af hebben de menfchen bevonden, dat zy aan een verbonden waren door afhankelykheid en onderhandeling. Devermenging der Natiën , door den brand der Oorlogen onder een gefmolten , wordt gezuiverd , en verkrygt luisterryken glans door den
Koophandel. Het is de natuur des Koophandels, dat alle Natiën
zich befchouwen, als eene eenige Maatfchappy, wier Leden allen
een even groot regt hebben, om aan de goederen van alle de anderen deel te hebben. In zyn voorwerp en middelen, onderfielt
de Koophandel eene wel overdagte zucht en Vryheid by alle Volken, om alle mogelyke verwisfelingen te doen, welke tot hunne
onderlinge voldoening Eirekken. Zucht om te genieten, en Vrybeid om te genieten, deeze zyn de twee eenig(Ie Springveeren
-
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van werkzaamheid, de twee eenigtle beginzeis van Gezelligheid
onder de menfchen.
„ Wat kan tegens deeze bewyzen voor eene vrye en algemeene
gemeenfchaps- oefening worden ingel^ragt, door dezulken, welke
den Koophandel van Europa met de Indiën wraaken? Laat dezelve
een merkelyk verlies van menfchen veroorzaaken; laat hy den voortgang onzer nyverheid belemmeren; laat hy ons geld verminderen;
't valt gemakiyk op deeze tegenwerpingen te antwoorden." -----^
Ieder deezer drie tegenwerpingen, uit die gedagten ontleend, beantwoordt de Autheur afzonderlyk , op eene voldoenende wyze; doch
wy zouden ons bepek ver te buiten gaan, wanneer wy dat alles
wilden mededeelen. Men hoore flegts nog, hoe by hen
gerust fielt, die vreezen, dat de Indifche handelde werkzaamheden
en voordeelen onzer nyverheid zal verminderen.
„ Genomen, zegt hy, dat het waarheid is, dat deeze handel eenige onzer werkzaamheden belemmerd of hebbe doen flit liaan, aan
boe veele anderen heeft hy egter aanleiding gegeeven. Aan hem is
de fcheepvaart eene groote uitgebreidheid verfchuldigd. Onze Volkplantingen zyn daaraan het kweeken van Suiker, Koffy en Indigo
verfchuldigd. Veele van onze Fabrieken worden door de Indifche
Zyde en Katoen levendig gehouden. Indien Saxen en andere Gewesten van Europa fraaier Porceleinen maaken; indien Valencia
Pekins maakt, beter dan de Chineefche ; indien Zwitzerland de
Neteldoeken en geborduurde Lywaaten van Bengale nabootst; indien Engeland en Frankryk fraaier Lywaaten drukken dan de Indiën; indien zo veele Stoffen, voorheen in deeze Landen onbekend, tegenwoordig aan onze beste Kuntlenaars werk verfchaffen,
hebben wy evenwel alle deeze voordeelen,uic de Indiën oorfpronkelyk , ontleend.
„ Laat ons nog een flap verder gaan, en onderfiellen, dat wy
geenerlei aanmoediging, geenerlei kundigheid aan Alle zyn verfchuldigd, de handel, welken wy dryven in zyne Koopmanfchappen,
kan daarom geen nadeel doen aan onze Nyverheid. Want waar
mede betaalen wy dezelve? Is het niet met den prys onzer Werk.
lukken , welke na Amerika gevoerd worden? Ik verkoop aan een
Spanjaard voor honderd guldens aart Lywaaten, en ik zend dit geld
na Indiën. Een ander zendt derwaards dezelfde hoeveelheid Lywaaten in Waaren. Wy beiden krygen Thee in betaaling. Is onze
handel in den grond niet dezelfde? Hebben wy niet eveneens de
waarde van honderd guldens aan Lywaaten in Thee veranderd? Wy
verfchillen alleen hierin, dat de eene deeze verwisfeling doet langs
twee wegen, ets de anderen langs eenen weg. Onderhel dat de
Spanjaards, in plaats van geld, my andere goederen geeven, welke
in Indie gewild zyn: zal ik de werkzaamheid der Natie hebben verminderd, wanneer ik deeze Koopmanfcbappen na Indiën gevoerd
heb ?
C a.
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heb? Komt het niet op een uit, als of ik onze voortbrengzels zelve
daar heen gevoerd had? ik vertrek uit Europa met inlandfche goederen. Ik verruil dezelve in de Zuidzee tegen Piasters. Ik breng deeze
Piasters na Indiën. Ik breng van daar te rug nuttige en aangenaams
dingen. Heb ik de Nyverheid van den Staat daar door gekrenkt?
Neen, ik heb het vertier van deszelfs voortbrengzelen uitgebreid,
en zyne genietingen vermenigvuldigd. Het geen de Lieden, tegen
den Indifchen handel vooringenomen, misleidt, is, dat de Piasters
in Europa komen, voor dat zy na Afie verzonden worden. In één
woord , of het geld gebruikt of niet gebruikt worde als een rusfchenkomend onderpand, ik heb middelyk of onmiddelyk met Afie ge.
ruiid gebtuikelyke dingen tegen gebruikelyke dingen, myne nyverheid tegen zyne nyverheid, myne voortbrengzels tegen zyne voort
-brengzls".

Beknopte en zakelyke befcbr yving der voornaamfle Engelfche Volk
plantingen ir Noord -Bmerika; nefens aanmerkingen over den
oorfprong en voortgang der tegenwoordige gefchillen,en des Oorlogs, tusfchen Groot - Brittannie en deszelfs Kolonisten. Tweede
Stuk. Th Am!). by P. Conradi 1776. In groot octavo 197 bladz.

I

Ngevolge van het voorgaande Stukje, bevat het tegenwoordige de
befchryving van de nog overige Engelfche Kolonien, welken toen
niet gemeld waren ; te weeten, Kanada, Louifiana, 't Land Labrador,Terre-Neuf of New-Found-Land, en het Eiland .7amaika;
welke Gewesten, even als de vroeger gemelden (•), in derzelver
voornaamfle byzonderheden befchreeven worden. Zie hier het eene
en 't andere merkwaardige, uit dit Stukje, nopens Kanada; 't welk
van de hier opgenoemde Gewesten, in de Tegenwoordige om[tandigheden, vooral onze opmerking gaande houdt.
Het Landfchap Kanada , voorheen Nieuw - Frankryk geheeten,
wordt ten Noorden bepaald , door de Hudfons -Baai, ten Oosten
door die van St. Laurens, ten Zuiden grenst het ten deele aan de
Brit/cbe Wirgewesten, en ten deels aan Louifrana; doch boe verre
het zich ten Westen uittlrekt, is niet bekend. Men heeft 'er
reeds veele Eur opeefche Moes. en Boomvrugten aangekweekt, en 'er
groeit allerwegen Indiaanscb Koorn en Vlas ; doch de Wyntlok flaagt
'er niet. De Bergen leveren 'er Lood, Yzer, Koper en Steenkolen;
de Bosfchen veel Wilds , in welks Huiden en Pelteryen een groote en
winstryke handel gedreeven wordt ; ais ook in Visch van veelerhande
Poorten. Onder de byzonderheden der Natuurlyke Historie in
dit Gewest,ílelt men bovenal den wortel van de Plant Cinfeng; die,
van oudsher in Chineescl> Tartarye bekend, ook in Kanada eene
-
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van zelf wasfende Plant is; die grooten aftrek heeft, en veelen handen in den Zomer werk verfchaft. Men heeft deezen Wortel, door
fommigen al te hoog gepreezen, voorheen in onze Nederlanden meer
gebruikt dan tegenwoordig; byzonder in 'luiptrekkingen, bezwymin.
gen, duizeling en ter verilerkinge van 't geheugen. Doch hier tegen
zyn , zelfs onder onze eigen Planten , vervolgens ruim zo goede
middelen ontdekt, die het bloed minder onriteeken ,dan deeze Wortel.
De Meiren van dit Land zyn byzonder merkwaardig, men telt 'er
vyf, als het bovenfle, of Lac Superieur, het Meir Illinois, Hurons,
Erie en Ontario, die of zich in de groote Rivier van St. Laurens
ontlasten, of door welken deeze Rivier haaren loop neemt, van 't
Westen ten Oosten eenige honderden mylen verre. Aan het bovenfle
geeft men wel vyf honderd mylen omtreks. Het zelve kan, in ffrenge Winters, wyl liet zoet en meestal vry flit water heeft, fomtyds
tot tien a twaalf mylen van den Oever bevriezen. 'Er zyn verfcheiden Eilanden in, en het levert eerre menigte van Steuren, Forellen
en andere Vis,chen. Men wil dat het, door eerre fiddering van zyn
Oppervlak, en daar op volgende flerkende golving, meermaalen een
form zoi de voorfpeld hebben. Het zelve ontlast zig in dat der
Huronnen , door een waterval van twee mylen lengte, welke de
Sprong van St. Marye wordt geheeten. Het Meir Erie wordt voor
een der fchoonfien van de waereld gehouden. i-Iet heeft zynen naam
naar een geflacht van Huronnen, die men Katten noemt, om dat
deeze Dieren van een wild foort ,en wier vellen zeer geagt zyn, in
dit oord zeer talryk zouden zyn. Ilet biedt van alle kanten zeer
fraaie Verfchieten aan. Deszelfs Oevers zyn zeer boomryk; en men
heeft eene menigte van roste Dieren en Hoenders in de Bosfchen ,
die deszelfs Oevers bezoomen. De Eilanden van dit Meir zyn als
Waranden voor de Rheebokkèn, en als zo veele Boomgaarden, die
verfcheiden foorten van Ooft leveren. By de gemelde Meiren
verdient ook nog opmerking het Meir Champlain, dat, naby 't Fort
Frederik gelegen , aan de Westzyde een fehakel Bergen heeft, die
Kanada van Nieuw Engeland affcheiden. Dit Meir aldaar eerst een
uur breed, wordt allengs breeder, en wel tot zes mylen toe. 'Er
zyn, zegt men, wel zestig, en onder deezen eenige groote,Eilanden in. De diepte is ook, naar men wil, op fommige plaatfen ,met
geen lyn van honderd vademen te peilen. Tot op een uur gaans van
de gemelde Sterkie ,is 't Land aan de Oostzyde van 't Meir bewoond;
doch verder op is't enkel Bosch. De Amerikaanen , die 'er by woo.
pen , visfchen 'er veel Steur in ,en leeven den eenen tyd van Visch ,
den anderen van enkel Wild, en dan weder van louter Aardvrugten.
Zy worden 'er toch oud by; en leeven vry vrolyk en gezond, ver maakende zig dikwerf met zang en dans. Niet verre van het
Fort St. lean, is het Meir zo fmal, dat het wel naar eerre Rivier
gelyke; ook is de diepte niet boven de zes a tien voeten.
C$
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De Rivier St. Laurens wordt voor den groottien , of een der
grootlIe Stroomen van dwerika gehouden, en van eenigen op drie.
van anderen op wel zeven-honderd mylen verre bevaarbaar gere.
kend; mids,men uitzondere die plaatfen, alwaar dezelve watervallen
maakt, welken in dit Land zeer aanmerkelyk zyn. De meeste Sterk.
ten en Vlekken zyn aan deeze Rivier geftigt ; waar van de voor.
naamhen in dit Werkje befchreeven worden , en welker ligging wy
nog kortlyk zullen melden.
Ouebek, de Hoofdstad des Lands, en 't middelpunt van den En.
gelfchen handel in dit Gewest, ligt op den westlyken oever ,op een
uitflek Lands, Zuidwaarts wordt de Berg, waar op de Bovenftad
ligt, nog honger, en agter denzelven heeft men goede weiden. De
Bovenilad is wel vyf a zesmaal grooter dan de Benedenllad, maar
minder lterk bewoond. 'Er is flegts één toegang van de Benedennaar de Bovenstad, (zynde een gedeelte des Bergs in de lugt gefprongen, ) en deeze toegang loopt Reil en krom ; egrer berydt men den.
zelven met Wagens. De Stad wordt van 't Zuiden naar 't Noorden
zeshonderd, en van den Oever der Benedenílad, tot aan den Westlyken muur, driehonderd vyftig of vierhonderd Tof fen , dat is halve
Roeden van zes Geometrifche voeten,) lang gerekend, Her Zeewater komt nooit tot voor de Stad; en de Haven is op de Rivier
onder de Stad; alwaar de Rivier omtrent een vierde van gene Fran.
fche myl breed en vyf en twintig vademen diep is. Dezelve heeft
een goedcn Ankergrond, en eene veilige ligging tegen alle Stormen,
onder welken de Noordoostelyken de. gevaarlykften zyn.
Loretto is een Dorp, drie Franfche mvlen ten Westen van Oue.
bec, liggende aan een Riviertje, 't welk met een groot geraas over
eene Klip heen loopt, en een Zaag- en Koornmolen aan den gang helpt.
Trois Rivieres is een klein Vlek ,zeer bekoorelyk gelegen ,op een
Zandheuvel, tusfchen Qiebec en Montreal, omtrent dertig Franfche
mylen van beiden af; aan de Noordzyde van de St. Laurence, welke
hier 1} Engeliche myl breed is; aan de andere zyde is het van aan
omringd. Omtrent eene Engelfche myl van die-genamLdry
Plaats valt eene andere groote Rivier, die zig daar aan haaren mond
in drie takken verdeelt, in de St. Laurence; zo dat het fchyne, of
'Cr zig drie Rivieren te gelyk ontlasten ;dat aanleiding tot den naam
van dit Vlek gegeeven heeft. Omtrent drie Franfche mylen ten Wes•
ten van daar, heeft men het Yzerwerk, daar men Kanon en andere
behoeften git. De Ertz wordt omtrent twee en eene halve Franfche
myl van daar gehaald; en de Bosfchen daaromltreeks leveren ook
genoegzaam kooien, om te finelten en te fineeden. Dit Yzer wordt
als week en buigzaam befchreeven, maar 't roest niet ligtlyk. In de
nabuurfchap ligt ook het Steedje Befancourt; en van bier ziet men,
ten Noordwesten, eene ry van hooge bergen ,die van 't Zuiden naar
't Noorden loopen.
Tus•
(

IN N00RD - AMBRINA.

43

Tusfchen Quebee en'tMeir Ontorio,omtrent 6o Franfche mylen,
of zo veele vuren gaans, van de gemelde Stad , ligt iflontreal , eer.
tyds Fille Marie geheeten ,) op een der Eilanden , en wel het groot
dat de Rivier St. Laurence by dezelve vormt , in een uitfteekend-íie,
aangenaam en wel bebouwd oord 't welk een bekoorelyk uitzigt
heeft. Montreal is een rechthoekig, langwerpig vierkant, welks eene
lange zyde evenwydig met de Rivier Ioopt. Deeze Stad is tamelyk
Clerk, heeft een hoogen dikken muur, en aan de Landzyde eene diepe
graft met water; doch zy heeft, door de grootte van den omtrek, te
veel Volks ter verdeediginge noodig, en beflaat meestal uit houten
Huizen.
Het Fort St. Frederik ,door de Engelfchen Crownspoint genoemd,
is eene Vesting aan het Zuidereinde van het Meir Champlain gele.
gen, op eene uitileekende Landtong, die gevormd wordt door het
Meir, en Bene Rivier, welke ontftaat uit de vereeniging der dhoodkreek met het Meir St. Sacrement. Deeze Rivier is bier eene goede
Musketfchoot wyd. Dit Fort ligt op eene Klip van zwarten Kalk.
feen , en heeft hooge en dikke tteenen muuren. Aan de Oostzyde
is een hooge Toren, met 1lerke muuren omgeeven, en rondom van
onderen tot boven met Gefchut voorzien. Naar de Landzyde en
digt by de Plaats heeft men eenige hooge Klippen, die al mede ter
beveiliging van dezelve dienen. In de Nabuurfchap (laat een Wind.
molen, van (teen gebouwd, en van dikke muuren voorzien; zynde
zo gemaakt dat by tot een buitenwerk kan dienen; want boven in
denzelven liggen vier a vyf Stukken gefchuts.
Eindelyk (laat ons nog iets te melden van 't Fort St. Yean , eene
flerkte van hout aan de Westzyde van den mond van 't Meir Cbam.
plain gebouwd, met inzigt, om 't omliggende Land te dekken, en
het tot een Magazyn te doen dienen voor den voorraad en de krygsbehoeften , welken men jaarlyks van Montreal naar het Fort St. Fre.
drik voerde. Dit Fort ligt op een zandigen, laagen en rondom vlak
grond, meest met hout bewasfen. De Vesting is vierkant, en-ken
heflaat een 4rpent gronds. Op eiken hoek naar het Meir (laat een
hoog houten vierhoekig gebouw, van vier verdiepingen op een grofldilag van Steen , ter hoogte van anderhalven vadem, en voorzien van
Schietgaten. Op de twee andere hoeken zyn twee diergelyke Gebouwen; doch flegts van twee verdiepingen, en deezen dienen tot
wooningen voor de Soldaaten, en ter verfterking van de Plaats. Tusfchen deeze gebouwen (taan Palisfaden, en wat meer beneden (taan
dubbele Palisfaden.
Alle deeze Plaatfen,met de daaromtrent liggende Landl}reeken in
Kanada, worden in dit Stukje breedvoeriger befchreeven; met ne.
vensgaande aanmerkingen over de verfchillende Inwoonders van dit
Gewest, en de voornaamie byzonderheden, welken de Natuurlyke
]historie van 't Land betreffen. Op Bene dergelyke manier befcbryfc
de
(
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de Autheur de overige opgewelde Volkplantingen; en verder veiledigt by zig tot eene beredeneerde befchouwing van den tegenwoon.
digen Oorlog, tusfchen Groot - Brittannie en deszelfs Amerikaanfche
Volkplantingen. In dit hier by- gevoegde Gefchrift, welks
Opfleller tot de zyde van 't Ministerie overhelt, en de Kolonisten
niet ten gunfliglie befchouwt, vindt men by een verzameld, 't geen
de yverigfle Voor- en Tegenflanders, aan de eene en andere zyde,
over dit onderwerp bygebragt hebben; waar uit men , fehoon 't ons
geen vaste gronden ter beflisfinge verleene, kan opmaaken, dat 'er
ter wederzyde bedenkingen van gewigt voorgefleld kunnen worden;
welken overweeging verdienen : waarom de Schryver ook indeezervoege belluir. „ Zie daar, Leezer, hier hebt gy nu voor en tegen
hooren pleiten; beproef nu zelve uwe kragten en redeneer. vermo.
gens ,en wik en weeg deze gezegden tegen elkanderen , en leer dan
u zelven, en anderen, zoo gy kunt, wie in deze bondig, wie bedrieglyk, redetwist, en naar wiens zyde de Evenaar in dezen 't meeste
door- en overflaat ,of wie de meeste en beste reden voor zich heeft ",
Wyders geeft men ons, aan 't einde van dit- Werkje, nog eene
aantekening van Waarneemingen, omtrent het Weder, den Wind en
den Thermometer, in Virginie. geduurende het jaar 1760; waar uit.
men kan afneemen, dat de Inwoonders dikwerf aan zeer fchielyke
veranderingen van Weder onderworpen zyn;'twelk vry algemeen in
de Engelfche Kolonien plaats heeft, naar uitwyzen der Waarneemin.
gen , welken men nopens deezen en geenen dier Gewesten gemeld
vindt.

Beknopte aanleiding tot de kennis der Spelling, .Spraakdeelen en
Zinteekenen van de Nederduitfcbe Thai, ter uitgave opgefleld
door BLAAS STIL, geweezen Organist en Schoolmeester te Midwolda. Na deszelf dood uitgegeven en wet aanmerkingen ver
L. V. BOLHUIS , Predikant te Oostwold in den-zred,o
Olda.npte. Te Groningen, by J. Ootnkens 1776. Ilebalzen bet
Voorwerk en den Bladwyver 167 bladz. in oftavo.
Y het opflellen van dit Werkje bepaalde des Schryvers gedagten
zig, tot het onderwyzen der Jeugd; of ook zodanig eene Ne
Spraakkunst gefchikt geoordeeld mogte worden , ten-deruitfch
dien(le der Schooles; ten einde de Jeugd, van den beginne af, op
te leden tot, en te gewennen aan, een regelmaatig gebruik onzer
Spraake. Kon een ontwerp van die natuur algemeen gemaakt, en in
de Nederlandfche Schoolen ter uitvoeringe gebragt worden, 't zou,
buiten tegenfpraak, zyne nuttigheid hebben; de Schoolhouders zelven zouden de Nederduitfche Taal beter leeren, en der Jeugd een
grondiger onderwys gee ven: dan onoverkomelyke hiuderpaalen fchy,.
nen
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neh iets van die natuur tot nog te belemmeren. De Schoolmeester
Stijl zou egrer,ware by niet te vroeg overleeden ,dit zyn Gefchrift,
reeds ter uitgave gefchikt ,met dat oogmerk in 't licht gegeeven hebben ; en zyn onderwys, hoewel de uitflag 'er niet aan beantwoord
mogte hebben , zou nogtans, op zig zelve, voor min gevorderden,
om hun aanleiding tot eene geregelde kennis der Nederduitfche Taaie
te geeven, van dienst hebben kunnen zyn. Met 's Mans overlyden
bewoog men den Eerwaarden van Bolhtiis ,om dit Werkje te willen
overzien en uitgeeven ; by die gelegenheid is het merkelyk vermeer.
derd, ten einde het zelve van Bene uitgebreider nuttigheid te maa ken. Zyn Eerwaarde heeft het Gefchrift van den Schoolhouder, genoegzaam , in zyn geheel gelaaten, maar 't ongeveer voor de helft
vermeerderd , met zodanige aanmerkingen, die denzulken gevallig
kunnen zyn , welken eene verdere onderrigting en handleiding be.
geeren. Men kan uit het beloop der Aanmerkingen afneemen,
dat de Eerwaarde van Bolluis deezen tak van oefening , al voor
eenige jaaren , ter harte heeft genomen ; by moet lust gehad hebben,
om onze voornaamfte Nederduitfche Spraakkunilen te leezen ; verder
na te gaan, wat onze beroemdfle Taalkundigen; nopens dit onderwerp, gemeen gemaakt hebben; en daaromtrent met oordeel werk
geweest zyn , om zig zelven een regelmaatig Taalgebruik te-zam
vormen, zo als hem best voorkwam. Zyne Aanmerkingen zyn al.
thans van dien aart,als men natuurlyk van zodanig eenen verwagten
kan; en zy, die lust hebben om eenige vordering in onze Neder
Taalkunde te maaken, kunnen zig van dezelven met vrugc-duitfche
bedienen. Het onderwys van den Schoolhouder legt, *over
't algetneen, een goeden grondtag tot het leeren van eene befchaafde
Taal; en des Leeraars aanmerkingen dienen, of ter bevestiginge van
het daarin voorgetelde , of ter ontvouwinge van verfchillende denk
nopens deeze en geene byzonderheden;met aanwyzinge der-beldn
Schriften, welken men, des begeerig zynde, daar over kan raadpleegen. 't Is niet te wagten , dat zy, die onze Taal beoefenen, immer
in alles eenflemmig bevonden zullen worden ; ook baart die verfchef.
denheid, in verfchillende Schryvers, juist zulk eene haatlyke wan.
geflalte niet; maar als iemand in 't openbaar (preekt, of openlyk in
druk verfchynt , en dan zigzelven , in eene Redenvoering of 't eigene Gefchrift , genadig ongelyk is , brengt zulks een mistland te
wege, die 't oor of 't oog van een oplettenden gevoelig kwetst.
Zulks toont of onkunde, of flofheid, die bykans altoos te wraaken
is, als men in 't openbaar verfchynt. 't Ware des te wenfchen, dat
dezulken, zo ze al geen vermaak fchepten, in 't nafpooren van de
gronden onzer Taaie, en de verfchillende denkbeelden onzer Spraak.
kundigen, ten minlie deeze of geene Spraakkunst ten Leidsman ver.
kdozen, en zig naar denzelven fchikten. Dit te doen zou hun wei.
nig moeite kosten: zy zouden daar door althans regelmaatig fpreeken
of fchryven, en zig zelven meerendeels gelyk zyn.
BA.
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BARAS Klagt,

over bet afzyn van baaren Minnaar A S S E DIN.
Oostersch Minnedicht, in Poëtisch Profa, door n. T. T. K. bene.
vens deszelfs Overdragt in gerymde Vaarzen, door j. v. z't r.
Batavia by LQdewykDominicus 1774. In grootot?avotSbladz.

Et Benige nut, (zo 'er nog eenig nut uit te haaien is,) van het
overbrengen zulker Dichtilukjes, zou te zoeken zyn in het
opmerken van den Oosterfehen Styl, byzonder als teder, hout in
leenfpreuken en flerk van uitdrukkingen. Doch als men in dien
(maak viel, en zulks bedoelde , zou men gewigtiger Oosterfehe
Dichtilukken kunnen uitkiezen, dan de Klagte eener Minnaaresfe
over het afweezen van haaren Minnaar. Intusfchen willen wy den
Leezer, tot Bene proeve van dien Minneftyl, 'er een Couplet uit
onder 't oog brengen ; hem tevens herinnerende, hoe in 't zelve,
volgens den flyl der Oosterlingen, geen wellustige maar een kuifche

H

Minnebrand aangeduid wordt.
De nagenoeg woordlyke navolging in profa, zo veel de natuur
der taaie toelaat, luidt aldus. Zyt gy BARA gedachtig? 6 ASSEDIN!
Zyt gy BARA gedachtig? In de vlechtingen myner hairen laagt gy
gevangen: Ik ontbond ze ... en gy zeide dat ik fchooner was.
Myne Kuschjes waren U zoet. Maar hoe ontvlamden U myne Oogen. Zulk een hitte gevoelt een teder fpruitje, Een eenzaam bloemp.
je in de zandvalei, Als 't Middagvuur in top baat , De windjes
flaapen, En de hygende Reizer het hooge gebergte zoekt. Zulk
een hitte gevoelde ASSEDIN; En zulk een hitte gevoelde ik zelve.
En zie hier den overdragt in gerymde Vaarzen.

Denkt gy aan BARA noch, beminlyke ASSEDXN !
Denkt gy aan BARA noch, 't lief voorwerp uwer Min;
Dan heugt n wis, hoe ik weleer met vlugge vingers
Myn' vlechten bond in loste flingers,
Daar ik bet fchoonfl' gebloemt door been gevlochten bad;
'k Hield in die ketens toen uw minnend hart gevat,
En tederlyk gevangen:
'k Ontbondze kort daar op; gy prees: my dus te meer,
Als ik ze fierloos dus liet hangen,
Met golfjes langs wyn fcbouders neer.
Hoe zoet toen waren U myn Kusfcben!
Myn oog Relde U in brand, dien ik dan graag wou blusfchen.
luist zulk een hitte voelt een bloempje, een ted're plant,
Stil opgegroeid in 't woeste zand,
Wei
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tVen 't gloeijend Zonnevuur in 't hoofdpunt is gejfeegen,
En 't koele windje in fiaap ge/eist
De Reizer op 't gebergt naer áemtocbt zoekt en rust,
Door hitte met zich -zelv verlegen:
uist zulk een hitte, d ASSEDIN I
Gevoelde gy, gevoelde ik zelve, 'tiiefvoorwerp van uw ted'remin.
,

De weldaadige Vreemdeling. Tooneelfpel. In één Bedryf. Door
H. L. WAGNER. Te dinJlerdam by J. A. Crajenfchot 1776. Ira
octavo 44. bladz.

o

Nder den naam van een weldaadigen Vreemdeling voert men hier
ten Tooneele, het roemwaardig menschlievend bedryf van den
Heer de Montesquieu; die, onbekend blyvende, een ongelukkig Huisgezin vertroostte en herftelde, door 't losfen van den Vader uit
deszelfs Slaaverny te Tetuan ; dat eerst bekend werd na 't overlyden van den Heer de Montesquieu; zo als voor eenigen tyd in
ons Mengelwerk gemeld is (*). Men heeft deeze edelmoedige
daad van dien Heer, mitsgaders het gedrag van 't geheele Huisge.
zin, in dit Tooneelíiukje, zeer wel voorgedraagen; en de uitvoering dient, zo om den Kinderpligt als om de Weldaadigheid, ten
leevendigíie aan te pryzen.
(*) Zie Liedend. Vadert. Letter-Oef. IV D. ede St. bi, 422.

Verantwoording op de oncbristelyke mishandeling van de Kerken.
raad der Doopgezinde Gemeente tot Rotterdam, in 't jaar 1775,
met myn, STEPHANIJS DE TOMBE, kun Voorlezer. 41om te bekomen. In groot octavo 16 bladz.

E

En Voorleezer, naar zyne demisfie slaande, verkrygt dezelve;
maar de Kerkenraad vindt niet goed hem zyn vollen èisch ,
nopens het behouden van zyn geheele TraEement, toe te liaan.
Dit maakt eene verbittering, die, (het gewoone gevolg van dezelve,) eer tot zyn nadeel dan tot zyn voordeel werkt. Hier van
geeft by het Gemeen verflag, op dat 'er het zelve over oordeele.
De Man is 71 jaarera oud, en had nooit gedagt, gelyk by zegt,
dat 'er een letter van hem in 't licht komen zoude. Ver m oede
lyk had by ook beter gedaan, als by geen Letter in 't licht ge•
geven, en zig vriendlyker gedraagen had; want zyn tegenwoordig
Ge.
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Gefchrift, al was alles juist naar waarheid, (daar 't Gemeen, 1i gts
van eene zyde hoorende, en 't niet waarfchynlyk zynde, dat de
Kerkenraad het Gemeen hier over lastig zal vallen, niet over kan
oordeelen,) is alleszins gefchikt, om de gemoederen fterker te ver.
bitteren; te meer, daar by 'er nog dingen onder mengt, die tot
zyne zaak niet bebooren.

Korte en naauwkeurige befcbryving van de Storm en hooge Wa.

tervloed van den 20/len en 2 iEten November 17; 6. In eeA
Brief van een Heer te 11mJlerdam, aan zyn Vriend te Frank.
fort. Te Afuflerdam by H. v. Wefel en J. Verlem 1776. In
groot octavo 28 bladz.

E Opfeller van dit Papier fcliynt de berigten, die hem tel
hand gekomen zyn, byeen verzameld te hebben, zo als ze
hem voorkwamen; ze volgen elkander ten minfle in geen gefchik.
te orde. I1y heeft zig daar benevens vermoedelyk verhaast, en
men is niet naauwkeurig geweest in 't nazien van 't Schrift of van
de Proeven , naar uitwyzen van de veelvuldige misttellingen , die
den Leezer zomtyds naar den zin laaten raaden. Voor 't overige
vindt 'er de Leezer der gewoone Nieuwspapieren niet veel byzon.
ders in: des deeze befchryving van geene zyde voldoe.

D

IZenaderlyke lotgevallen van een gezel/chap Heeren en zaffro wen.
Behalves de Voorreden 318 bladz. in octavo.
De vrolyke en Galante Kermisvreijer. In oltavo 16 bladz.

Wee Schriften van de morfgtte foort. Men wendt voor, dat
men zulke Schriften gemeen maakt, om anderen van de On•
deugd af te fchrikken; maar zo dra men flegts eetlige bladzyden
doorbladert , ontdekt men terflond , dat ze gefchreeven worden,
door Schryvers, die zig met zodanige llistoriëtten vermaaken. Van
daar is hunne Schryfwyze niet zo zeer ingerigt, om zulk eene flor.
dige leevensmanier in een haatlyk daglicht te Rellen, als wel om
onkuifche Leezers nog meer te ontvonken. Wy zeggen, onkuifche
Leezers; want dezulken , die een rein hart onldraagen , en dat wil.
len bewaaren, zullen foortgelyke Schriften, als zy hun onder de
pogen komen , op het eerlle inzien , terflond wraaken. Een
Jongeling of Jonge Dogter, die zodanige Papieren greetig leest%
verraadt zigzelven maar al te duidelyk.
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LETTER - OEFENINGEN.
Verklaaring over bet Nieuwe Testament, door CH. H. BEU
in deszelfs beven Hoogleeraar der Godgeleerdheid,-MnN,
Wysgeerte en geleerde Gefcbierikunde op de Hooge School te
Gottingen. Eerfle D:el. Uit bet Hoogduitscb vertaald. Te
Leeuwarden en te Franeker, by H. A. de Chalmot en D.
Roman 1776. Bebalven de Pootreden S55 bladz. in groot

octavo:
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Y, die zig op het uitlegkundige der Bybelbiaden toeleg.
gen, kunnen in dit Werk van den Hoogleeraer Neumann
een ryken voorraed voor hunnen oefengragen Geest vinden.
Een Man , dooroefend in Tael. Oudheid. en Gefchiedkunde,
die eerre reeks van jaren zyn werk gemaekt heeft van 't uitleggen der Heilige Schriften, en zich op nieuw verledigd heeft,
om 't geen hy deswegens te voren gefchreven had, over te
zien, te befchaven, en daer by 't noodig oordeelde te verbe.
teren; die in de uitvoering alleszins toont, dat by zich niet
verhaest , moer als een oordeelkundig Wysgeer bezadigd te
werk gaet; en die eindelyk, daerenboven, zo min af keerig
van oude gegronde uitleggingen , als bevreesd voor nieuwe
verklaringen van duistere omftandigheden is, komt zekerlyk
voor als een Man, wiens bedenkingen, ter ophelderinge van
Gods Woord, overweging verdienen. Het thans in 't Neder.
duitsch overgebragte eer(fe Deel, dat de verklaring der Euan.
gelien van Mattheus en Markus behelst, verleent een overvloed van bewyzen, die den oplettenden Lezer daer van kun.
men overtuigen, en gelchikt zyn, om hem, naer de verdere
voltooijing van dit Werk te doen verlangen. Intusfchen wil.
len wy, fchoon wy dit Werk met hoogachting betchouwen ,
daer mede niet aenduiden , dat de Hoogleeraer in alles even
gelukkig gellaegd zou zyn; dit is geen Uitlegger gegeven; en
de Hoogleeraer denkt 'er zelf zo gunftig niet over, hoewel by
zyner oprechtheid bewust zy. Maer dit mag men, onzes oordeels , met volle ruimte zeggen , dat 's Mans uitleggingen ,
fchoon 't Godgeleerde Zamenael, dat hy omhelst, geen ge..
ringen invloed op hem hebbe, (en by welken Uitleggerheeft dit,.
D
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geen pia;ts 1) over 't geheel van dien aert zyn, dat ze Ely ken
geven van 's Mans oplettendheid en bekwaeniheid ; dat zin
Wert; gewolglyk, behoort onder die Uitlegkundige Schriften ,
Ivelker gebruik men deuzuii en mag aenpryzen, die lust hebben
tot het onpartydig onderzoeken der Bybelbladen. — Om 'er
den Lezer ene proeve van 4nede te deelen, die onder de alge•
inane opmerking valt, zullen wy ons bepalen tot liet hoofd
llïârk. i1I:-iaeklyvndsHograemkinov
fit , byzonderlyk ter ophelderinge van 't gezegde, dat Jezus,
gelyk wy in onze vertaling lezen buyten fijne finnen was;
doch daer de Grondtekst, volgens den Hoogleeraer, behoort
overgezet te worden, Hy zal anders hezzvyken. Nadien,
dit vers, dor de Uitleggers, zeer veríchillend verklaerd word,
zo oordeelt by 't der moeite waerdig, eerst zyne gedagten
over enige verklaringen van anderen , en voorts zyne eigene
opheldering te berde te brengen.
Het gevoelen van Valefus desaengaende komt hier op uit.
Liet Volk was in groote menigte gedrongen in het huis, waer
i4a de Zaligmaker zich bevond, en hield daer door, zo hem
als zyne Leerlingen, van de maeltyd : om nu het Volk te doen
vertrekken, maekten de Leerlingen gebruik van ene gedien!1igè leugen, zeggende 1h by is uitgegaen. -- Dan dit
heeft geen den minhen íchyn van waerheid.
- Volgens Basnage , die reeds voorgangers had , en wiens
gevoelen ook latere verdedigers gevonden heeft, zou men hier
om de ongeloovige Bloedverwanten van Jezus moeten denken.
Dezen, zegt hy, gehoord hebbende, dar Jezus een aenyhang
tnaekte, ongemene dingen leerde en woederlyke zaken verrigtte, waren bekommerd, dat by befci uldigd mogt worden
wan oproerige voornemens tegen de heerlchappy der Romeilien; en dat zyne gantfehe Famille in cie khan ie zou deeletr,
die daer van te duchten (loud. Zy zagen Jezes daarom aen,
als een razenden, en zogten hem met geweld te henmagtigen ,
om hein niet-weder onder liet Volk te laten krnnr; — Deze
verklaring vooronder(telt dat de woorden ' srap ávzj b-paeldlyk zeggen zyne Bloedverwanten, doch men he-at ïeud.s voorlang opgemerkt, dat ze in 't algemeen kunnen aendumde«, de
genen, die by berin waren, en dus hier zyne Leerlingen :' welk
te meer aenneemlyk geoordeeld word, om dat de Blue-dyerwanten, volgens het verhael van vers 3t, eerst later tot Jezus
kwanten. ielen onderlleunt dezen uitleg verder , door de
kracht van het woord Kpxzáiv, als gave het zelve juist te kennen eery geweldig vast kouden. Dan dit fteunzel valt, als me: ga;
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gade fact, dat dit woord ook nmeermaels betekent, Iemand op
ene vriendlvke wyze aeszgrypen of aentastaen, en bern met zyn
wil voort leiden. Zie Mark. IX. 27. Hand. III. 1 i. Mutth.
XXVIII. t 9, Zo zegt ,in den Grieklchen I3ybel, 2 Kon. IV. 8.
ÉfapirijrEV &u v fpdyaaB ápov, de trouw vatte den Prop heet aen
(by de hand, den arm of zynen rok) en verzocht hem erniïg,
dat by by baer wilde inkeoren, om met baer te eten. O eer
eenkomílig daer mede neemt men 't ook hier gevoeglyk indien
zin , dat de Leerlingen ten huize uitgingen, en bey; by de hand
of den arm namen, hem noodigende, met hun in huis en sen
tafel te gaen, om hunne maeltyd te houden. Wyders tact
den Hoogleeraer in deze uitlegging ook tegen, dat dezelve de
Euangelifche gefchiedenis ontciert, met een verdichtzel, dat
niet wel te verduwen is ; het welk velen dezelve heeft doen
verwerpen.
Buiten de gemelden is 'er nog een gevoelen , dat verfcheiden zo vroeger als latere Uitleggers omhelsd hebben, dat echter den 'Hoogleeraer insgelyks niet voldoet. Dezen naemlyk
doen Markus zeggen: zyne Leerlingen gingen ten huize uit ont
het Tolk af te keerera , en tegen te houden. Wamt zy zeiden:
dat Yolk is immers geheeluitgelaten en dol. Zy brengen dus
het waordjc ávzóv ;liet tot Jezus, maer toi axaav de fcb.re Qf
bet Yolk. ----- Maer men behoeft ílechts eten zamenhang in
te zien, om te bemerken , dat bet tot niemand, dan tot Jezus
zelven, gebragt kan worden.
Ten laetite komt hem ene uitlegging voor , daer men al
vroeg om gedagt, en die men in later tyd op nieuw voorge.dragen heeft, welke hem beter gevalt. Hy dlelt dezelve voor
met de wo,wrlen van D. Zeltrrer, in deszelfs Altorf/cben By.
bel, die aldus luiden. „ Toen zy, dewelke (gemeenlyk) rondons
hem waren, (zyne Jongeren,) dit hoorden; (te weieten, hoe
lang hy zich onder liet Volk met geduurig fpreken ophield,)
gingen zy uit, en vatten hem (by de hand) aen, (om hem ite
huis te leiden;) want zy fpraken, by Mat zich al te zeer af,
en tast zich zelven (met fpreken) te flerk aen ". Op het voor fellen dezer verklaringe,die noch tegen de gewoone betekenis
der woorden aenloopt, noch op ene andere wyze gedwongen
is, laet de Hoogleeraer de volgende aenmerking nopens deze
gebeurtenis volgen.
„ Veelen hebben eenera mislag begaan , denkende dat
CHIdSTus noch in het huis geweest is, toen 'er eenige uitgin en. Zy zagen, dat MARKUS niet byzonder verhaalt, dat hy
'er uitgegaan is; en zy beflooten 'er uit, dat hy in het zelve
1)2
moet
-

52

CH. H. HEUMANN

moet gebleeven zyn. Ik kan deezen mistlag aan niets anders
dan aan onkunde in de uitlegkunde der gewyde gefchiedenisfen toefchryven , waar over ik eene opzetlyke Verhandeling
heb uitgegeeven, in dewelke ik getoont hebbe, hoe zeer de
Bybelfche Gefchiedfchryveren gewoon zyn zich der kortheid
te bevlytigen , en hoe dikwils men uit dien hoofde genoodzaakt
zy, om, naa eene naauwkeurige befchouwing van den text,
daar deeze of geene omflandigheid in te voegen. In de plaatze ,van welke wy thans fpreeken , is het in 't geheel niet moeylyk, te ontdekken, dat JEZUS ten huize uitgegaan is, en het
Volk onderweezen heeft. Want juist daarom konde men ,
fchoon het eeten gereed ware, niet aan tafel gaan, om dat
Jezus daar niet tegenwoordig was, en men dus op hem wachten moest. Daarom was het, dat fommigen ten huize uitgin.,
gen, om hem mede na binnen te brengen, ten einde met hem
den maaltyd te houden. Ook hadden zy daar goede redenen
toe; want, zo wy het geheele Hoofdiluk overzien, zullen wy
vinden, hoe veel onze Zaligmaaker op dien dag heen en we•
der gegaan, hoe lange by in 't openbaar gefproken, en by
gevolg hoe grootlyks hy zich, en door het langduurig gaan,
en door het aanhoudend fpreeken , vermoeit had; dat zyne
jongeren uit dien hoofde niet zonder rede dachten, dathy het
niet fpreeken niet langer zoude kunnen uithouden, maar groot.
lyks rust noodig had, en zich door eenig voedzel behoorde te
verkwikken; ja zelfs dat hy, indien hy tegen het Volk noch
langer met de vereischte verheflinge van flemme wilde fpree.
ken, op het laatst zoude moeten bezwyken.
„Deeze waren ook de gedachten van LUTHEaus, toen hy in
zyne vertaaling zeide, by zal buiten zy:e zinnen raaken. Men
ziet dit uit zyne kanttekening, dewelke dus luidt: zy waren
bang, dat by zich, te veel vergde met zynen arbeid, gelyk men
zegt: uw hoofd zal op bol raaken. (ptt wirgt ben Sto f f tolk
mat^itu.) Ik moet ook in LUTHER pryzen, dat by dit gezegde
in den toekomenden tyd heeft overgezet: by zal, (door het
langduurend en onophoudlyk fpreeken,) buiten zyne xinne;a
raaken. Want de Aoristus [of onbepaalde tyd], wordt daarom juist dus genaamd, om dat dezelve niet ten gebruike van`
zekeren bepaalden tyd gefchikt is, maar nu eens het voorledene, dan eens het tegenwoordige , dan eens wederom het
toekomftige uitdrukt. En dat dezelve in het N. T. dikwils
gebruikt wordt , om den toekom(ligen tyd te kennen te geeven,
is uit CLASSIUS zyne Pbilologia bl. 883. bekent. Men zie, om
maar twee plaatzen ten voorbeelde by te brengen, lob. XIII.
31.
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31, vergel. met 22 en fob. XV. 6, ter welker laatfie plaatze
BEZA opmerkt, dat de Aoristus hier gebruikt wordt, om te
kennen te. geeven, dat het zekerlyk gefchieden zal. Men zie
hier uit, hoe veelti rede LUTtIERUS gehad hebbe, om te denken , dat men 't gezegde hier ter plaatze insgelyks in den

toekomftigen tyd behoort te vertaalen ; toen by zag, dat men
lzzus in huis had willen brengen ,om dat men vreesde, dat
hem iets kwaads zoude overkomen , indien hy langer met
prediken voort voer. Dewyl nu het Griekfche woord, het
welk hier voorkomt , de betekenis heeft van bezwyken , of
van zich zelven retaken, is deeze vertaaling gegrond, by zal
bezwyken, of by zal geheel flaauw worden.
„ Elders wordt dit woord gebruikt van eersen Mensch, die
door eene hevige aandoening van verbaastheid of fchrik buiten
zich zelven raakt. Zie Hand. XII. i6. en 167ark. V. 42. In
dien zelven zin komt het woord Ëxcxrts voor Mark. XVI. 8.
en Hand. III. io. Het wordt op dezelfde wyze gebruikt van
de hartstocht van treurigheid. LIBANIUS fchryft in den twee
en vyftigtlen van zyne honderd brieven, die P. WOLF heeft
uitgegeeven , door groote droe(fenisfe over zynen dood, was i k
sliet by my zelven iterYwe:v ig«v?o. Dan het wordt ook genomen , om noch harder toevallen der ziele uit te drukken ;
;Zif,JkK ?7Y -p^OYF/V fchryft ISOCanTES, in zyne Redevoering aa; a
Koning PHILIPPUS, bl. 302, dat is, i was gebed en al vat
inyne zinnen gekomen. Toen derhalven de Jongeren van
CHRISTUS niet wilden toelaaten , dat hy langer zoude prediken; dewyl by zich den geheelen dag met fpreeken vermoeit,
en geen voedièl genooten had, konden zy zeer wel zeggen,
by zal flaauw worden en van zich zelven raaken, by kan,
zonder gevaar van te bezwyl,en, niet langer voortvaren met
fpreeken. Doch is 'er iemand, die noch eenige zwaarigheid
vindt, om dit woord in den toekom(figen tyd over te zetten,
die weete, dat 'er, al verhaalt men het in 't voorleedene, een
goede zin uitkomt. Immers de Jongeren konden ook zeer
wel van hunnen Meester zeggen: wy durven hem niet langer
haten prediken, daar hy, door het langduurig fpreeken var;
dcezen dag, reeds geheel afgemat, en zich zelven niet meer
Theester is.
„ Nan dus deeze woorden van onzen Euangelist in een ge
licht gellelt te hebben ,zal ik 'er noch kortlyk myne-noegfiam
oi:m[èhryving van dezelve barvoegen, dewelke dus luidt.
, J E z us kwam (vs. 2o.) in het huis met zyne Jongeren:
,waarop zich terffond eene groote menigte Volks voor liet zelve liet vinden, zoo dat men , dewyl Jzsus na buiten gegaan
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,vas, om liet Volk te leeren, niet aan de tafel konde gaan (%),
om te eeten , hoewel de maaltyd bereid ware. Toen nu (vs.
21.) ie zynen vernamen, dat Jesus ten huize uitgegaan was,
en voor de menigte predikte, zeiden zy onder elf anderen 1
by is immers door het veelvuldig fpreeken, dat by deezen
dan gedaan heeft ,reeds geheel afgeumt,en kan dit onmoog, lyk langer uithouden, maar hy moet wat uitrusten , en zich
door eenige fpyze verkwikken, indien by niet geheel bezwy
ken zal. 'aar op gingen 'er eenigen na buiten voor de den, re, met oogmerk, om hem aan te vatten, en na binnen te
, brengen, ten einde by met hun aan tafel gaan mocht'.
„ MARKUS zegt niet, of CH isTas zich door deeze zyne
Jongeren heeft maten beweeggin, om zyne redenvoering af
te breeken, en met hun in huis en aan de tafel gaan. Dan
wy hebben geene rede om daar aan te twyfelen. En hoe
zoude de liefderykfte Heiland dit tedere verlangen zyner
Jongeren, dewelke met recht over hein bekommert waren,
hebben kunnen wederliaan ?"
(*) Dit is, gelyk de I t000leeraer vroeger aergetekend heeft,
de kracht der fpreekwyze Brood eetera , hier in 't Grieksch voor
dezelve ook vermeld, door aen de tafel-komend;wacrhy
geen. Op deze wyze drukkei de Hebreeuwen, zegt by, zich
uit, wanneer zy fpreken van het geen by ons heet, ene maeltyd
doen. Men vindt deze fpreekwyze ook Luk. XIV: r. Match.
XV: 2. ]l'Iark. VII: 5. gob. VI: . ea 2 Thssf. III: 8 en 12.
Op dezelfde wyze heet brood te nemen, Hand. XXVII: 35 ene
waeltyd doen. Van die verklaring dezer fpreekwyze, (om
dit ter dezer gelegenh^id nog te melden,) bedient zich ook de
Hoogleeraaer ter ophu iele inge van Luc. VII: 33 , daer gezegd wordt,
dat Johannes noch brood gegeten noch ,z,yn gedronken heeft, om
ten te duiden , dat by niet gewoon was ten rechten tyde aen t-fei te gaeia zitten , en etre goede marltyd mede te doen. En dit
in acht nemende zegt by is 't ook niet moe;lyk de woorden van
Christus , Math. XI: i8. uit te leggen : Yobannes at niet en dronk
atiet: daer en tegen des Mlenfeben Zoon eet en drinkt. „ Jesus
naatnlyk, zegt de .Heogleeraer, leefde, gelyk de meeste Menfchen
plagten te leeven. Op den gewoonen tyd ging hy met zyne Leerlingen, of met anderen, aan tafel, gebruikende van de voorgezette
geregten, en van den voorhanden zyade wyn. Doch zo leefde jo.
HANNES niet; maar, wanneer hem hongerde, dan verzadigde by
zynen honger met een hand vol Springpannen en niet wilden honig,
welke hy altyd by de hand hadt. In plaats van wyn was by m,:;
water volkomen te vreden."
-
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Cods Gerechtigheid befch-ouwvd in •jezus Christus, door j. 9.
VOET . Te Dordrecht by P. v. Braam 1776. In gr. octavo
92 bladz.

,

^N gevolge van het Plan, dat de Heer Voet zich voorgefield heeft , in 't overwegen van Gods Heerlyhheid in
Yefus Christus, komt hy, na tie voorige ontvouwing van.
Cods Wysheid, Kracht en Goedertiereszheid in fefus Christus, thans ter nalpooringe van Gods Gerechtigheid in Yews
Christus; welk onderwerp by op de eigenfile wyze als de
voorigen behandelt. Met den aenvang geeft hy een naentiykeurig verflag van zyne gedachten over Gods Gerechtigheid,
en wel, zo als ze onderfcheiden voorkomt, als ene firaf=
oefende en als ene beloonende Gerechtigheid. Deze denkbeelden bepaeldlyk betrokken hebbende tot Gods Gerechtigheid in Jefus Christus, gaet by over ter ontvouwing van
de openbaermaking van die Gerechtigheid in den Grooten
Middelaer, eerst, in den perfbon van Jefus Christus ; dan,,
door hem, in zyn leven op aarde, aen alien, die hein hoor
eindelyk in de leden van dien Grootes Heilland :-den;
aen welk alles hy ten laetfle enige gemoedlyke en opwek
bedenkingen hecht; 's Mans denkwyze over dit Siuk-lyke
is niet min regelmatig dan over de voorige onderwerpen;
en men zal zyne behandeling, fchoon men hem in deze en
gene byzonderheden niet mogte toevallen, der overwegingé
waerdig vinden; te meer daer dezelve inzonderheid (trekt ,
om ons Gods Gerechtigheid, vooral zo als ze zich in Je
Christus openbaert; op ene beminlyker en troostryker-fus
wyze te leeren befchouwen, dan ze dikwerf befchouwd en
voorgedragen word. -- Het is naemlyk zeer gemeen,
Cods Gerechtigheid aen te merken, als ware die, om zo
te fpreken, het tegenovergeftelde van Gods Goedheid; ten
minlfe als bepaelde zich dezelve genoegzaam tot ítrafï'en,
zo dat ze, niet opzichte tot het beloonen, niet of naettwlyks
in aenmerking kome. Dit min of meer eng beperken vak
het denkbeeld van Gods Gerechtigheid, dat eer fchrikbarend
dan aenmoedigend is, vonden wy reeds voorlang tegenga
gaen, door Calvinus, die, in zyne Aentekeningen over Yer,
IX: 24, aldus fchreef. „ Gods Gerechtigheid word [in de
Heilige Schriften] niet opgenomen, gelyk wy in 't gemeen
fpreken; en ze ]preken oneigenlyk, die Gods Gerechtigheid
ífellen tegen over de Barmhertigheid; van waer het gemene
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zegwoord, Ik beroep my van •de Gerecbtigbeid op de Barm.
bertigbeid. De Schriftuur fpreekt anders." Toen wy ons,
onder het lezen van deze Verhandeling, dit gezegde herin.
nerden, dagzen wy terlfond, dat het mogelyk voor zommige Lezers niet ondienflig zou zyn, hun onder 't oog te
brengen, de bepaling en omfchryving van Gods Gerechtigheid, door den Heer Voet; voor zo ver dezelve zeer ge
om dit al te bekrompen denkbeeld, dat velen-fchikts,
zich van Gods Gerechtigheid maken, tegen te gaen; daer
by ons dezelve leert befchouwen, als gaende niet minder
over het beloonen dan over het firaffen.
Hy kan niet wel berusten in de gemene bepaling der
Gerechtigheid, als beflaende, in een geduurzamen en iandvastigen wil om aen een ieder bet zyne te geven; nadien dezelve, als men de woorden in hunne kracht neemt, niet vol.
doet, en ons veelligt leid, om alleen aan Gods Gerechtigheid
in het dragen van firaf te denken : dat, zegt hy, niet overeen.
komkig zou zyn met Gods getuigenisfen, welken ook fpreken
van ene rechtvaerdigheid van God in 't beloonen, mitsgaders
in 't vervullen zyner beloften. --- De bepaling, dat zy de goed•
beid is, welke door de wysbeid beffuurd word, voldoet hem
insgelyks niet; te minder, om dat dezelve niet beantwoord aen
het welgegronde denkbeeld van Gods daedlyke werkzaemheid
in 't oefenen van firaffen. Dit beweegt hem ene andere bepa•
ling te verkiezen ; welke by denkt, dat ons de Gerechtigheid
van God in Christus vertoonen zal, zo als ons die in 't heilig
Bybelwoord geleerd word, naemlyk, als de onveranderlyk
werkende wil van God, om de volmaakte jcboonberd in de
zedelyke orde te bewaren. Ten beteren verpande van
deze bepaling, geeft hy voorts de volgende verklaring van
de woorden, orde, zedelyke orde, en fcboonbeid in dezelve.
„ Door orde verfta ik de overéénkomst of de gelijkheid
in de wijze, op welke de zaaken bij elkandereti geplaatst
zijn, of elkanderen opvolgen. Om hier van uit een
voorbeeld een duidelijke bevatting te verkrijgen, iaeeme men
een boekerij, in welke niet alleen de folianten bij de folian•
ten, quartijnen bij quartijnen, en zoo vervolgens, geplaatst
zijn, maar ook de bijzondere deelen, welke tot ieder werk
behooren, en boven dat de Schrijvers over de Godgeleerdbeid, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde, en zoo al de overigen, ieder bij zijn gelijkfoortige Schrijvers; dan zegt men,
dat deeze boekerij is in eene goede orde; maar, indien geen
van deeze dingen is in acht genomen, dan zegt men te
recht, dat deeze boeken liaan buiten orde.
„Elk
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Elk begrijpt ligtelijk, dat 'er dan deelen en trappen
vaflen in deeze orde onder de menfchen, maar dat wij hier
denken moeten aan een orde, in welke de volmaaktheid in
deelen en trappen plaats heeft.
„ Deeze orde is 'er niet alleen in ligchaamlijke, maar ook
in onligchaamlijke dingen, en derhalven ook in het zedelijke,
fchoon dezelve niet door de zinnen, maar door het versland
kan ontdekt en ingezien worden.
„ Wanneer, bij voorbeeld, de Godsdienst verwaarloosd
wordt; de onderdaanen aan hunne wettige Overheid, en de
kinderen aan hunne Ouders geen gehoorzaamheid bewijzen;
wanneer onfchuldig bloed ongeftraft vergooten wordt; wanneer overfpel vrij Raat; wanneer den naasten onverhinderd
zijn goed ontroofd wordt; wanneer men door liegen en bedriegen aan een ander zijn eer ontrooft, en wanneer men niet
anders, dan uit onmagt, een ander laat in de bezitting van
het zijne; dan zegt men met alle reden, dat dit volk leeft
zonder wet, zonder orde, en dat het woest is: gelijk ook,
wanneer weldadigheid met ondankbaarheid agtervolgd , en
wreedheid gepleegd wordt in plaats van barmhartigheid aan
den ellendigen, dan zal elk zeggen, dit is onredelijk, onvoegzaam, en buiten alle orde. Uit het gemeen gevoelen (fenfras
communis) zal elk, boe onkundig hij anderfins zijn mogt,
aanflonds van oordeel zijn, dat dit onbehoorlijk is en onvoegzaam, en derhalven, dat deeze dingen, in de wijze van op.
volginge, niet bij elkanderen hooren, of bijeen kunnen ge.
voegd worden, om dat 'er geene gelykheid of overeenkomst
tusfchen deeze zedelyke ge{Ieldheden, en tusfchen het geene
daar op volgt, te vinden is.
„ Maar in tegendeel, indien deeze misdaaden afgekeurd,
tegengegaan, en naar eisch ge{Iraft worden, zal elk, die redelijk, en niet dierlijk leeft, van oordeel en gevoelen zijn,
dat deeze afkeuringe, belettinge en Ihraf, gefchied in orde eu
voegzaam, om dat weldoen en belooning, misdaaden en Iiraf,
tot elkander behooren, en 'er overéénkomst is in de wijze,
op welk deeze dingen elkanderen opvolgen.
„ Vraagt men, waarom zijn alle menfchen van dit gevoelen? zoo fchijnt men te moeten antwoorden, dat dit één der
kleine over'blijffelen is van het beeld van God, waar door de
1-leiderien aan zich zelven een wet zijn gebieeven , Ron. II:
en dat derhalve de allereerste reden gelegen is in God
zelf, naar wiens beeld en gelijkenis de menfchen gemaakt zijn.
De orde in het zedelijke heeft dan haaren grondflag in God
zelf, ei: behoort tot zijn hoogíte volmaaktheid en heiligheid.
»Door
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„ Door de fchoonbeid in het zedelijke verfla ik die gef{eld.
heid, welke bekwaam is, om zeer 1poedig een aangenaams
gewaarwording in den welgel'telden geest te verwekken; ik
herzeg in den welgeflelden, want, gelijk een blinde over de
welgeltelde orde in de ligchaamlijke voorwerpen niet oordee•
len kan, en uit deeze goede orde geen vermaak kan fcheppen, zoo kan een onredelijk en dierlijk mensch, die blind is
in het zedelijk3, over de fchoonheid in het zedelijke niet oor
gelijk ook geen mensch, die geestelijk dood is, de-deln;
fchoonheid in het geestelijke ontdekken, en daar uit de aan
-genatwrodifenm?ak
genieten kan.
De boogjle fchoonheid is dan de volmaaktheid zelve, tot wel
niets toe noch af te doen is, en uit welke een welgejlelde-ke
geest niet nalaaten kan de aangenaamfle gewaarwording en het
gevoelig(le vermaak te trekken."
Volgens deze verklaring is de Gerechtigheid dan, die on.
veranderlyke werkende wil van God, waer door Hy, uit lief
de tot de volnnaekte fcboonb.id in de zedelyke orde, een afkeer beeft van de wanorde, en de orde in zyne Godsregeering
bewaart; dat de bewyzen van Gods firafoefenende Gerech•
tigheid, zo wel als die van Gods beloonende Gerechtigheid
influir. „ Want tog, gelijk de Heer !roet vervolgt, het zij
God op het zondig kwaad het ellendig kwaad doe volgen;
het zij de Heere op het zedelijk goed de vermeerdering van
heil doe volgen, Hij handelt altoos rechtvaardig, dat is, Hij
bewaart en vertoont flandvastig de fchoonheid in de zedelljke
orde. En dit is ook zekerlijk liet geen men bedoelt, wanneer
neen .ie Gerechtigheid !fielt, in den gedauarzaamen en Jlandv; sti;e„ wil, om aan ieder het zijne te geeven." --- Uit
diet, liootde komt het 'er, volgens de verdere aenmerking van
den Autheur, niet zo zeer op aen, welke bepaling men ver.
kieze, zo dezelve maer gefchikt zy, om ons een goed denkbeeld van deze beminlyke zedelyke volmaaktheid in God op
to leveren, dat het een en 't ander, hier toe betreklyk , intluit;
het welk de Heer Toet voorts breeder ontvouwt en beredeneert. Onder anderen leid by daar uit af, 't geen wy tegen•
woordig byzonder op 't oog hebben, „ dat liet denkbeeld,
't welk men zich maakt van de Godlijke Gerechtigheid, veel
te bekrompen is, zoo wanneer neen op het hooren, of noe7nen van die Godlijke volmaaktheid, alleen denkt op de (haf.
oefenende Gerechtigheid (*), zonder in liet oog te houden s
dat
(*) Dit bekrompen denkbeeld van Gods Gerechtigheid, 't welk
de Heer Voet met reden wreekt, is men veelligt nog heden groot.
lyks
-
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dat zy zich veel verder uit{Irekt; en zonder tellens te denkerf
aan het einde, dat zij bedoelt: want de ftrafoefenende Gerechtigheid is niet anders dan een tak of deel van de Heilig.
beid, wanneer dezelve namelijk befchouwd wordt in betrek.
king tot de zonde, 't zij in de Godloozen zelven, 't zij in
Hem, die hunne plaats vervangt: want het is geen andere,
of geen mindere gerechtigheid , verkwikkinge te vergelden
aan die geenen, die om Christus wille verdrukt worden, aan
verdrukking te verf elders aan die geenen , welke verdrukken:
want alzoo is bet recht bij God, zegt Paulus, 2 Th I: 6, 7."
,

lyks verfchuldigd, aen het gewoone gebruik onzer Westerfiche taIe», dat gewild heeft, dat men het woord Rechtvaerdigheid of
Gerechtigheid gemeenlyk bepeelt tot daden van Recht , in tegen,
overilellinge van die der Lifde. Zulks kan zeer wel eenleiding
gegeven hebben , om Gods Gerechtigheid ok in zo eng ene betrekking te beschouwen, als «are dezelve het tegenovergeftelde van
zyne Genade. Minder gevaer van deze misvatting zou men ge.
loopen hebben, indien men Heeds gedachtig geweest ware, dat de
woorden der Oosterfche Spraken , die wy door Recbtvaerdigheid
of Gerechtigheid overzetten, veelal ene ruimer betekenis hebben,
en in 't algemeen aenduiden, 't geen rechtmatig, dat 'billyk is;
van waer zelfs niet alleen de daden van Recht , ( bepaeldlyk ge
ook die der Liefde door dezelven uitgedrukt wor--fproken,)ma
den.
Bedenkingen over de Verzoening, en de middelen ter verkrijging van den geestelijken Smaak. Aan den Wel Edelen,
wei Geleerden Heere J. E. VOET, voorgefleld in eenige Br-irven door E. D. P. uitgegeeven door J. HABBEMA. S. S. Tb.
Dr. en Predikant te Rotterdam. Te bekomen te Amgen.
clam by M. de Bruyn 1776. In groot oélavo 82 bladz.
E Eerwaerde r. D. P. zyne Bedenkingen over de gevoelens van den Eerwaarden Kleman ten einde gebragt heb.
bende, fchikt zich nu, om zyne Bedenkingen over degevoe.
lens van den Heer toet op ene dergelyke wyze voor te dra.
gen. Ter voorbereidinge hier van f1rekken de twee eer[Ie
thans uitgegeven Brieven. In den eerften Brief fchikt hy zich
ter ontvouwinge en verdediginge van zyn beginfel , oogwit
en manier van fcliryven ; waer toe hy door tweeërleie reden
bewoogen is. — „ De eerfle, zegt hy, is het ongenoe.
gen, dat Gij [Heer Voet] tegen E. D. r., naar mij berigt is,
zoudt hebben opgevat. Dc andere is eene befcliuldii
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van partijdigheid en trouwloosheid tegen E. Ia. F. ingebragt " Het eerde betreft den Heer Toet ; wien hy
voldoening tracht te geven, door het verklaren van zyn oog.
merk: en 't laetlle raekt inzonderheid den Heer Petscb; doch
hy vind w het raedzaem zich daerover breder uit te laten , in
een byzonderen Brief, welke op dezen volgt. In dien Brief
klaegt hy clerk over de handelwijze van den Heer Petscb; en
Baer deze hem fcherp behandeld heeft, doet het zyn Eer.
waerde, als ware 't by fChaverhael, hem niet minder: men
kan 'er uit afnemen, dat deze twee Partyen, gelyk men zegt,
aen elkanderen te wagen zyn. --- Buiten het opgewelde,
nopens den inhoud van den eerften Brief, behelst dezelve ook
rog ene korte opgave van 't geen de Eerwaerde E. D. r. in
de Brieven, welken hy nog verder llaet af te geven, inzonderheid op 't oog heeft. De twee hoofdzaken, die hy zich
bepaeldlyk ter overweginge voortelt, zyn „ de verzoening
van een doémfchuldig zondaar met het oneindig regtvecrdig
beledigd Opperwezen; — en de ware weg, langs welken
een geestelijk dood zondaar bet geestelijk leaensbeinzel, waar
uit hij werken moet, zal hij iets Gode behaaglijk verrigten,
d.:elagtig wordt. --- In het behandelen van gemelde aIlergewigtigfte hoofditukken, zegt hy, zal ik deeze orde houden.
Eerst zal ik U [Heer Moet, ] mijne bedenkingen voordraagen
over bet oogwit, dat gij U hebt voorgei}eld in uwe Verhandelingen over meer gemelde grondstukken, -- daar na over
de be-inzels, waar uit Gij redeneert, en de manier, op welke Gij uwe redeneeringen daar uit afleidt en voordraagt; —
en eindelijk, over de verzoening en den weg, langs welken
een geestelijk dood zondaar het geestelijk levensbeginzel dee:agtig wordt, zelve." Dit alles zal zyn Eerwaerde vermoedclyk wel floffe verlenen, tot verfcheiden Brieven, welke voorts
op deze twee flaen te volgen.
Wy hebben boven , gewag makende van des Autheurs
tweeërleie reden tot het fchryven van den eer(Ien Brief, be.
paeldlyk gezegd, dat de laetlie rede inzonderheid den Heer
,Petscb betreft, om dat dezelve ook nog enigermate ons raekt.
De Eerviaerde E. D. P. erkent, dat wy hem, fehoon
zyne en onze denkwyze grootlyks van elkander verschillen,
echter voor een groot gedeelte zo behandeld hebben , dat í i,á
geen reden van klagte over ons beeft, en veeleer reden, cpn
over ons voor een groot gedeelte zeer voldaan te zijn. ---Wy nemen dit niet op als een compliment, maer als ene erkentenis naer waerheid; daer wy verzekerd zyn dat ons gedrag jegens hem zulks regtmatig afvordert.
Met dat
al.
-
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alles heeft hy nogtans ene aenmerking op onze gedachten we.
gens zyn perfoon , dat by ons niet wel gefehikt fehynt tos een
bezadigd onderzoek van het verfchil, uit hoofde dat hy dermate ingenomen is met bet meest openbaer aengenomen gevoelen
Zyn Eerwaerde plaetst
wegens de betwiste onderwerpen.
het geen wy deswegens voorgetleld hebben, in zulk een licht,
dat hy 'er uit afleide, dat men, volgens onze denkwyze ,
Apostel Paulus zelven ongefchikt zou moeten oordeelen tot
Pen bezadigd onderzoek der verfchillen van zynen tyd ; ea
dat 'er uit zou moeten volgen, dat ene Cartefiaenfche twyfeling of ene Tolerante onverfchilligheid omtrent de zekerde en
gewigtigile waerheden, alleenlyk in flaet waren, om iemand
tot een bezadigd , onpartydig onderzoek gefchikt te maken.
Hy betuigt niet te twyfelen , dat wy zyne aenmerking niet
euvel zullen opnemen; en hier in heeft hy gelyk: wy zyn
niet ligt, geraekt; en kunnen , zonder enige de minfte moei
niet alleen hooren, dat anderen van ons verfchillen,,-lykheid,
maer ook bemerken, dat zy onze gedachten, door onvoorzichtigheid, te ver trekken, gelyk in dezen gefchied. ---Dat bezadigde Lezers ons bedoelde gezegde (*) onpartydig
nagaen, en ze zullen duidelyk befpeuren, dat wy niets ge
hebben, dan 't geen gegrond is in 's Menfchen natuur-zegd
welk ons tot te meerder omzichtig--lykewrzamhid,'t
held moet noopen, als Wy een Schryver lezen, die een yverig Voorftander van zyn gevoelen en 'er flerk mede ingenomen is: 't welk alles was wat wy bedoelden, gelyk uit he
geheele verband van ons voorlel ten klaer[le afgenomen kan
worden ; des het niet noodig zy, de ongegrondheid van het
opgemelde verder te toonen. --- Zyn Eerwaerde bevestigt
ons hier door in het denkbeeld, dat wy van zyn character
gemaekt hebben: die geestgefteldheid, welke by ons toefcheen
te bezitten, waer door de oprechtften zelfs gevaer loopen van
eens anders gedachten in te flerk een licht te plaetfen, open.
baert ons zich ook in dezen: wy hoopen, dat by vervolgens
bier tegen op zyne hoede zal zyn.
---

(*) Zie Hedend. J"aderl. LettersOefen. V D. bl. 37•
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AsxAriAnt, de Vader der Gelootbigen , in zijn Oeloove beproefd
en proeve houdende, of herhandeling van 't verbaal by Ge.
t;efts XXII: i- --2o. Door W. V. D. Ill EE R. Predikant itt
de Hervormde Geaneinte te Schoonhoven. Te Utrecht by G.
V. d. Brink Jansz. 1777. Behalven bet Voorwerk 248 bladz,
in groot ot1avo.
:

weg, met Abraham ingellagen, ter beproevinge
van deszelfs Geloof, en de geioovige gehoorzaamheid
van dien Aertsvader aen Gods bevel, is zekerlyk een onderwerp , dat ene herhaelde overweging verdient , en ene
leeks van nutte Lesfen aan de hand geeft; die op onder
voorgedragen kunnen worden. De-fcheidnwyzlram
Eetwierde van der Meer, dit opmerkclyk voorval befchouwende, ftelt zich, gelyk by in zyne Voorreden betuigt,
cel inzonderheid voor , „ den geenen te ftichten , die in
Wegen van beproevingen langs Mara's wateren geleid worden:" aen welk oogmerk zyne manier van behandeling zeer
wei beantwoord. Intusichen is dezelve echter indiervoege
i"gericht, dat ook anderen, wien de fnoeren in lieflyker
plaetzen gevallen zyn, 's Mans overdenkingen, ter flichtelyke opwekkinge, kunnen gebruiken, Zyn Eerwaerde geeft,
in een tiental van Verhandelingen, ene beknopte ontvouwing
yan deze gewigtige gebedrtenis; en draegt, by ieder afdeeZing , ten ernftigfte voor, het aenmoedigend gebruik , dat
men van het voorgeftelde behoort te maken.

G

Vruchten van Jlille Eenzaambeidt, uitgegeven door CORNELIA
JIROEDELET. Te Utrecht by A. v. Paddenhurg 1776. .flehalven bet Voorwerk 352 bladz. in groot octavo.
juffrotiw Broedelet, vermaek fcheppende in een een.
zaem Landleven, houd zich in hare eenzaemheid onledig, met ene aendachtige ,beoefening van GodgeleerQe ouderwerpen , en hier aen is men deze J7 ucbten van fitte
Eenzeembeidt verfcbuldigd. Dezelven wonen, dat zy zich
dar dlyk bevlytigt in een oplettend onderzoek der Heilige
Schriften, en zich ene gel,:idlyke denkwyze eigen gemaeikt
heeft; die haer in ftaet fielt, om de onderwerpen, op wel.
ken hare aendacht valt, niet oordeel te behandelen; indiervoege dat zy een nieuw bewys voor de bekwaamheid der
See,

IW

C. I3ROEDELET'S EE142A©MHEID.

63

Sese, ook in dit opzicht, verlene. De onderwerpen, in
dezen ontvouwd, zyn de volgenden. (i.) De voorfpelling
fez. XLII: t--4, vergel. met Mattb. XII: i8-2I. (2.
.lie groote Verzoendag , onder het oude Israël. (3.) De
Wet der Vryífeden. (4.) Het bedoelde, Ps. LXXXIV. 6.
(g:) Des Zaligmakers voorftel, joh. VI: 35. (6.) De Leer
der veye Genade betoogd voort te vloeien, zo uit Gods
natuur, aengemerkt als Schepper en Onderhouder van den
Mensch; als uit den aert van den Mensch, aengemerkt als
een Schepzel van God gefchapen. (7.) De ongegrondheid
van het denkbeeld, dat men de zonden der Geloovigen,
volgens Rom. VIII: 28, ook te tellen zou hebben, onder
de dingen , die medewerken ten goede. (8.) Het zeggen
van Johannes den Dooper, Mattb. 111: 9. (c,.) De Recht
voor God. (io.) De omfchryving-vaerdignsZo
van het Geloof, Heb. XI: i. (ti.) Het getuigenis, dat de
geloovige Voorvaders, onder het Oude Verbond leende,
door het geloof bekomen hebben, naer luid van fléb. XI:
^. (12.) Ye duuring van de Ziel, na de aí%heiding van
't Iichaem, betoogd voort te vloeien' uit den aert -der Ziele.
en Gods Deugden; in zo verre die wonen, dat de Ziel kan
overblyven, dat het Gode behaegt, dat ze zal overblyven,
en dat ze iloodzaeklyk moet overblyven; 't welk der Schryfftér nog enige leerzame bedenkingen daer toe betreklyk aen
de hand geeft. Hier by komt (13.) ten laettlen nog ene
voortelling van der Gebovigén verwachting na dit leven ,
uit Pfaim XVII: 15. Ieder dezer Stukken behandelt Me.
juffrouw Broedslet op zodanig ene wyze, dat haer GefchrifC
niet minder z y , dan foortgelyko Verhandelingen van beroealde Godgeleerde Schryvers over zodanige onderwerpen.
;

Bedenkingen over het flraffen van zekere fcbandelykeMisdaad.
111osn te bekomen. In groot eaavo g2 bladz.

D

E Schryver van dit Stukje gëeft, met verfchuldigde eerbied voor de wetgevende en uitvoerende Magt, in
bèdenking, wat men te oordeelen lebbe, van de gebruikelyke ftrafoefening over dezulken, die zich fchuldig gemaekt
hebben aen ene misdaed, welke niet behoorde gekend, veel
minder geneewd , te worden; en of 'er geen beter middel
zy, om dit kwaed af te wenden; als mede, daer 't piaets
heeft, te ftraffen op ene manier, welke gefchikt is om een
krachtiger invloed ten affchrik te hebben. Het komt hem

voor

6q

BEDENKINGEN

voor dat de openbare llrafoefening niet voldoet, en zelfs,
tegen het oogmerk aen, aenleiding geeft, tot het plegen
van dit wanbedryf. Men behoort, zynes oordeels, het vooral toe te leggen op de verbetering der zeden der Natie,,
om inzonderheid de wellust en dertelheid tegen te gaen.
Indien men hier in gelukkig mogte (lagen , zou zeker dit
voorbehoedzel tegen dat kwaed meer doen, dan alle de ftraf.
fen te famen. Edoch, hoe fterk de Autheur hier op aenftae, 't is echter zyn oogmerk niet alle firaffen wegens dit
fchandelyk kwaed af te keuren. Maer, hoe zal men 't
best'ftraffen? Dit is de groote vraeg, indien 'er nog Wetten te maken en ftraffen vast te ftellen zyn: want daer de
Wet ene zekere ftraf bepaeld heeft, is de Rechter alleen
de uitvoerder van de Wet. Zal dan een Wetgever, die de
ftraf ftelt, in dit geval, zich voor de doodftraf bepalen?
Hier tegen brengt de Schryver enige bedenkelykheden te
berde , die zulks , zyns achtens , afraden. Hy verklaert
zich wel niet voor 't • gevoelen van Beccaria, die alle dood.
ftrafren wraekt, fchoon hy 't ten grooten deele begunftige;
maer dit ftaet by hem vast, dat gene doodftraffen geoefend
mogen worden , dan in de hoogfte noodzaeklykheid , en
wanneer geen andere ftrauien het kwaed even zo krachtda.
dig zouden voorkomen.
„ Is dit waar, zegt hy, dan valt de vraag, of deeze misdaad alleen door dooditrafren kan bedwongen worden? Zou.
de niet eene nauwe en des Hoods eeuwige gevangenis, waar.
by de misdaadige, voor altyd, van het overige des mensch.
doms afgefloten, de tnooglykheid verloor van ooit wederom
denzelven gruwel te pleegen en anderen te verleiden , en
waarby hem al de tyd overlchoot, om berouw over zyne misdaad te hebben, intezien, wat een gruwelyk gedrogt hy is,
en, door eene waare verandering van zyn hart, van een ge.
heel zeedlyk bedorven, een zeedlyk goed wezen, van een in
Gods oog verdoemlyk zondaar een waare bekeerde te worden, en dat op een geheel andere wyze, dan, by eene korte
voorbereiding tot den dood, binnen weinige dagen, in den
kerker gefchieden kan, wanneer gemeenlyk alleen het gezigt
der galge het berouw voortbrengt : zoude niet zulk eene ge.
vangenis eene al zo gefchikte ftraf voor deeze misdaad wezen
als de dooditraf? En is zy dat, dan valt de vraag niet meer, ,
welke ftraf voor te trekken zy. Maar, wanneer wy
hier van gevangenisfan fpreeken, bedoelen wy geene gemeene tugthuizen, waar de tugtlingen, zo niet door daaden, ten
mintien door woorden, malkanderen bederven kunnen: wy
be-

BEDENKINGEN.

5

bedoelen eene gantschlyke affluiting van allen omgang. Nog
minder moet men hier om het verbannen naar andere landen,
of het verzenden naar volkplantingen denken ; liet welk niets
anders wezen zoude, dan de ondeugd, onder voorwendzel
van ze te ftraffen, alomme heen te verfpreiden."
Onze Autheur beantwoord voorts de bedenkingen, welken
hier tegen ingebragt zouden mogen worden; en geeft het een
en 't andere den verstandigen in overweging; dat zyne nut.
tigheid kan hebben in alle zulke Gewesten, daer de Wetten
zo bepaeld en duidelyk niet zyn, of daer ze, naer eisch der
omftandigheden, uitgeleid en toegepast mogen worden.

$eelkundige Waarneemingen van JoH. LEBERECH7' seHMUCKER. Eer/le Generaal. Cbirurgyn, en Direêleur der VeldHospitaalen, van het Leger van den Koning van Pruisen,
&c. Vertaald door JAN BERNARD SANDIFORT. M. D.
Tweede Deel. Leid. by P. van der Eyk en D. Vygh. 1776.
329 bladz. in groot octavo.
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it tweede Deel handelt over de Wonden en Ongemak
Buik, en de Leden; en vervat-kenvadBorst,
vyftig WTaarneemingen, vooral van geen minder belang dart
die in het Eerife Deel van 't Werk van den Heer SCHMUCKEtt
gevonden worden, 't welk wy in 't naastvoorgaande Deel onzer Letter- oefeningen verhandeld hebben. Wy zullen eene Waarneeming tot een Proef uit dit \Verk overneemen , en kiezen daar toe uit, de negen en Dertigtte. Taman
eene doorbooring der Blaas, volgens de manier van FLURAND.
't Voordeel en nut van deeze Bewerking wordt ook aangetoond, door den Hooggeleerden Heer VAN DOEVEREN, in
eene doorwrochte Verhandeling over dit onderwerp; welke
geplaatst is onder de Verhandelingen, door 't Bataafsch Genootfchap te Rotterdam uitgegeeven. „ De pis - opftopping
is een van die ongemakken, (fchryft onze Auteur) welke,
wanneer men geen hulp zoekt, binnen korten tyd de gevaar
toevallen verwekken ; ja zelfs oorzaak zyn van den-lykíte
dood. Hierom heeft men, van oude tyden af, gedagt op middelen, om de Pis te ontlasten, en vervolgens de oorzaak van
de optiopping weg te neemen.
„ Een van deeze middelen is de doorbooring der blaas in den
bilnaad ; maar deeze doorbooring is niet alleen zeer onzeker,
maar
E
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maar by gaat nok gepaard met veel ongemak en pyn, ja is
fomtyds doodelyk. By deeze manier loopt men niet alleen
zeer dikwyls gevaar om de blaas te misfen, en dus zyn oog
niet te bereiken; maar, al heeft men ook den Troicar-merk
in de blaas gebragt, gaat deeze Operatie egter gepaard met
veel pyn, en ongemak, indien zy nut zal aanbrengen; want
men moet byna een foort van íleenfnyding doen, dewyl men
langs den fleuf van het pypje van den Troicar met een mesje
de opening moet vergrooten, ten einde men zoude in that
zyn, om in de blaas te brengen een pypje, door het welk de
Pis kan worden ontlast; want zonder dit zoude de Operatie
weinig helpen, dewyl de Pis in korten tyd weder verzameld
word. De doorbooring boven het Schaambeen, met
een' langen Troicar, is ook van weinig nut, dewyl de blaas
niet volkomen ledig word gemaakt, en, zo dra zy zamen
weder uit dezelve gaat. Dees Pis word, na-vald,hetpyj
verloop van eenige uuren, weder vergaderd, en de Operatie
is wel pynelyk geweest, maar heeft geen het allerminíle nut
aangebragt. -- Hierom behoord de manier van den Heer
FLTJRAND, die befchreven is in de Mélanges de Chirurg ie
van den Heer ?OUTEAV, even zeer onder de gewigtigite Uitvindingen, met welke de Chirurgie is verrykt geworden, als
zyn dubbeld Mes, om de Pis - buis by het fteenfny den der
Vrouwen te verwyden. Deeze manier is zeker, zy is minder pynelyk, en heeft geen een gebrek van die Beene, die
de oude manieren aankleeven." 't Voordeel van deeze Bewerking wordt door vier gevallen, in welke dezelve verricht
is, bevestigd; ze zyn te wydloopig om ze over te nee.
men, en verdienen in 't werk zelfs nagezocht te worden.
..--- De Auteur fluit dus met recht zyne Waarneeming:
,, Het ware te wenfchen, dat de Heelmeesters in gevallen,
in welke de doorbooring der llaas moet gefchieden, deeze
manier verkoozen, en dat de manier, om den Troicar door
den bilnaad binnen te brengen, als onzeker en gevaarlyk,
mogt worden verworpen."
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Oude en Hedendaagfcbe Algemeene IJ7ereldlyke Gefchiedenis,
gevolgd naar 't Franseh van den Heer Abt ni 1 t. LOT. Lid
van de Academien der Weetenfcbappen te Lions en Nanei.
IU Deel. Oude Gefcbiedenis. Te -4mft. by Yntetna en
Tieboel 1776. In gr. o'tavo. Bebalven een Tydrekenkun•
dige Tafel, 379 bladz.
N 't kort bestek van vier bekwaame Boekdeelen, (zien wy,
met de afgifte van het vierde Deel deezer Algemeene I'Vereldlyke Gefchiedenisfe, de Oude Gefchiedenis afgehandeld: en
Wel op eene wyze, waar in kortheid, klaarheid en bevallig
zich verééoigen.
-heid
Van de uitgeflrekte Romeinfche Gefchiedenis, door MILLOT
in twaalf Tydperken verdeeld, behelst dit Stuk de twee laatí}e : aangeduid door deeze Hoofd- onderfchéidingen. Het
Elfde Tydperk. De Zetel des Ryks na Confantinopole overgebragt, en de Christlyke Godsdienst vastgefleld. — Het
Twaalfde Tydperk. De Barbaasfche Tolken in 't Romeinfche
Ryk gevestigd. Twee Tydperken van veel belangs: de Godgeleerde, de Staatkundige , de Wysgeer, treft daar in ontelbaare byzonderheden aan, die, op eene onderfcheidende
wyze, hun ter herhaalde befchouwinge daar van uitnoodigen.
„ Hier doet zich," om met MILLOT te fpreeken, daar by
een algemeen denkbeeld opgeeft van de Gefchiedenis des eerstgemelden Tydperks, „ floffe te over op, om onze weetgraagte uit te lokken, fchoon dezelve zich tot het waare en het
nutte bepaale, en met het oplosfen en ontwarren van vraagen gefchilltukken der Gefchiedkunde, den tyd niet kwiste.
Bene nieuwe gedaante van zaaleen vertoont zich aan
ons oog, en trekt alle onze aandagt: eene nieuwe Ryksthad;
een nieuwe Godsdienst ; eene nieuwe Staatkunde ; minder
fchreeuwende fchelmí}ukken, minder bloedvergietingen, min•
der geweldige en fchielyke omwentelingen; maar meer listen,
meer trouwloosheden, en doortrapter boosheid; de Kerk zegepraalende over de Afgodery, doch verfcheurd door inwendige onlusten ; het Keizerryk nog op eigen voeten flaande;
doch aan alle kanten ten val neigende, zyn hoofdvoorwerpen, welke de Eeuw van CONSTANTINCUS DEN GROOTEN oplevert, en die dezelve eene der gedenkwaardigae Tydperken
in de Gefchiedenisfen der Wereld maaken. -- De veelvuldi.
ge tirydigheden tus{chen de verhaalen der Christen Schryve.
ren, en die des Heidendoms, bewolken hier niet zelden de
waarheid. Zo veel ons mogelyk is, zullen wy, volgens daadbE2

1

63

ALGEMEENE GESCHIEDEINIS

lyke blyken, oordeelen, en ons hoeden, om door geene lef.
of lasterreden gezwenkt te worden. Dit is het Benige mid.
del, om kundigheden te verkrygen, welke onze beoefeninge
verdienen, en die hulde zyn wy der Waarheid verfchuldigd."
Dat by deeze der Waarheid toebrenge, zal een ieder moeten erkennen, die met opmerking de (lukken leest, waar in
de gemelde ftrydigheid voorkomt: zeer juist is zyne bedenking ten opzigte Van CONSTAt TINUS DEN GROOTEN, en de
voordeelen des Christendoms. Het is geenzins te bevreemden, dat driftige Afgodendienaars een' Vorst, die de Afgodery wilde verdelgen, hebben zoeken zwart te maaken. -Maar hoe kan men het heil ontkennen, 't welk zulk eene
verandering (als het Christen lom te wege bragt) fpelde: eene
verandering, die het Menschdom van de jammerlykfle dwaa.
lingen en de fnoodite gebreken ífondt te zuiveren, kennis en
deugd onder 't zelve voort te planten? In de daad wy zien
niet dan maar al te veel van de oude dwaalingen en ondeug.
den, en hoe nieuwe dwaalingen een zo dierbaar gefchenk des
Hemels, als de Christlyke Leere , te droevig ontluisteren.
Wy zien dikwyls de Christenen ftrydig en onbeflaanbaar met
hunne beginzelen handelen. Maar, door die beginzelen zelve veroordeeld, Itrekken hunne afdwaalingen en buitenfpoorigheden tot getuigenisfen van de heiligheid der Leere, die
zy ongelukkig met hunne daaden lochenen.
De Schryvers van een Transcb Illaandffcbrift (*), het Werk
van MILLoT beoordeelende, erkennen hunne vrees ongegrond
te zyn, dat, naamlyk, een Schryver, die zich geen vriend der
Jooden betoonde (t), ook geen Vriend van het Christendom zos
zyn ; te meer daar by zorntyds f erk tegen de Geestlyken uitvaart;
en haaien daar op verfcheide Staaltjes aan, waar uit de hoogagting en eerbied deezes Schryvers voor den Christ lyken Godsdienst blykt. — Wy zullen, aangemerkt het van Bene groo•
te aangelegenheid voor de eer van IIIILLOT en zyns Naavol•
gers is, hier omtrent zekerheid te hebben, onzen Leezeren
eene fchets geeven van de Zaaken tot den Godsdienst betrek kelyk, onder de Regeering van CONSTANTInUS DEN GROG.
TEN; deeze zal kunnen dienen om te toonen, welke recht.
maatige denkbeelden zy van het Christendom bezitten, en op
hoe
4 ) Bibliotheque des Sciences. Tom. XXXIX. Part. II. p. 2 99.
(t) Dit verwyt heeft de Nederduitfche Naavolger afgeweerd ,
door, in het Ife Deel, van de Wooden een veel breeder en guníti•
&er Verflag te doen.
(
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hoe hoog een prys zy die Hemelfche Leere fc?hatten; en teffens doen zien, dat Liefde tot de Waarheid hun aanzette,
om vrymoedig en openhartig de gebreken van de zyde der
Cbristenen te erkennen.
„ CONSTANrINUS, alleen meester van het Ryk geworden,
betoonde zyn' Yver voor de Christenheid veel vuuriger dan
voorheen. Hy verboodt den Afgodendienaaren het doen van
offeranden: deedt een groot aantal Tempels nederwerpen of
fluiten. In 't Oosten liet hy een Beveifchrift uitgaan, waar in
by verklaarde, de rust van niemand te willen ver(looren, zy.
ne Onderdaanen tot eene onderlinge verdraagzaamheid aanmaa.
Wende, den yver afkeurende der zodanigen, die de bedryven
en verrigtingen van den Ouden Godsdienst des Ryks voor
misdaaden van den Staat wilden houden. Egypte behieldt
zyn Godheden en Eerdienst. Het Heidendom bleef te Rome,
onder de hefcherming van den Raad, en in een groot gedeelte des Ryks , in {land. Veel, zeer veel was liet gevorderd,
dat liet Kruis van CHRISTUS ten Hove geëerd wierd, en de
Aanbidders van den wanren God in 's Vorflen gunst flop.
den: en dat de andere, in ontzag gehouden, hun haat en
gevoeligheid niet durfden betoonen.
„ Dit heil zou op veel beter grond gefteund hebben, in.
dien de Godsvrugt des Keizers meer verlicht geweest ware.
Terwyl hy zeer middelmaatige Redenvoeringen deedt, zyner
waardigheid weinig voegende, gaf hy zich over aan de raad.
{lanen van gierige en bedrieglyke Menfchen, die zyn ver
misbruikten , om het oogmerk hunner heeríchende-trouwen
driften te bereiken. In weerwil van zo veele wyze \Vetten
tegen liet pleegera van onregt en geweldenaaryen , ftrekte de
Stad daar aan ten prooije. In weerwil van zo veel yvers
voor den Cbristlyken Godsdienst, werden de Godgeleerde
Oorlogen rondsom den Throon gebooren, en rigtten in de
Kerk de deerlykfte verwoestingen aan, door de onvoorzig•
tigheid van den Vorst. Wy zullen hier van een algemeen
denkbeeld opleveren; dit ftuk befchouwende van den kant,
die de openbaare rust, de goede zeden en het Menschlyk
verfrand raakt : want de behandeling der Godgeleerde Ge
behoort tot myn-fèhiltuken,opzcvbfhuwd,
plan niet."
„ Hoe aandagtiger en opmerkzaamer men de Leer van j sus
CHRISTUS en der Apostelen overweegt , hoe duidelyker en
overtuigender wy bemerken, dat dezelve oorfpronglyk is in.
gerigt, om de Menfchen deugdzaam en gelukkig te maaken.
De Heilland der Wereld hadt de geheele Wet tot twee Ge—
E3
bo-
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boden gebragt, die den gronditeun van het Evangelie uit•
maaken. --- Bemint G 0 D boven alles.
Bemint uwen
---

Naasten als u zelven. Eene algemeene Liefde is de Ziel het
Leeven van den Cbristlyken Godsdienst. Deeze ftrekt om de
Menfchen van deeze aarde los te maaken , door het donden der ongeregelde lusten en wereldfche begeerlykheden ;
doch hun aan elkander te verbinden, door den band eener
zuivere en algemeene Liefde. De Pligten, aan de Menschlyke
Maatfchappy verfchuldigd , worden als weezenlyke ftukken
van de Christlyke Leere voorgedraagen , en op dezelve als
voorwaarden der eeuwige Gelukzaligheid aangedrongen. Dee.
ze doemt eigenbaat, hoogmoed, wellust, vyandfchap en tweedragt. De Heilige r.^ULUS heeft zelfs zeer ftreng alles verbonden , wat aanleiding gaf tot onnutten twist en ydelen
tweeftryd, by merkt de invoerders daar van aan, als Men.
fcben , die eene Leere verkondigden , niet overéénkomflig niet
de gezonde woorden van onzen Heere JESUS CHRISTUS , en niet
de Leere, die naar de Godzaligbeid is; als Menfcben, die
opgeblaazen zyn, die raazen omtrent twistvraagen en woorden.
Jiryd, uit welke nyd, twist, lasteringen, kwaade nadenkin gen
en verkeerde krakeelinien voortkomen; ondeugden der zodani.
gen , die een bedorven verfland hebben, van de waarheid beroofd zyn, en de Godzaligheid voor aardsch gewin houden. Hy
beveelt, van de zulken af te wyken. Niets, gevolglyk, was
ftrydiger met den waaren aart des Christendons, dan de ver.
ftandlooze en bittere yver van eenera trotichen en hardnekki.
gen geest; die, onder voorwendzel van con te dienen, in
de Kerk of in den I3urgerftaat, onrust verwekten.
„ Zo Iang de Christenen een kleinen hoop uitmaakten, en
de Vervolging de D-,ugden onder hun kweekte, werden de
grondiesfen van het Guangelie met allen yver gehoorzaamd
en opgevolgd. Ontftondt 'er eenig verlèhil, het oordeel der
Apostelen , der Apostolifche Kerken , en der Bislchoppen
maakte gereed een einde aan die onlusten. Men was eenvou.
dig en zedig, zonder verheffing op Weetenfchap; in ftede van
diepzinnig te redentwisten over Verborgenheden, volgde men
de voorfchriften der Zedeleere. Met één woord zy waren
Christenen, door de nederigheid des Geloofs, en nog meer
door de heiligheid van Wandel.
„ Maar de Chhristlyke Kerke, in ftilte, groote vorderingen
gemaakt hebbende, hadden Menfchen van allerlei foort hun.
ne vooroordeelen en driften daar in gebragt: de vrede en rust

aan dezelve , onder verfeheide Keizers ten deele gevallen ,
ver.
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veroorzaakte verflapping in Zeden, en fmaak in wereldfche
ydeiheden; de zugt, om over anderen te heerfchen, vermeesDe Grieken, bo.
terde eenige hoogmoedige Cbristenen.
venal die van Alexandrie, uit den aart op redeutwisten gefield, wilden de Leerftukken des Geloofs ontleeden, en ver
Godgeleerdheid de Platonifcbe Wysbegeerte.-mengtd
Wat was dit anders dan de Godlyke Waarheden aan de gril.
ligheden van Menschlyke bevatting onderwespen? --- Aait
den anderen kant werden eenige Geestdryvers, alle de gezegden der Schriftuure naar den letter opvattende, yverige voor
-ftandersvolykgftrenhid,obaumet
de menschlyke natuure, en waren des te gevaarlyker: dewyl
zy met de taal, en het uitwendig betoon van heiligheid, het
Volk gemaklyk agter zich aftrokken, en by de hitte der ver
voegden. -belding,otvrzbaheidnCctr
„ Hier uit ontftonden Aanhangen, zeer verlèhillende van
die der Wysgeeren. Deeze maakten geen byzonder lichaam
uit, en hadden geen invloed op 't Gemeen, zy overwoogen
en betwistten onderling hunne Stelzels; over 't algemeen zaaken bevattende, waar mede her Volk niet te maaken hadt;
of, indien zy de Volks-bygeloovigheden bef}reeden, het gefchiedde heimlyk, in den kring hunner Leerlingen, en van
lieden, die zich doorgaans te vrede hielden met voor zichzelven te denken, en geenen aanhang te maaken. Men mag
de meeste dier Wysgeeren verwytell , dat zy veel waanende
twistredenaars en onnutte Burgers waren; zy kunnen niet
befchuldigd worden als verfloorders van de openbaare rust.
Maar de Hoofden der Aanhangen ouder de Christenen, Be.
dienaars van den Godsdienst zynde, gaven zich uit voor ver
Hemels Wil, zogten hunne Dwaalingen voor-klardesvn'
Waarheden des Geloofs uit te venten, en den Volke, als
de Godsdienst zelve, op te dringen : dit veroorzaakte Bene
befmettende geestdryverye, waar voor men zich, hen belirybende, bezwaarlyk kon hoeden. De onderfcheide Aanhan.
gen moesten, derhalven, elkander vyandig weezen; 't ge
niet zelden, dat de Regtzinnigen, door eenen ver.-beurd
keerden yver weggerukt en vervoerd, den haat en ítoutheid
hunner partyen ophitften.
„ CONSTANTINUS hadt zich nauwlyks voor Befchermer des
Geloofs verklaard, of die Gefchillen braken met geweld uit.
Zeer noodig was het geweest de gevolgen daar van voor te
komen, door een kloek en tevens gem aatigd gedrag. Boven.
al moest zorgvuldig gewaakt zyn tegen uitbarttingen, die alleen konden ftrekken om verbitteringen te verwekken. Het
Eq
kwam
--

72

ALGEMEENE GESCHIEDENIS

kwam den Geestlyken toe, over geestlyke zaaken te oordeden: en den Vorst magt te geeven op, en te waaken voor,
de goede orde en de ruste. Wanneer eens de vyandfchap
en de geestdryvery aan 't gisten geraakten, moest onvermydelyk de geest van partyfchap de overhand krygen, en,
woelende, alle paal en perk overfchryden. CONSTANTINUS
ondervondt dit in zyij geheele Ryk. Van Kerklyke Gefchillen maakte hy Staatszaaken ; en wel verre van dezelve te
doen bedaaren, deedt hy ze heviger en hardnekkiger woeden." De Scheuring der Donatisten en de Kettery van ARIUS, vervolgens, door onzen Ge[chiedfcliryver opgegeeven,
firekken hier van tot voorbeelden. Wy kunnen hem hier
niet volgen, zonder de plaats weg te neemen , die wy gefchikt hadden tot nog eene aanmerking van denzelfden aart
als de voorgaande.
De Regeering van Keizer ANASTASIUS befchryvende, laat
A[ILLOT zich in deezer voege hooren. „ De Godgeleerde
gefchillen en twisten hadden reeds verfcheide keeren de
Kerk, die liet bloedvergieten wraakt, met bloed helmet:
dan tot nog waren de oorlogen wegens den Godsdienst onbekend. Deeze fchriklyke geestel, door zo veele Christenen
befchreid en gevloekt, moet toegefchreeven worden aan de
doldriftigheid der Scheurmaakeren , aan de heethoofdigheid
der Partyfchappen, aan de vooroordeelen rechtdraads tegen
het Euangelie aangekant, en aan de woede der driften voor
de Maatfchappy allerverderflykst. Wy zullen 'er thans het
eerde voorbeeld van befchouwen. ANASTAsIUs begunfligde
de Eutychiaanen en verbitterde de Rechtzinnigen, wyl yver
op verre na niet altoos zonder woede was." Naa het vermelden van deezen Twist en den daar uit ontflaanen Oorlog,
vervolgt onze G_fchiedfchryver. „ Wy kunnen niet nalaaten hier onzen Leezeren te doen opmerken, hoe de onkunde der Vorflen, in het Pluk van Godsdienst, hun, zo van
den eenen als van den anderen kant, tot fchriklyke vergrypingen en misdryven aanzette. Hoe de verdeeldheden, pare
tyfchappen en de twistgraagte, de Kerklyken aftrok van de befpiegeling en betragting der Zedeleere, van welke een vreedzaam Christendom de dierbaarste vrugten zou hebben kunnen plukken. — Welk een verheven en troostryk denk.
beeld verfchaft ons de Christlyke Godsdienst van de Godheid!
Welk een vertrouwen boezemt dezelve ons in, op zyne Regtvaardigheid en Barmhartigheid! Welk eene aanmoediging tot
het betragten der verheevenfle Deugden! Die Godsdienst doet
ons de aardfche ydelheden verfmaaden , de driften aan den
band
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band leggen, en alle pligten der Menschlykheid betragten !
Die Godsdienst vervult ons met haat tegen de ondeugden,
met toegeevenheid omtrent de zwakheden onzes Naasten;
dezelve leert ons in ramp geduldig, en, jegens de ongeluk.
kigen, medelydend weezen: met één woord, die Godsdienst
beslaat in eerre tedere Liefde, en eene heldhaftige overwin
Wereld. De Leer van CHRISTUS moest alles-nigder
volmaaken , alles heiligen , en haaren heilzaamen invloed
verfpreiden, door alle ƒlanden des burgerlyken leevens.
„ Van waar nu die firydige uitwerking, van waar zo veele
gruwelyke buitenfpoorigheden , en zo doodlvke vvandfchap.
pen, gepleegd onder den dekmantel van dien Godsdienst.
Men legge deeze daar aan niet ten laste: maar aan de ver
vit eigen-basteringvdofplykhemcLr,
aart gefchikt om vrede op Aarde te brengen; aan de veelvuldige en vermetele vastffellingen van (lukken, door de Open.
baaring onbepaald gelaaten; aan de gefehillen daar uit gereeten, die partyfchappen vormden, haat verwekten, vervol.
ging teelden, en burgerkryg ontf'aken. De fchaarfche voorbeelden van waare Godsvrugt hadden weinig invloeds. De
Vorften , de Volken, als met dolzinnigheid geflaagen, brag.
ten liet hunne toe om de gereezene verdeeldheden, tot zo open.
baare vyandfchappen rerwyderd , nog bet te vergrooten ,
Kerk en Staat te ontrusten : waar by nog kwam, dat het
Christendom van veele Volken, die den naam van bekeerden
droegen, bellondt in eerre enkele mondbelydenis van liet Geloof in CHRISTUS; liet van buiten leeren eeniger uitdrukkingen, daar toe betrekkelyk; zonder dat hunne Zielen niet de
kennis der Waarheid vervuld, of der Deugd geheiligd waren.
Welhalven zy,«zelf nag hunne bekeering tot het Christendom,
grootendeels hunne oude woestheid en wilde zeden behielden, die, in het verdeedigen van eengin niet rechtgekenden
Godsdienst, zich op 't onvoordeeligst en onvoegzaamst vertoonden. Ziet daar de voornaamfle oorzaaken van de be.
fchreienswaardige onheilen, die de Gefchiedenis ons fteeds
onder 't oog zal brengen, van de droevibfle treurtooneelen op
de Wereld gefpeeld. '
Schoon de Abt MILLOT van de Hedendaag gibe Gefcbiedenis
eenen Aanvang maakt , met de Grondvesting der Franfcbe
Regeering door c L o vis, in den Jaare CCCCLXXKV , zet
by, om vervolgens de Gebeurtenisfen niet te verwarren , de
Romeinfcbe Gefcbiedenis voort tot de vermeestering der Sara.
ceenen; weshalven wy, in het laat1 e Hoofdítuk, een Berigt
gantrefedi van MAHOMETH, die het Cbrjstendorn, en 't KeizerK
ryk
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ryk teffens, met eenen fchriklyken ondergang dreigde: en
het verhaal van eenige gebeurtenisfen, die ons den volkomen
val des Ryks voor oogen Rellen, en, by voorraad, eenig licht
verfpreiden op de Hedendaagfche Gefchiedenis. Onze Ge.
fchiedfchryver, eenige Proeven opgegeeven hebbende van den
aart en handelwyze der Saraceenen , komt tot dit treffend be.
fluit. „ Als men deeze gefteltenis der Saraceenen in aanmerking neemt, en, by vergelykinge liet oog (laat, op de weelde
en dartelheid van het Hof te Conflantinopole; op de partyfchappen des Renperks, altoos oproerig, altoos door den een
of den ander der Vonten onderfchraagd; op de Godgeleerde
Gefchilien, die aller gemoederen ontrustten; op de zwakheid
der Krygsbenden; op de uitgeputheid der Schatkiste; op de
veilheid der harten en de laagheid van zeden, zullen wy ons
niet verwonderen, dat het Romeinfcbe Ryk voor de Saraceenen moest bukken. Welke Mannen , niet hunne vyanden
vergeleeken zynde! De Geestdryvery (Treedt tegen het Byge.
loof. Want dermaate was, over 't algemeen, de Christlyke
Godsdienst verbasterd , ontaart en bedorven, dat de naam.
van Bygeloof daar aan voege." In deeze barbaarfche Ecu.
we, „ fchryft de groote Al o s H E i M, en by bewyst het met
de onlochenbaarfte Rukken ," lag de waare Godsdienst te ziel.
toogen, onder den vervaarlyken last van bygeloovige von•
den , en hadt moeds noch kragts genoeg, om het hoofd op te
beuren en haare aangebooreíchoonheid aan een bedrooge en
bedorve Wereld te vertoonen (*).
Verfcheide Leezers van dit Gefchiedkundig Werk hebben
gewenscht, dat de Abt MILLOT, of zyn Naavolger, dikwyler
de Jaartekening der Gebeurtenisfen, in het lichaam des Werks
ingevoegd, of, op den kant, aangeweezen hadden; zy heb.
ben waarfchynlyk dit agterwege gelaaten, om de veelvuldige
verfchillen der Tydrekenkundigen, en de bezwaarlykheid van
daar in eene keuze te doen, of een fielzel te omhelzen, 't
welk over 't geheel doorgaat. Dan dit gebrek wordt genoegzaam vergoed, door Bene Tydrekenkundige Tafel van ee.
nige der voornaamfte Gebeurtenisfen, in de Oude Gefchiede.
nis; (trekkende, om , met een' opflag van het oog, de onder.
fcheide Tydperken van verfchillende Deden der Oude Ge
te toonen. In de opgave der Jaartekeningen wordt-fchiedns
doorgaans de Tydrekenkunde van LANGLET gevolgd , met
herinnering, hoe men, ten opzigte van de vroegfle tyden, gee.
ne volkomene nauwkeurigheid kan verwagten. Deeze Tyd.

re•
(*) Mosuzir, Kerklyke Gefchiedenis t III Deel, bi. 44. enz.
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rekenkundige Tafel is geene dorre opgave van Jaargetallen en
bloote Naamen: maar wyst ons met een aan de vorderingen
van 't Menschdom , en de hoofdcharacters der voornaamfle
Mannen. En wordt beflooten niet eene Waardeering der
Griekfcbe Munten, volgens den Heer cocuET, en der Ro.
rneinfche Munten, volgens den Ridder DE JAUCOUItT.
Men berigt ons, dat het Eerfte Deel der Hedendaagfcbe
Ge chiedenisfe ook reeds afgedrukt is. Indien de Vertaalder
of Naavolger daarin den zelfden voet houde, als hy gedaan
heeft in de Oude, zal by ongetwyfeld by zyne Landgenooten
dank verdienen en verwerven.
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, als me.
de van de voornaamfle daaden der Hertogen van Brabant,
door Mr. j. H. VAN HE URN, Oud- Schepen en Raad der Stad
's Hertogenbosch, en Griffier der Leen. en Tolkamer aldaar.
Eerfie Deel. Te Utrecht by J. v. Schoonhoven en Comp.
1776. Behalvén bet Voorwerk 546 bladz. in gr. oêtavo.

U

It de Voorreden van dit Werk kan men afneei en, dat
de Heer en Mr. van Heurn al voor etlyke jaaren arbeidzaam is geweest, in 't vergaderen van alles wat hem voorkwam, dat dienen kon tot het opttellen eener naauwkeuriger
Historie van de Stad en Meyery van 's Hertogenbosch, dan
tot nog in 't licht gegeeven was. En 't berigt, dat by 'er
van mededeelt, toont, dat hem, buiten de algemeen bekende Schriften, nog verfcheiden zeldzaame, zo gedrukte als
ongedrukte, Stukken ter hand gekomen zyn; waardoor hy,
famt zyn toegang tot de Archiven, uit hoofde zyner Ampten
en Bedieningen, overvloedige gelegenheid gehad heeft, om
hierin wel te flaagen; 't welk hem dan ook natuurlyk aangezet heeft, om zyn oogmerk verder ter uitvoeringe te brengen. In dé uitvoeringe hiervan is hy te raade geworden, van
den vroegtien tyd af te beginnen, en ter dier oorzaake een
aanvang te :naaken met het befchryvcn eener foorte van Brabantfche Gefchiedenis; waar mede die van de Stad en de
Meyery, in den vroeger tyd, in 't naauwfte verband f}aat.
Van daar is zyn doelwit, de opkomst en lotgevallen der Stad
en Meyerye, in eene aaneengefchakelde ontvouwing der Bra.
bantfche Gefchiedenisfen, voor te draagen, tot op het jaar
1629; om voorts, van dat tydllip af, toen dit Gewest van
't overige gedeelte van Brabant gefcheiden wierd, zig bepaal.

der

J. V. t^ E U fl N

76

der te houden aan de Gefchiedenisfen der Stad en Meyerye;
vermits ze van dien tyd af beter op zigzelven befchouwd kunnen worden.
Agtervolgens dit voorílel begint de Autheur het eer[te Deel
van zyn Gefchiedfchrift, met eerre beknopte en welingerigte
befchryving van het Oude Brabant, de Landen, die 'er door
den tyd bygekomen, en weder afgeraakt zyn; als mede van
het Hedendaagfche Brabant, dat hem vervolgens wat breeder
doet flilf}aan, op de geíleldheid van de Stad en Meyery in
het byzonder. Dit leidt hem ter nafpoorirge der eerlte bevolkinge van dit Gewest, en de vroegfte Gefchiedenisfen;
het welk hein eerlang brengt, tot het gewaagen van 't afloopen van Gallie door de Franken, met de gevolgen daar van
tot op den oorfprong van het Lothringfche Ryk. Hier op
volgt dan een berigt der verdeelinge van het Lothringfche in
twee Hertogdommen Opper • en Neder -Lothryk; welk laatfile
eindelyk den Hertog van Brabant ten deel viel; van waar deeze den naam van Hertog van Lothryk verkreeg, en dien voor
zyne Nakomelingen behield. Aan de ontvouwing
van dit alles, doorvlochten met Oudheidkundige aanmerkin-

gen,

hecht onze

Schryver

verder eerre korte opgave

van de

Gefehiedenis der Brabantfche Hertogen, welker eeroen Stam
dien hy gevonden heeft, den naam droeg, van Gi--vader,
felbert, die omtrent het jaar 84o aldaar het bewind voerde.
De merkwaardigule voorvallen onder deszelfs Opvolgers worden hier in deeze opgave kortlyk gemeld , tot op het jaar
io9^, of den aanvang der regeeringe van Godfried met dens
Baard, welke Hertog van Lothringe werd. En hier mede
vangt de Heer van Heurn zyne gezette Befchryving der Bra.
bantfche Gefchiedenisfen aan; welke by in dit Deel brengt,
tot op den affland der Nederlanden, door Keizer Karel, aan
zynen Zoon Filip, in den jaare 1555. 't Is zeker,
dat zulk een Geschiedverhaal veele overbekende zaaleen moet
behelzen, nadien dat Tydperk onzer Nederlandfche Gefchiedenisfen veelvuldig en op veelerleie wyzen voorgedraagen is.
Dan niet dit alles vleien wy ons egter met het denkbeeld,
dat Gefchiedkundige Liefhebbers 'er genoegen in zullen veemen; te meer, daar de Autheur, zonder over 't algemeene
uit te weiden, zig doorgaans vry naauwkeurig bepaalt, tot
het geen Brabant in 't byzonder betreft; waardoor by ons
den zamenhang der Brahantfche Gefchiedenisfen, in een ge.
voegelyk beftek , ontvouwt. Onder 't voorítellen hiervan
geeft hy bovenal een onderfcheiden verflag van 't geen inzonderheid de Stad en Meyery aangaat, welker lotgevallen hier
be-
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beftendig in 't oog gehouden worden. Maar wy zullen tegen
dat Gefchiedkundige niet verder laan blyven,-wordigp
ten einde plaats te winnen, om het hoofdzaaklyke van 's
Mans aanmerkingen, wegens de gefteldheid van de Meyery
mede te deeles.
Zyne eerde aanmerking deswegens betreft de luchts- en
Iandsgefteltenis, die, gelyk hy zegt, „ oudtyds in geheel
Gallie, en dus ook in de Meyery geweldig verfchilde van
de hedendaagfche, naar de verhaalen, welke de oude fchryvers daar van geeven. Zy had veel gemeenfchap met die,
welke men aan de noordlche landen geeft. De lugtftreek
was, volgens hun fchryven, koud en guur, de grond onvruchtbaar, zo dat 'er niets dan graanen wilde wasfen. Dit
wordt mede van geheel Germanie getuigd." Het laatfte ondertusfchen , zo als de Heer van Heurn aanmerkt, was
meer toe te fchryven aan de geringagting van den Landbouw in die dagen, dan aan den grond zelven; als welke,
wanneer ze wel bebouwd wierd, naar uitwyzen der laatere
ondervindinge, vrugtbaar genoeg was. En wat het eerlte
betreft, het is zeker, dat de logt, behalve dat ze hier, in
vergelyking van Italie en Griekenland, koud is, in deeze
Landilreek merkelyk verzagt moet zyn. „ Mooglyk, zegt
by, is 'er de rede van, dat de grond, zederd deszelfs be.
bouwing, bekwaamer geworden is, om de zonnef'raalen te
ontvangen, en daardoor gekoesterd te worden, en dat die
voorheen tegen den vasten, en op een gepakten grond,
zonder warmte te geeven, te rug (tuitte; of wel dat de
bebouwde aarde meerder dampen dan de ongebouwde afgeeft, welke de lucht matigen. Ook kan het uitroejen der
bosfchen 'er mede een oorzaak van zyn. Dit zyn egter
gisfingen ; de navorfing dezer zaak zal ik den wysgeeren
overlaten."
't Is althans met betrekking tot het laatstgemelde, het uitrooien der bosfchen, volgens de verdere aanmerking van on.
zen Schryver, zeker, dat dit Land oudtyds ongelyk houtryker was., dan tegenwoordig; nadien 't zelfs verfcheiden boIchen bezat, als , buiten andere bewyzen door hem bygebragt, blykbaar is, uit de veelvuldige plaatfen, die hunne
naamen van dezelven ontleend hebben. „ Ook valt 'er thans,
zegt hy, in de Meyery, nog veel timmer- en brandhout. Het
eikenhout aldaar is onder den naam van Brabantsch eikenhout
bekend; en wordt voor het beste foort gehouden, wanneer
het op zulke plaatzen, daar het veel van de lucht en het water
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ter te lyden heeft, geffteld wordt." De alverswestende oor.
log, zegt hy, heeft de bosfchen grootlyks vernield; en meta
is al vroeg bedagt geweest op 't maaken van fchikkingen, ter
vermeerderinge van het houtgewas; dat egter niet altoos ge.
lukt is; doch thans wordt 'er overvloedig jong hout in de
Meyery gevonden; des dezelve met den tyd genoeg timmerhout zal uitleveren , indien zy nog eenige naaren van den
Oorlog bevryd moge blyven.
Raakende den grond der Meyerye en de voortbrengfels van
't Land, geeft by ons het volgende berigt. „ De grond der
Meyery is doorgaans droog, fchraal en zandig; vol heiden
en duinen. Langs de Maas is die kleiagtig, alwaar men ook
goede wei- en hooilanden vind. Langs de andere rivieren zyn
ook goede weiden; doch welke in deugd en waarde tegen de
eerie geenzins evenaaren. Het bouwland ligt doorgaans hooger en verder van de rivieren af. Wil men vruchten van de.
zelven zien, en dat het niet met heide bewast, moet het geí'cadig bemest worden, echter zo, dat als het eens met rog
bezaaid is, hetzelve in het volgende jaar, met weinig mest #
goede boekweit geeft. De tuin- boom. en aardvruchten wil.
]en in de Meyery wel voort. Keurige liefhebbers houden ze
fmaakelyker, dan die in vette kleilanden gegroeid zyn. De
rog leverd zeer fchoon en voedzaam brood uit, en de boekweit is 'er zeer goed. Veel vlas, haver, knollen en aardappelen
worden 'er gebouwd, en op verfcheide plaatfen hop, doch
weinig garst, en nog minder tarwe, om dat de grond voor
dezelve veel te ligt is. Het fchapenvleesch is 'er by uithek
goed van fmaak; doch het rund- en kalfsvleesch is ver na zo
zwaar niet, als in het nabuurige Gelderland en Holland; hoe
wel het fyner van draad, en, naar veeler fmaak, maller en
korter is. Het wild is 'er by uitnemendheid lekker en zeer
overvloedig. Een groote menigte word 'er in den open jagt.
tyd, vooral naar Holland, gezonden. Het vleesch der haa.
zen is bruiner en drooger dan in Gelderland, Holland en andere landen; en heeft eenen voortreffelyken wildfmaak; derzelver wol is rosier, vooral om den hals en voor de borst.
Tusfchen de tenen der lopers is minder hair; waarvan men
wil dat de zandgrond der Meyerye, die eenigzins fcherp is,
de oorzaak zy. De haanen der patryzen hebben meerder
roode veeren op de borst, dan die in andere nabuurige landen. Hoenders zyn 'er in menigte. Veele inwoners, voor.
al te Lieshout, op de Beekfe donk, en die daaromtrent wonen , .maken hun werk van hoenderen uit -te laten broeden,
die
,
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die zy naar de meeste plaatzen van Holland verzenden. Grof
wild, als herten en wilde zwynen, zyn 'er niet. In geval
'er een gevonden word, geluk zulks nu en dan gebeurd,
komen die by ílrenge winters, over den Rhyn en de Maas,
uit Duitschland herwaards. Het zelve heeft mede omtrent
de wolven plaats , welkèn men echter meer dan het grof
wild vind. De edele vogelen, als faifanten, korhoenders ,
en anderen, zyn 'er niet gemeen." Voor 't overige levert
het water, gelyk de Schryver vervolgens meldt, een rui.
men voorraad van visfchen van veelerleie foorten, die zeer
goed zyn , en zo in de Rivieren als in de Vennen der
Meyerye gevangen worden. -- De Hoofdrivieren , wel.
ker loop by naauwkeurig befchryft, en waar in zig alle de
mindere riviertjes en beeken vereenigen, zyn de Dommel
en de Aa; die in de Stad 's Hertogenbosch te famen vloei•
en, en onder den naam der Dieze, van daar naar de Schans
Crevecceur loopen, en in de Maas vallen. Het water der
Meyerye, hoewel op het uiterlyk aanzien zwart, is nog.
tans, getchept, klaar en gezond om te drinken; waarvan
het voortreffelyke bier, dat in 's Hertogenbosch gebrouwen
wordt, ten bewyze ftrekt: ook kan het niet dan gezond
zyn, om dat het van een zandgrond zyn oorfprong heeft.
De Vennen, wyders, zyn laagten in de heiden ,
waar van fommige des zomers zo niet in het geheel, immers voor liet groot(le gedeelte zo droog zyn, dat 'er de
beesten in gaan weiden. Zo dra de regentyd komt, haat
'er het water drie, vier of meerder voeten hoog in. Als
dan wordt 'er terhond eene menigte van fiioek , baars en
paling in gevangen; of fchoon men, wanneer de vennen
droog zyn, 'er weinig water, en nog minder visch, in gewaar worde. Ook gaat het vast, dat de visch, in de ven
gevangen, in de rivier geworpen zynde, fterft, en 'er-ne
niet in aarten kan.
„ Vat verder de Inwoonders betreft, „ ze zyn, naar 't
geen ons hier gemeld wordt, doorgaans kloek, lterk, en
bereiken een hoogen ouderdom, waar toe de gezonde luchtreek niet weinig toebrengt. Het is waar, men vind 'er
dikwils aan[lekende ziektens, en in verfcheide najaaren den
rooden loop. Men heeft echter aangemerkt, dat die ziek.
tens meer uit armoede en gebrek van behoorlyk voedfel dan
uit de lucht ontftaan. De roode loop, wil men, dat van
liet gebruik der witte kool, die in het najaar met veele karren van het dorp Dungen, en elders, derwaards gebragt
word,
,
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word, zyn oorfprong nebbe; wanneer de Inwoners, eenige
dagen achtereen, niet dan kool eeten. Dit kan waar zyn;
doch in dat geval zou de roode loop daar jaarlyks ontgaan
moeten om dat de kool alle najaaren derwaards gebragt
word. Verícheide jaren verlopen 'er echter, dat men van
die ziekte niets gewaar word. Veele Inwoners zyn met
zeere oogen gekweld. Dit fchryf ik echter aan geen landziekte toe. De oorzaak fchvnt my te zyn, dat zy veel
heitorf, flegt hout, en andere (loffen, die veel rook geven,
íloken, en dat de meeste fchoorfteenen niet wel gemaakt
zyn, om den rook te doen optrekken, ook vind men dit
ongemak by de armilen liet meest." En het getal oerzulken fchynt al vry aanmerkelyk te zyn: want „ de Inwoners
der Meyerye, zegt de Autheur, zyn doorgaans arm. De
fchraale landen verfchaffen hen een zeer geringen loon, voor
hunnen zwaaren arbeid. Zy persfen, als het ware, den akker, door het gefladig mesten en beploegen, vrugten af; en
moeten gedurig tiet hun laadwerk bezig zyn. Hierby komt,
dat de lasten in die landkreek, naar evenredigheid van andere naburige gewesten, ongemeen zwaar zyn; en dat de dorpen in de voorige oorlogen geweldig veel penningen, tot het
betalen der brandfchattingen en andere oorlogslasten , heb
moeten opnemen; zo dat 'er een aanzienlyk gedeelte der-ben
inkomíten van de landen, voor de renten derzelver en aan
lasten, betaald moeten worden." De Meyery is hier door,
volgens de opgave van den Heer van Heurn zeer bezwaard;
doch hy vleit zig dat dezelve, door de thans gemaakte lchikkingen , genoegzaam van haaren drukkenden last ontheeven
zal worden. Wyders meldt hy ons wegens het beiaan der Inwoonderen nog het volgende: „ Hun beflaan is
voornaamlyk de landbouw. Velen generen zich met fchapen
te fokken, en te weiden, waartoe de heiden en broekvelden
gelegenheid geven. Dit is de oorzaak van het aanleggen der
lakenweveryen, die als nog te Tilburg, Oosterwyk en elders
zyn. Het vlas, dat in de Meyerye wast, gaf gelegenheid tot
het linnenreden, het welk te Eindhoven, Helmond , Oir.
fehot, Boxtel, en op veele andere plaatzen gefchied. Veele
andere handwerken, als het klompen -, fchoenen- enkaatsballen maken , worden in de Meyery geoefend. Men merkt
echter aan, dat de dorpen, wier Inwoners zich met den
landbouw, en wat 'er toe behoort, opgehouden hebben, de
beste en de welvarendíle zyn; om dat, wanneer 'er eenige
handwerken in verval raken, gelyk 'er veele zyn, de inwoners
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hers zich niet gemakkelyk tot den ploeg gewennen kunnen."
---- Hier benevens tekent hy nog aan, dat het getal
der Inwoners zedert eenige jaaren merkelyk vermeerderd is;
't welk hy grootlyks daaraan toefchryft, dat zy noch ter
zee noch te land dienen, en dus allen in hunne geboorteplaats blyven. Ook is 'er de lugt, zegt hy, gezond, en
men ziet, in de meeste huishoudingen, veele kinderen.
Ten laatste merkt hy nog op, dat de grond der Meyerye
eerie groote verandering ondergaan heeft ; alzo dezelve ,
thans fchraal en mager, voorheen uit een vet leem beftond,
't welk nu onder den fchraalen grond ligt; en waar uit
men thans het leem tot het bakken van fteenen, pannen,
en het maaken der leeme wanden haalt. In dien ouden
leemgrond vind men, ten bewyze hier van, nog heden onder het zand, zwaare boomen, die met de toppen naar het
oosten of zuidoosten liggen, in dien grond gewasfen , en
met zand bedekt geworden zyn; dat men, zyns oordeels,
waarfchynlyk heeft aan te merken, als een gevolg van den
Cimberichen vloed, ongeveer honderd jaaren voor de gemeene telling. En 't komt hem niet onwaarfchynlyk voor,
dat een gedeelte der duinen, die langs de Zeeuwfch en
Hollandfche kusten lagen, door dien vloed op de landen
der Meyerye en daaromflreeks geworpen zyn. Voorts twyfelt hy niet, of de gevolgen daar van hebben zig nog verder uitgebreid; zelfs wil by wel toeftemmen, dat die vloed
tot Tongeren in 't land van Luik doorgedrongen kan zyn,
de landen daaromtrent bedorven, en met zand bedekt kan
hebben ; doch by kan zig egter niet vereenigen niet dezulken, die willen, dat Tongeren, ter oorzaake hier van,
oudtyds aan Zee gelegen zou hebben; het welk hy met reden als onwaarfchynlyk tegenfpreekt.
Wat eindelyk, om dit ter deezer gelegenheid nog by het
voorige te voegen, den naam der Meyerye en der Stad
's Hertogenbosch aangaat, heeft men, volgens onzen Autheur, den naam van Meyery, dien dit laudfchap met veele
anderen in Brabant gemeen heeft, af te leiden van het woord
Meyer, zo veel als Schout. En de Stad draagt ongetwy.
feld den naam van 's Hertogenbosch, om dat dezelve iii
of by een bosch, dat den Hertog van Brabant toebehoorde, ge(Iicht is; 't welk gemeenlyk geoordeeld wordt gefchied te zyn, door Godfried den III , in 't jaar 1184.
„ Het is, gelyk onze Schryver, dit aantekenende, zegt, aan•
merklyk , dat op die plaats, alwaar in dien tyd niets dan
VI. DEEL. H. LETT. N0.2.
F
bosch
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bosch was, men thans daar van niets, en maar alleen weilanden vind. Hot zelve kan men van de landeryen rondsom Breda , G-ertruidenberg en Stryen getuigen , alwaar
voorheen alle de landen met bosfchen bezet waren, die te
alle hei. en weilanden zyn. De landsdouw in-genwordi
het noordorgedeelte van Brabant, moet dus zeer van ge.
daante verandert zyn."

De beoordeeling en wederlegging, over en van bet Werkje van
C. J. KRAYENttoFF, Capt Luitenant era Oud- Ingenieur, verdeedigd, door C. aeDELYKHRlu, Lid van bet Konstgenootfcbap te
Utrecbt, onder de Zinjpreuk: B.:l1eed den Tyi met Konst en
Vlyt. In 's Gravenbage by H. Ch. Gutceling 1776. In groot
octavo 169 bladz.
eenigen tyd hadden wy in handen een Trattaatje, getyteld
C. REDELYIHEID bejlraft, door C. J. IIAYE\HOFF; waarin de
oor
eerfte, naar ons inzien, te fmaadlyk behandeld werd (*). Op dat
Trait atje volgt nu, in 't bovengenoemde Gefchrift, eene beancwoording dier bellraffinge; welke, hoewel feherp, (dat natuurlyk
te wagten was,) egter zo troonend niet opgelleld is. De Heer Re.
delykbeid beantwoordt alles, dat eenige opmerking verdiende, en
tragt zyne denkbeelden over de Metzelwerken, waar in by van den
1-leer Krayenbof verfchilt, nader op te helderen en meerder te ver
welke zyde men ook in dit geval moge overhellen,-íterkn.Nai
welk gevoelen men meest begunflige, men zal, een en ander nagaande, zien, dat de beantwoording, over 't geheel, meer ter zaake
doet dan de bellraffing. Ondertusfchen verliest een Leezer, onder
't leezen van zulke Gefchrifren, ligtlyk zyn geduid, daar 'er ter
wederzyde zo veel in gevonden wordt, dat zeer weinig, ja dar volfirekt niets, doet tot het weezenlyke van 't verfchil, het welk, gelyk het gemeenlyk gaat, teil laatfle uit ha oog verlooren wordt.
Ter voorkominge hier van geeft ons de Heer Redelykbeid, by den
aanvang van dit Werkje, niet ondienitig, eene opgave van den Staat
des Ge;èbils; welken wy, om den Leezer het verfchil te beter
te doen verftaan , zullen mededeelen. Hy befchryft denzelven
aldus.
„ I. Krayenboff wil grouter Steenen dan heeden, en wel zagte
rode Steenen , die met ons hedendaagfche best rood overeenkomen,
In 't gebruik invoeren, en aan de Muuren van 's Lands Vestingen,
1)ic (preek ik tezoo buiten als binnen, gemetzeld hebben.
gen, ik wil de ordinaire vorm en harde Steenen gebruiken, alzoo
de
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de zagte Steepen fchadelyk zyn , en onheftaanbaar tegens de hele.
digin t en van de tugs, en 't geweld van buiten.
„ II. Krayenbof wil zyn voorftel bewyzen door de aloude MMuu•
ren, welke net groote roode zagte Steenen gemerzeld zyn. — .-..
Ik heb beweerd, dat de Ouden rrng veel grouter Steenen, als by
voorfielt, en ook geele, graauwe, harde Steenen gebruikt hebben;
dat men tegenwoordig zulke g,ede klei niet heeft, om zodanige
harde, taaije en deugdzaame Steenen te maaken, als de beste Stee.
nen der Ouden; en dat dus zyn bewys niets ter zaake doet
„ III. Kraye;2hoff fielt, dat de Ouden geen ancere dan Steenkalk
gebruikt hebben.
Ik heb beweerd, dat zy veelryds Schulp.
kalk vermetzeld hebben.
„ IV. Krayenbof heeft gefield, dat de Ouden geen Tras ge•
bruikt hebben.
Ik heb beweerd ja, mar onbepaald in
den tyd.
Ik met Tras,
„ V. Krayenbo f wil zonder Tras roetzelen.
naar omflandibheid van zaaken.
„ Vi. Kr•ayenhoff fielt, dat de Ouden zoo wel en kanttig niet
gemetzeld hebber a!c wy.
Ik heb het tegendeel beweerd.
„ VII. Kraye;Z,hoff wil eene nieuwe manier van I1erzelen invoeren.ik beweer derzelver fcliadelykheid in alle deden.
„ VIII. Iirayenhof wil volftrekt Steenkalk doen vermetzelen
en die op eene byzondere manier doen les chen.
Ik beweer dat men Schulpkalk moet gebruiken, zoo veel als mogelyk
zy; en dat Kraye;ibefs manier van Steenkalk te lesfchen, niet
deugt
„ IX Krayenl off wil de langen der muuren agter langer doen
roetzelen dan voor. Ik beweer dat zulks ten uiterfhe
fchadelyk en nadeelig is.
„ Dit zyn de hoof izaakelyke PoinFten tusfchen ons in verfchip
'Er zyn nog eenige anderen, maar die zyn toevallig; en dus is 't
niet noodig, dat ik 'er alhier melding van maakes'
Om nu dit vcrfchil, daar 't voornaamftc, dat weezenlyk genoemd
kan worden, in de gewisfelie Te eenfchriften over dit onderwerp -,
vertnoedelvk reeds te berde gebragt zal weezen, op 't fpoeotgtte
aan een einde te brengen, zo doet de [leer Redetykbeld, in Bene
Nareden , tien volgenden voorflag.
„ Het geschil rusfchen den Heer K•ayenhof en my is van zulk
eene natuur, dat men we..erzydsch, zon er kwetsing van zyn geweeten en eerc , de uit!praak ter beflsfroge oveigew en kan aan
kundige en onzydige meni'chen. Om dan al her over- en weder.
fchryven, en verdere moeilykheden .,f' te fnyden, heb ik niet ondienitig gevonden aan den -leer Krayenhr_ff by deezen voor re hellen t Dat by verkieze uit iuiEjtErda;r ot Rotterdam zeven van de
kundighe en meest ervaarene 1Vtns. II/etzelaaren, en 'er drie wage.
F2
ni.
,
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nieurs byvoege, naar zyn zinlykheid en genoegen, aan welke wy
de wederzyof'che Schriften zullen overgeeven , ter beoordeling ,
wie van ons beiden het wit 't best getro#f^n heeft, De Heer
Krayenboff zal de vryheid hebben, door een nader Gefchrift, zyne zaake te flerken , maar ik zal tot myne verdeediging niets meer
bybrengen. Wanneer ik in het ongelyk gefteld worde, zal ik herroepen, wat ik tegens

den Heer Krayenhcf

heb

gefchreeven. —

En, wanneer hy in- het ongelyk geteld wordt, laat ik het geen

by behoorde te doen aan zyne edelmoedigheid. My dunkt, dat
dit de kortte en de beste weg is , om een einde van zaaken te
bekomen. Ik laat het nu aan eene cordaate verkiezing van den
Heer Krayenhoff."
Wat hier van komen zal, moet de tyd loeren : intusfchen kan
de Heer Redelykheid zyn nieuw ontwerp, wegens het fpoedig
verileenen der Muuren, waarvan hy in 't flot zyner Nareden gewaagt, met de vereischte oplettendheid nagaan. fly maakt zig
frerk deswegens iets nieuws uitgevonden te hebben, waar van hy
de grootte verwagting heeft.
„ Myne uitvinding, zegt hy, is bekwaam, zoo om de reeds
gebouwde IVluuren, hoe en waar gelegen, en hoe dik dezelven
zouden mogen zyn, te doen verfleencsa, als wel inzonderheid om
nieuw te metzelen en te bouwen Munren fpoedig en deugdzaam,
naar derzelver aart en natuur, zonder egter de natuur geweld
aan te doen, te doen ver/leenen, en wel zoo, dat de verlecning

van de agterzyde van den Muur beginnen, en meerder en vroeger
ver(leenen zal dan aan de voorzyde. Ja men mag veyelyk den
Muur van agteren aantionds, en zelfs onder het metzelen aanvullen, al ware het met flappe Modder. En in de Beffek.
ken behoeft men geen verandering te maaken, mits dezelven inhouden goede inrigtingen der Muuren en deugdzaame Bouwlof.
fen. -- De onkosten zyn zeer gering, en kunnen niet in
aanmerking komen tegen het nut. Dit ter uitvoer te brengen
.neem ik voor myn reekening, voor de goede gevolgen flaa ik
borg, en verbeure, boven alle de kosten, zulk een Somme gelds,
als men my vooraf gelieft toe te leggen, als ik aan deeze belof.
ten zal komen te voldoen. Of ik dit ontwerp den sou.
V E R E I N zal a: nbieden , weet ik nu nog niet: maar ik geeve by
voorraad dit in ernflige overweeging aan de Heeren Ingenieurs en
andere Beuwweesters"
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Ene veríiandige Moeder geeft bier, in een aantal van Brieven,
tusfchen haar en haare Dochter gewisfeld , eerre reeks van Lesfen , die strekken, om haar gedrag te befchaaven, en haar zedelyk
charaEtet te vormen ; om haar te gelyk deugdzaam en welleevend te
manken. — De eerfte pligt aan haar, in de kindfche jaaren volbragc
hebbende, heeft zy haar op een Kostfchool beheld, en agtervolgt
haare eertyds mondlyke onderrigtingen door leerzaame Brieven. Deeze Brieven zyn aanvanglyk betrekkelyk tot het Schoolonderwys, en
een regt naarstig gebruik van het zelve ,• mitsgaders tot het regelen
van haar gedrag in die omftandigheden , ten einde vervolgens bekwaam te worden , om behoorelyk in de Waereld te kunnen verkeeren. Eerlang verlaat de jonge Juffrouw het KostfchooI, begeeft zig
naar London, en verblyft aldaar, onder het opzigt van eerre alleszins
lofwaardige 'Tante. Van dien tyd af komt het 'er op aai, om haar,
naar de verfchillende omstandigheden, in welken zy zig bevindt,
naar de onderfcheiden werkingen haarer hartstogten, zodanige lesten
in te boezeroen, als noodig zyn, om haar te onderrigten, hoe zig
te gedraagen , en waar voor zig te hoeden. Men heeft, in 't
optellen deezer Brieven, de natuur zeer wel in agt genomen; de

verfchiilende omfiandigheden, de onderfcheiden hartsrogren, geeven
eerre gepaste aanleiding tot het behandelen van veelerleic onderwerpen; en deezen worden ontvouwd, op eerre manier, welke in alle
opzigten inneemend en overtuigend is. D t Gefchrift verdient des,
met alle regt, eerre plaats, onder de Schritien, welken in de opvoeding der Jeugd van eerre weezenlyke nunigheid zyn. En fchoon't
inzonderheid zyne betrekking hebbe, tot de opvoeding eener jonge
JufFer, is egter ver het meerendeel der Zedenkundige Lesten van
dien aart, dat ze ook in de opvoeding der jonge Heeren in aanmerking komen; zelfs worden 'er genoeg Menfchen van meerder jaaren
gevonden , welken de hier voorgettelde verftandige en deugdzaame
onderrigtingen met nut kunnen overweegen. De Leezer neeme,
voor tegenwoordig, de volgende afmaaning tegen de zo algemeene
kwaadfpreekendheid mede.
„ Spreek, in gezelfchap, nooit kwalyk van iemand, die afwezig
is, het zy vriendin, vreemde of vyand. Het eerfte zou fihood, her
tweede onbillyk , en het laatfie laf en laaghartig zyn. Met kwaad
van uwe afwezende vriendin te fpreken, verdient gy, dat gy en
baar, en de gene die daar tegenwoordig zyn, b eiden verliest, en
zult ze ook verliezen ; want wie, die wel by hare zinnen is, zal
vriendfchap willen houden met iemand, die zich aan zo veel trouw.
loosheid en Jaaghartigheid fehuldig maakt? Door kwaad van vreemB3
den
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den te fpreken , zult gy u al de waereld tot vyanden maken: want
zy, die, zonder 'er in 't minst toe getergd te wezen, den goeden
naam kan bekladden van perfonen , aan welken zy weinig kennis en
geen verplUgring heeft, verdient het voorwerp van algemeenen afkeer
en verfo. ij•'-g te zyn. Door tegen uwe vyanden uit te varen , zult
gy de verachtelyktle laagheid van geest en geringheid van verfland
laten biykt n; en komt haar dit ter ooren , dan zal het hare trotsheid
en verwaaniheid nog f}reelen, door haar te doen denken, dat zy
uwe hart tochten meer gaande gemaakt hebben, dan wezenlyk waar
is, of ten mintien veel meer , dangyzoud begeren, dat zy wisten"
Men voege Her by ééne der aanmerkingen ovcr de onmaatigC eid,
die eigenlyk het manlyk character betreft ; doch waar van onze Brieffebryfiter zil; b dient, om dat ze het hattlyke dier ondeugd onder
dat charr&. r te flerker kon aimaalen. De Maatigheid aangepreezen
hebbende. al a liet beste middel ter bewaaringe der gezondheid , gaat
zy voort om het flrafwaardige van 't krenken der gezondheid , door
onmaatig eerei en drinken . aan te roonen, te meer, daar 't met regt
onder den Zelfsmoord betrokken mag worden; het welk haar doet
zeggen
„ Ih weet niet, of de genen, die hunne dagen verkorten door
onmatigheid, niet wel zo misdadig zyn voor God, als zy die een
onsmddelyk einde van hun leven maken , door nog geweldiger
middelen. Want als iemand, willens en wetens, vergif inzwelgt,
wat groot onderfcheid is 'er dan, of het zelve zyne uitwerking
doe in dertig minuten of in dertig jaren ? verandert dit de natuur
van het tnisdryf, of bevrydt het den misdadiger van de fchuld van
zelfsmoord? inisfchien zal liet dit doen, naar het oordeel van kort.
ziende ftervelingen; maar of het dit al of niet doe in het oog van
den alzienden en onpartydigen Rechter van 't gansch heelal, is de
groote vraag daar her op aan komt. En evenwel, is de on.
matigheid geen deodelyk fenyn, dat in de aderen woedt, en, hoe
langzaam in zyne werking, niettemin zeker gaat en onfeilbaar is in
zyne uitwerkingen? Her ondermynt en bederft de gefleldheid des ligbasics by trappen , en brengt menig een in den bloem des levens
ontydig en oi.verwscht ter dood. Negen tiende dcelen van de men.
Ccht Tyke wezens , durf ik zeggen, dienen tot een fiagtoffer voor de.
gen wreeden verwoester,: oorlog, hongersnood, pest en ouderdom,
(amen gnomen, mogen hunne duizenden verflaan, maar onmatigheid, alleen en op zich zelve, verflaat haare tienduizenden.
„ Welk eere kinderachtige en belagchelyke verdediging , (fchryfc
zy verder,) is her, die de overdadigrn en onmatigen gemeenlyk
voor elkander gereed hebben. „ Arme hals; zeggen ze van zulk
eeneg ,hy erinkt wel is a te veel , hy leeft fterk , en bederft zyn geflei zo gaauw als hy maar kan ; maar hy is een goede eenvoudige
ziet , the niemand benadeelt, behalve zich zelven ". 1 joe! niemand
anders benadeelen dan zyu eigen zelven! wat grove en plompe wartaal
,
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taal is dit! by benadeelt ieder een ,niet alleen door den verderflyken
invloed van zyn kwaad voorbeeld , 't welk kan en waarfchynlyk zal
voortgaan met zyne uitwerking te doen, wanneer by reeds gellorven
en ten grave gedaald zal zyn; maar ook, dewyl by zich zelven geheel onbekwaam maakt tot het volbrengen van de pligten des gezel.
ligen levens. Was by voor zich zelven alleen in de waereld geko.
men? ware by dit , laat by dan van ale verkeering en omgang afge•
fneeden worden ; latt by in een affefcheiden kluis opgeflooten , en
tot eene geduurige eenzaamheid en ationdering gedoemd worden.
IVlaar was by dit niet? was by geboren tot eene gezellige famenlee=
ving, zo laat by bedenken, dat by verpligt is, alles wat in zyne
magi flaat toe te brengen tot bevordering van 't geluk en 't welwezen
Tyner medefchepfelen ; dat 'er een groote lyst van gezellige pligten
zy, welke hy verbonden is te volbrengen, en welken hy zonder
onrechtvaardigheid en godloosheid niet kan nalaten. Heeft by geen
huisgezin om voor te zorgen? geen zoon op te voeden ? geene doch.
ter eene uitzetting te bezorgen? geene ouders te onderl}eunen en to
hulp te komen? geen arme zuster en broeder by te fpringen 2 geen
bedrukten vriend te vertroosten ? heeft by geene burgerlyke bedie.
ring of krygsampt te bekleeden ? geen beroep of andere bezigheid
te behartigen ? of, al is by zulk een zelfzoekend, menfchen hatend
en nutteloos wezen , dat by met dit alles niet heeft uit te (laan , is
by evenwel niet verpligt een goed voorbeeld aan de waereld te geven ? indien by geene kloekmoedigheid en onverzettelykheid genoeg
bezit, om zelf ecnigen der pligten van een gezellig leven waar te
nemen, is by, un mintien , niet gehouden, om anderen ter volbrenginge van dezelven op te wekken en aan tè moedigen?
„ Maar de rechte waarheid befiaat hier in , dat deze overdadige en
onmatige dwazen onder alle de verpligtingen, die ik nu gemeld heb.
be, liggen; ja onder nog veel meer dan die; maar zy hebben iet
anders te behartigen ,'t welk by hen veel gewigtiger en van grootei
belang is; zy hebben, namelyk, hunne lieve lighamen te mesten ets
te overladen, of liever te benadeelen en te bederven; zy hebben
hunne fnoode, lage en kruipende lusten in te willigen; en zullen aalt
derzelver involging alle deugden, het zy dezelven op God, op onzen naasten of op ons zelven zien , opofferen. Wat raakt het hen ;
hoe hun vader, moeder, zuster of broeder leven, als zy het maar
wel hebben. Zy denken gemaakt te zyn, of leven ten minften, als
of zy gemaakt waren, alleen voor zich zelven, en willen daarom
niet ;astig gevallen worden met eenige zorg of bekommering voor
anderen. Vrouw en kinders, vrienden en magen mogen• ongelukkig
worden , maar zy moeten, en willen hunne vermaaken hebben. Dus
vertlyten zy hun ganfche leven met eten, drinken en flapen; in eenere
onafgebroken voortgang van dierlyke geneugten; in een fl:aat van
grove ongevoeligheid , en een foort van flaapziekte; in een leven,
Øm kort te gaan, dat niet veel beter is dan dat van een beest."
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Dr. HIRZEL

De Wysgeerige Koopman, door Dr. HIRZEL. Te .4m/I. by M. de
Bruyn 1776. Behalves de Voorreden 228 bladz. in octavo.
En verleent ons in dit Gefchrift, onder 't voordraagen eener
vereerde Gefchiedenisfe, eene wysgeerige befchouwing van
den invloed des Koophandels, op het weezenlyk geluk ,zo des Handelaars in 't byzonder, als der Maatfchappye in 't algemeen.
Aristus, een verftandig Man , zynen Kinderen in alle deelen eene
welingerigte opvoeding geevende, zogt ieder zyner Zoone ❑ in zo
een Beroep te dellen, als best overeen kwam met hunne ge.-danig
negenheid en bekwaamheid ,en natuurlyk gefchikt was om hun waar
belang indiervoege te bevorderen, dat het tevens tot heil der Maat
(}rekte. Hier toe kwam het Beroep van Koopman , met-fchapye
opzigt tot Cleanthes, wel byzonder in aanmerking, waar toe de
Autbeur zig dan voorts in dit Werkje bepaalt. — 4ristus overweegt den Koophandel van alle zyden, zo ten aanzien der zwaarigheden als der voordeelen; en ,overtuigd dat een Koopman een deugdzaam charaEter kan bezitten, zig zelven niet alleen , maar ook het
algemeen weezenlyk nuttig zyn, beluit hy eindelyk, na Cleantbes
deswegens naauwkeurig getoetst te hebben, ten volle, om deezen
zynen Zoon tot den Koophandel te fchikken. In gevolge hier van
wordt Cleanther, na van zynen Mader de noodige onderrigtingen en
vermaaningen , ter getrouwe betragtinge zyner pligten ,ontvangen te
hebben , ten laatfle op een voornaam Komptoir beheld, ten einde
den Handel aldaar in deszelfs geheele uitgebreidheid te leeren.
Dr. Hirzel deelt , in 't voorflellen van dit alles , eene reeks van
nutte Lesfen mede; die, terwyl ze den heilzaamen invloed van den
Koophandel onder 't oog brengen ,kragtig (hekken, om eenen ieder
de eerlykheid in den Handel iu te boezemen. Zyn oogmerk was
den Koopman verder, in deszelfs drukke bezigheden en geheelen
wandel, insgelyks te befchouwen; dan hy is tot nog hier in verhinderd,en heeft zyne voorgenomen taak flegts in zo verre uitgevoerd,
dat de Jongeling tot het leeren van den Koophandel gefchikt zy.
Men hoopt dat hy dit Stuk, in dien zelfden fmaak, voorts zal agter.
volgen , ten nutte der Maatfchappye, waar van nyvere en eerlyke
Kooplieden voornaame ileunfels zyn.
Buiten dit opgemelde hoofdbedoelde , tot den Koophandel be.
trekkelyk , is dit Gefchrift van eene uitgebreider nuttigheid , ten
aanzien van de Opvoeding in 't algemeen ; voor zo ver de inrigtingen van Aristus, in verfcheiden opzigten voorbeeldlyk, en der navolginge waardig zyn. Uit dien hoofde hebben ook de Uitgeevers
het niet oneigen geoordeeld, by dit Stukje, (dat op zig zelve niet
zeer uitgebreid is,) te voegen, Bene Verhandeling, firekkende ter
ontvouwinge van de deerlyke gevolgen der kwaade Opvoedinge.
Hier
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Hier by komt eindelyk nog eene korte befchouwing over de Menfchen in 't gemeen, en hoe ze behooren te zyn. Beide
deeze Gefchriften behelzen een aantal van zedenkundige opmerkin•
gen; die over 't geheel leerzaam en van eene algemeene nuttigheid
zyn, ter bevorderinge van goede Zeden.

Onderwys van een Vader aan zyne Kinderen. Uit bet Engelscb
vertaalt. Te flmflerdam by G. Warnars 1777. Behalven het
Voorwerk 103 bladz. in octavo.

I

N dit Gefchrift levert men ons eene verzameling van Zedekundige Fabelen, Vertelzels en Aanmerkingen, waar van een Vader
zig, naar luid van 't Voorberigt, by voorkomende gelegenheden,
bediend heeft ter onderwyzinge van zyne Kinderen. Ze zyn allen
leerzaam, en vry wel gefchikt, om der Jeugd een finaak voor de
Deugd, en 't verkrygen van nutte Kundigheden, in teboezemen. Het
behoort dus onder die Gefchriften, welken men mag aanmerken als
Huisboeken, die men den Kinderen met vrugt in de hand kan geeven; vooral wanneer kundige Beftierders de Kinderen leeres, hunne
aandagt vestigen op het geen zy leezen ; en hen, by eene gun(tige
gelegenheid , leerzaam herinneren , 't geen zy geleezen hebben.
Tot zodanig een gebruik is dit Werkje zeer dienitig.

Floog-Bootsmans Konst of der Matroofen Studie. t'Saamgefieltdoor
T. SYBRANTS, in zyn leven Commandeur van 't Ed. Mog. Colle.
gie ter lldmiraliteyt van Ainllerdam , door zyn dertigjarigen
Dienst zo bevonden. Te Imflerdam by G. Bom 1776. In oc.
Lavo 92 bladz.

I

N dit Stukje worden tienerleie Charters van Schepen, van verfchic.
lende lengte en wydte, befchreeven, met opzigt tot de dikte en
langte van Masten en Stengen, benevens van al het Touwwerk,
Blokwerk, Ankers, Zeilen , en 't geen verder ter toetakelinge van
een Schip behoort. Een Gefchrift van die natuur kan vooralleZeevaarenden, en die iets te doen hebben net het toetakelen van
pen, van dienst zyn; maar 't is ons voorgekomen , dat dezulken ,
die 'er weezenlyk belang in Rellen, niet kwaalyk zouden doen,
wanneer zy 't met wit Papier doorfchooten; om dat 'er, zeden het
opfiellen van dit Stukje, wel eenige veranderingen in deeze en geene
byzonderbeden (land gegreepen hebben. Veelligt was 't, uit hoof_
de dier veranderingen, wel der moeite waardig, dat eene opmerk.
zaame en kundige hand zig verledigde, om een Stukje van dien
aart op nieuw te fchryven.
ABRA•
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ABRAHAM en IzAK .

van den Heer J

Godsdienflig Scbouwfpel. Uit het Noogduitsch
C LAVAT@R .

Te Utrecht en eYmflerdam, by H.
v. Emenes en M. Schalekamp 1777. Bebalven het Yoorbericbt
16 ^ bladz. in groot oétavo.

A

Braham, op Gods bevel, zynen dierbeminden Izak offerende,
levert zeker het aandoenlykIle Schouwfpel der menschlyke
bedryven; doch zodanig een Schouwfpel, dat beter nagedagt, dan
met woorden uitgeirukt kan worden; om dat geen woorden in ftaat
zyn ,die aandoeningen te omfchryven , welken diestyds in 't hart van
Abraham en Izak werkzaam waren. De Heer Lavater heeft het
egter gewaagd hier van eene proef te neemen; en zy, die 's Mans
bekwaamheden in 't bartstogtlyk fchryven kennen, bezel£en ligdyk ,
dat hy, boven veele anderen , juist de Man was , om het in dit fluk
zeer verre te brengen. Ook zal men , op het doorbladeren van dit
Godsdtentlig Schouwfpel, gereedlyk erkennen, dat hy 'er vry geluk
gedaagd is; maar met dat alles zal men 'er nogtans tevens in-kign
opmerken , dat het hem meermaals aan wooroen ontbroken heeft ;
nadien de aandoeningen te sterk waren, om uitgedrukt te kunnen
worden. Hy komt dit mangel van woorden egter gemeenlyk met
veel oordeels te gemoet, zo door welgep iste , tedere, afgebroken ,
herhaalde uitdrukkingen, die treffende dankbeelden voor den geest
brengen, en den Leezer verder doen denken ; als door 't befchryven
der houding en gebaaren; welker opmerking die uitdrukkingen en
denkbeelden eene kragt byzet,die dikwils in (laat is, om des Leezers
hart dermaate gevoelig te maaken, dat by zig ten llerkfle aangedaan
bevinde. — In de uitvoeringe van het geheele Stuk, houdt onze
Autheur, de verfchi :lende characters van Abrahams Huisgezin naamv.
keurig in agt neemenole, het natuurlyke beloop eigenaarrig in 't oog.
Het vangt aan met Godsdienflige gefprekken, welken inzonderheid
doelen op Gods beloften, en dienen oar het vertrouwen op dezetven te verlierken. Abraham ontvangt vervolgens , in een
neiging om God te gehoor-zamheid,tGolykbvnze
eerlang over zyne natuurlyke aandoeningen;-zamen,gprit
waarin hem bovenal te flade komt, het denkbeeld, hein door den
Engel ingeboezemd , dat God , zyn God, en zyns Zoons God • geen
God der dooden maar der leevenden is. Dit denkbeeld bezielt Abraham verder het geheeie ftuk door ten leevendigfte, en bemoedigt hem telkens, als de natuurlyke aandoeningen Naare kragt
oefenen. Hy maakt voorts fchikkingen tot de reis naar 't
aengeweezen gebergte, om aldaar Gods bevel te volbrengen. Dit
levert eene verfcheidenheid van tooneelen , die van alle zyden treffende zyn; en de Autheur fchiltt alles indiervoege, dat Abraham;
hoe zeer ook aangedaan, nogtans, ongedwongen , het byzondere
doelwit zyner aannaderende reize naar 't gebergte, voor 't gantfché
Huis-
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Huisgezin, bedekt houde. Een hartroerend affhheidneemen van Sara
hefluit dit gedeelte, en Abraham vertrekt met Izak. - Hier op
volgt her laat(Ie•bedryf, waar in Abraham en Izak op den berg den
altaar bouwen ; Abraham eindelyk aan Izak Gods bevel openbaart;
de laattie zig 1aar aan gewillig onderwerpt, en de eerfle zig fchikt
om het zelve t,' volbrengen; wanneer een Engel hem de uitvoering
doet flanken . en zig vervolgens een Ram ten offer opdoet, dien
Abraham en Izak met vreugderyke aandoeningen den Heere opofferen; waar op zy voorts befluiten weder r'huiswaards te keeren ; waar
mede dit S.uk afloopt. Dit laatfle gedeelte wordt, zo in 't eene als
in 't andere opzigt, ten treffendfle uitgevoerd; en de Autheur doet
den Godsdienst ten kragtiglie werken , zonder no,tans de Natuur te
kort te doen, in de overtuiging dat die God , welke dat doodly c
bevel gegeeven heeft, zig Abrahams en Izaks God noemde, geen
God der dooden, maar een God der leevenden is. Van dit denk.
beeld maakt de Heer Lavater hier een oordeelkundig gebruik , zo
ten opzigte van den Vader als van den Zoon, om hen gefchiktee
ter onderwerpinge aan, en uitvoeringe van, Gods bevel, te doen
voorkomen. Met dit oogmerk bedient by zig , als ter voorbereidinge van Izak, zeer gepast van het uitkomen eens Vinders, dat
het denkbeeld van een gelukkiger herleeven na den dood ,en in den
Vader en in den Zoon, opwakkert, zo als zy den Altaar zullen bouwen , en eer Abraham Gods bevel aan (zak geopenbaard heef.
Zyn voorftel desaangaande luidt indezervoege.

„ (T'erwyl 4brabarn in Jij/te bidt , legt Izak de linkerband
zachtjes op zijn fchouder, en ziet, riet de rechterhand tegen 't
voor hoofd, been en weder — bij word eene pop gewaar aan een
jlruik hangende uit dewelke zich juist een uiltje ontwikkelt ,
zwJgt enige oaenblskken liil, vervolgens keert by zich, het uiltje
op de band nemende, verbaesd tot zijnen vader, buigt zich bij
hein neder —
)

I Z A K.

Mijn vader! zie wat ik hier heb gevonden — Kijk , welk een
fchepfel Gods
en hoe wonderlijk dat fchoon- gekleurd, en
ligtgevleugeld , levendig beestje uit een verfcheurd bekleeofel te
voorfchijn breekt; nog bloedt het.... Het is als of 't zich in de
nieuwe wereld bevreemdde en verwonderde! In welk een wereld is
het doorgedrongen midd ^n uit zijne duisternis! IIet onderflaet zich
om te gaen. — Hoe 't zijne vleugels ontvouwt, uitfpreidt.
Het wil gaen vliegen, en kan nog niet; doch ieder ogenblik word
het vrijer, levender, flouter. Het waegt het, en verheft zich; het
ontvliegt mij.
Zie vader! --- (Kijkt heen en weder, en
befcbouwt de ge/cherrrde pop weer). Is 't mooglijk!
Hier
,

kwam liet uit, mijn vader ! Dit heeft God ook gemaekt! mijn vader!
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ABRAHAM.

(eerst zwijgend)
Grote God ! welk een lichtttrael in mijne duisternis! ... hoe leert
het grote door het kleine.
gy ons, o God
I Z A K.

Groeide dat beestje daer nen die firuik?
ABRAHAM.

(ffaet op, neemt Izak bij de hand, en gaet met hem nae de1f mik toe.)

Neen, mijn zoon; 't was eerst een kruipende, veelvoetige worm,
die op de aerde kroop en aen het flof kleefde, en zich hier aen vast
hing, tierf, en flierf echter niet hij llroopte zijne uitwendige
ge(ialte geheel af; daar lag de vorige worm dood — en in zijn plaets
— die eerst half• levende gehalte, uit welke 't vogeltje is uit
-gebrokn.
I Z A K.

De Worm, die in bet flof kroop, die is tot een fchone vliegende
vogel geworden ?
ABRAHAM.

Ik dank den Heere , die een ilrael des lichts in mijne ziel heeft
gezonden. --- De kruipende worm is tot een vliegende vogel geworden. Wonderlijke herfchepping!
Hoe dikwils heb ik ze
maer nooit met dit oog, nooit met dit verniet wel gezien
Zoo voert God door den dood ons in het
licht denkbeeld.
nieuwe vrijer leven in ! Zoo voert hij ons van leven tot leven t
Zoo....
I Z A K.

voert de Heere ons
Zoo — Vader, mag ik vragen? Zoo
van den dood in 't nieuwe vrijer leven in, wanneer wy lerven —
ABRAHAM.

ó Izak, dit leert ons God --- in een heilig tijditip! 't ging mij
als een blixemitrael door de Ziel —
I Z A K.

Zijn wij veelligt thans nog wormen, die aen het flof der aerde
kleeven? en ons, wanneer wij dit lighaem afleggen, eens met ene
vrije foute vlucht tot boven de wolken zullen opheffen, en mogevan welken gij
lijk die Hemelfche Boden eens gelijk worden
mij zoo dikwils hebt verhaeld, dat zij veel fchooner zijn dan de
menfchen, fnel gelijk de arenden van den Hemel nae beneden
en even gelijk de arenden met eene fnelle vlucht weer nae de zon
te rug fpoeden?
ABRAHAM.

Groot, zeer groot was mijn voorgevoelen; meer God heeft 'er
nog toegedaen 6 Mijnzoon! ik gae den Heere loven! Bouw
gij den alteer bier.

HEDEN DAAGS CHE
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LETTER - 0 EFEZ'TINGEN.
Mofaisch Recht, of de Ziel der Wetten van Moles, Naare be.
trekking te dier tyd, op de Regeerinswys , Zeden, Landf1reek , Godsdienst , Koophandel , aloude Gewoonten enz.
.Door JOHANN DAVID MICHAëLI3, H9ogleeraar in de Wysbegeerte, te Gottingen; Lid van de Maatfchappy der Weetenlchappen te Haarlem enz. enz. Uit het HoogduitsA'^
vertaald. Plde Deel. Te Haarlem by J. Bosch 1776.
Behalven de Voorreden en twee Registers 174 bladz. in groot
octavo.

M

Eermaalen maaken wy, by 't melden der Tytels, in de
opgave der Boeken, gewag van de Voorreden en de
Register), om onze Leezers de grootte van het Werk, 't welk
wy aankondigen, te doen weeten; doch zelden met zo veel
reden als tegenwoordig, naardemaal de Voorreden en de Registers dit Deel zelve in grootte overtreffen; de eerde alleen
beloopt i8, en de laatlle zamen genomen 148 bladz. Over
de uitgeltrektheid van de laatfle hebbe niemand zich te ver
gaan over 't geheele Werk van VI Deelen;-wonder,zy
en geeven ons eene lyst van de Voorkomende en opgebelderde
Schriftuurplaatzen, en van de Merkwaardigfle Zaaken. De

Rector van liet Gymnajum te
Frankfort aan den Main , heeft zich der moeite van een
breedvoerig Register. op te (tellen, gelyk de Heer MICHAëLIS
ons berigt, wel willen getroosten; en elk Gebruiker deezes
%Verks is hem daar voor dank verfehuldigd : en 't heeft
zeker den Vertaaler niet weinig arbeids gekost, 't zelve over
te brengen. De groote menigte van Schriftuur•texten, in het
Werk, licht bygezet, de verbaazende verfcheidenheid van
Zaaken daar in behandeld, maakten deeze Rladzvyzers onontbeerlyk: ze zyn een allernuttigst toevoegzel. Veel noodex
zouden wy ze misfen dan de Voorreden, tot zulk eene lengte
uitgeloopen 5 dat ze, naar de betuiging van MICHAëLIS zelve,
hem reeds te lang geworden is (*).

Heer JOHAN GEORG YIJItMAN,

Iu

(*) Zie de Voorreden, bladz. 123.
VI. DEEL. H. LETT. NO.3.
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J. D. MICHA( LIS

In de dad dezelve zou, „ fchoon liet des Hoogleeraars
oogmerk geheel niet is , een bespiegelend Srelzel (Systema
Tbeoreticurn) van het leerfluk der [Iraflèn te geeven , ook
niet, op Benen wederleggenden toon van de valfche grond beginzelen, door andere te nedergefteld, te fpreeken, maar
alleenlyk met veronderstelling van 't geen bekend is, eenige
fiellingen te verhandelen ," veel eer eene Perbandeling op
zichzelven maaken, dan onder den naam van Voorreden, (zo
wy anders weeten wat een Voorreden is ,) het licht zien.
Dan de Schryver heeft verkoozen 'er doezen Naam aan toe
te voegen , en, naa 't geen weezenlyk tot een Voorreden
behoort , vermeld te hebben , verklaart hy. „ Thans ,
kom ik tot de Hoofdzaak deezer Voorreden, tot zekere gedachten, naamlyk over de Straffen; derzelver Oogmerk en
Zwaarte, die ik in 't Lyf(lraflyk Recht belooft heb, hier te
zullen ontwikkelen , om dat ik 'er daar verfcheide heb moeten vooronderfiellen, en nochtans niet alle Leezeren het ten
dien opzichte met my volkomen ééns zullen zyn." Hier op
gaat by voort met eene breedvoerige ontwikkeling van'tOog.
merk der Straffen, en geeft ons, als by (preekt van het Oogmerk, om van Misdaaden af te fcI rikken, aan den voet eeniger bladzyden , eene geheeie Latynfche Redenvoering van
den Heere Geh. Raad VAN SEGNER, die hy van oogmerk ge
ergens anders te plaatzen ; doch , dit mislukt-westa,
zynde, hier mededeelt, met erkentenis van veel aan dezelve
verfchuldigd te zyn , van het geen hy wegens dit Oogmerk
der Straffen fchryft. Het weezenlyk Oogmerk der
Straffen afgehandeld hebbende, kont hy tot drie by-oogmerken. Uitroeijing of verwydering van een gevaarlyk
Menscb. --- Wraak van den Beledigden, — en de Zede
verbetering van bean die gejiraft wordt.
-lyke
Wat wy ook op de verbaazende langte deezer Voorreden
aangemerkt hebben, fluit geenzins in, dat dezelve den Hee re MICHAëLIS of der leezinge onwaardig zou zyn; neen,
veel wordt 'er in gevonden, 't geen de kenmerken van zyn
fpeelenden geest draagt en genoegen zal geeven; doch over 't
geheel is dezelve gerekt, en niet vry van overtollige herhaalingen.
Dan laat ons tot het Werk zelve komen. De Hoofdzaa•
ken, daar in verhandeld, zyn. MISDAADEN VAN B:.OEDVERGIETING. MISDAADEN TEGEN IEMANDS EIGENDOM.
.-- KWAADAARTIGE OF VALSCHE BESCHULDIGING, VALSCH
MISGETUIGENIS, UITGESTROOIDE LASTERINGEN.
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DAADEN TEGEN OUDEREN EN OVERHEDEN VAN PLEIT DAAKEN.

Onder de eerfte Hoofd-afdeeling merkt de Hoogleeraar op,
dat, in ntosFS Wet, van Zelfmoord in 't geheel niet gefprooken
wordt; dat daar op geene llrafe gepeld, ja dezelve niet eens
verboden was — hy fpreekt van Moord, die met den Dood,
Doodlag, die zagter, en nog eerie andere Poort, die, fcboon
zedelyk kwaad, evenwel in 't geheel niet geflraft werd —
van de Straffen eens eigenlyken Moordenaars — hy toont,
dat het niet geoorlofd was losgeld voor eenen Moord te neewen ;
en dat daarentegen het Recht van genade-verleening geoefend
werd --- dat , de foort en zvyze der Dood/lra ffe niet hepaald, en 'er veel aan 't welbehangen van den Bloedwreeker
overgelaaten was. --- Voorts handelt by over de Uitzondering van de geJfrengheid deezer W7et, indien iemand zyn eigen
Knegt of Dienstmaagd rinod/loeg over de Ontzonrliging
van een' Moord, waar van de Dander onbekend was , en
plegtige betuiging, dat men den Moordenaar niet kende ---en, eindelyk, over de flrafe van eenera onvoorzigtigen Dood.
flaager — de onvoorzigtigheid waar door iemand om 't leeven komt — en van bet befchadigen van iemands Lichaam:
of verzeeringen.
In de tweede Hoofd•afdceling wystMICHAëLts aan, dat
Vergoeding of Slaaverny de jlraje van Diefflal; en deeze,
vóór den tyd van as o S E s, ten minflen in Egypten , zwaar
geeft de Nadere bepaalingen op der T7ergoedin.-derwas.Hy
ge, volgens baare trappen, overdénkomjlig met de verfcbillen•
de omflandigheden van den gepleegden Dieffal. — Scher.
pere flrafen van Dief//al hadden ten tyde van SALOMO plaats.
Ten opzigie van Straatfchenderye en gewelddaadige
Huisbraak vindt noen geene Wetten — van de fleiligfcbennis --- Illenfchenroof met den dood ge/lraft
Wat 'er volgde
op de Verloochening van 't geen men ter bewaaringe ontvan.
gen, of gevonden hadt.
Met de derde Hoofd•afdeeling ontdekken ivy hoe de jan•
brengers by m o s E s niet wel gezien waren — wat 'er op
het uitJirooijen van Lasteringen, op valfcbe Befchuldiging,
flondt.
De vierde Hoofd- afdeeling toont, dat zwaare misdaadets
tegen de Ouderen, als dezelve te (laan of te vloeken, met den
dood gel/raft wierden, — dat de Steeniging fondt op een
Dronkaart, die, in zyne dronkenfchap, gewoon i. bet leeven
van andere Menfcben in gevaar te brengen, indien zyne Ou.
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ders hem riet Ponden bet3ugelen — en fpreekt verder van
de groove woordlyke beleedigingen der Overbeid; en de mis•
daad van gekwetjle Majejleit.
Eindelyk merkt de Hoogleeraar, in de laatfile Hoofd•afdee.
ling op, dat wy van de Manier, om een twistgeding te voeren, zeer weinig weeten, en waarom M OS ES daar omtrent
zo weinig bevolen bebbe. --- Zyne waarfchhuwing tegen bet
aannemen van Gefcbenken. — Dat de openbaare Gerechts
Poorten was, en of men ook Yoorfpraaken (Advo.-platsinde
caaten) gehad bebbe. -- Hy handelt over de Getuigen, en
by die gelegenheid over bet vertelzel van SUSANNA en DANIëL
--- over den Eed -- de plegtigbeden, daarby gebruiklyk,
de vitteryen der ooden van hater tyden, omtrent zomrnige Eedera, waar tegen CHRISTUS zich verzet in zyne Bergde eigen bekentenis, -predikatie ---- over 't Heilig Lot
s
den Pynbank waar van men, in t Mofaisch Recbt, niet Wirt,
en ten betluite , over de vaardige Sts afoefening.
Deeze groote verfcheidenheid van onderwerpen wordt, in
dit zesde Deel, verhandeld. Gelyk wy, uit de voorgaande
Deden gedaan hebben, zullen wy weder een byzonder ftuk
overneemen, en ons hepaalen tot de Afdeeling, die ten op•
fchrift voert: AIenfchenroof met den dood geftraft; waar ni IC HA ë L 1 S zich dus laat hooren.
„ Op Menlchenroof tegen eenen Israëliet begaan, dat is ,
wanneer men Benen veygeboornen, van Isr^.ëiitiiche afkomst,
hal of roofde, met oogmerk om hein als eenen lyfeigenen te
gebruiken , of aan anderen ten flaave te verkoopen, ttondt
volítrikt de dood: en wel zodanig, dat de verontichuldiging,
die by andere foorten van dieffial werd aangenomen, dat het
geftolene noch niet vervreemd was, en men dus noch had
kunnen verwachten, dat de dief tot inkeer zoude gekomen
zyn , en het zelve wedergegeeven hebben, en dit geval in
zyne ftraf e in 't minst niet verzachtte, maar als een menfchenroover flerven moeste, het zy by den mensch, dien by
gefloolen had, of dezelve noch onvervreemd, en zonder tot
eenigen faaflchen dienst gebruikt te zyn, in zyne macht was.
Exod. XXI: 16. Deut. XXIV: 7.
„ Het aoelwit van Menfchenroof, waar door deeze misdaad van eenige anderen, die 'er anders na aan grenzen, moet
onderfcheiden worden, vinden wy Deut. XXIV: 7, duidelyk
opgegeeven: het was naamlyk, om, of het geftoolen mensch
zelf tot zynen dienst te houden, of leem aan iemand anders
te verkoopen. Het laatl}e is in een land, daar Menfehenroof
ge.
-
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gemeen is, ende voorziening der Wetgeevende magt vereiGcht
wel doorgaans het oogmerk: want 1\Ienfchenro(v rs zullen
maar zelden in (laat zyn, om van hunnen rout, ., gaar het een
mensch is, die fpreeken kan , in zyn Vaderland g b:..'k te
maaken; dewyl by zich maar behoeft aan te geeven, out mitfaagen te worden, en hy, zo men hem opflo6t, den roover
over 't algemeen van weinig dienst zvn zoude. I)at is wel
aan eenige uitzonderingen onderheevig; by voorbeeld, het
fleelen van kinderen kan in groote Steden, zo als Londen,
al vry lang verborgen blyven; en een man van middelen, die
groote werkhuizen voor zyne knechten heeft, kan de geenen,
die gefloolen zyn, in dezelve opuluiten : dan het blyft toch
evenwel maar eene uitzondering; het getal van ryke lieden,
die knechten by honderden en duizenden hebben , zal zeer
gering zyn; en groote Steden hadden de Isre ëliten, zelfs eenige eeuwen naa den tyd van Moles, noch niet; ook ontflaan
dezelve niet by de eerde grondvesting van een Volk, maar van
tyd tot tyd, gemeenlyk door eene menigte van toevallige om.
ífandigheden : zoo wordt deeze misdaad heden ten dage,
fomtyds in Londen , Am(Ierdam , en de nabuurfchap van
Hamburg , door de zoogenaamde Zielverkoopers gepleegt ,
daar men de geronfelde menfchen í'poedig naa Oost-of WestIndiën weet te verzenden; op dezelfde wyze in Guinea, en
het westlyk gedeelte van Africa, waar van daan, America,
door Kooplieden, daar ik niet gaarne één van wilde zyn,
hoewel zy veel gelds verdienen, van de ongelukkige zwarten
voorzien wordt; en van dien aart verhaalt Mofes zelf' in zyn
eerfie Boek een voorbeeld in Jofeph, die door zyne Broederen eerst aan doorreizende Kooplieden; en door deeze nader
verkocht werdr.
-handiEgypLe
„ Indien men eerren fiaaf, die van zynen Heer wegliep,
tot zyne vlucht de behulpzaame hand gebooden had , indien
men hem verborgen brood gegeeven en daar voor veywillig
had laaten arbeiden, was dit zeker geen menfchen-dievery;
liet geen byna van zelf fpreekt, zoo ras men maar liet woord
dievery hoort; zo zich hier al noch eenige taalkundige zwaarigheid mocht opdoen , (het geen ik in 't geheel niet wil loochenen , maar opzetlyk den eenen of anderen taalkundigen
het genoegen laaten , van 'er eens mede op de baan te komen),
de bovengemelde Wet zag evenwel zekerlyk niet op dit geval, en de Wetten van Mores waren zelfs voor weggeloopene
flaaven gunffig.
a , Indien iemand een Dochter geroofd had , om ontucht
met
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met haar te pleegen , of haar tot zyne Vrouw te neemen ,
was dit ook geen tnenièhenroof, zo by haar niet tot zyne
flaavin gebruikte. In het eertl:e geval was het Verkrachting ;
maar roofde by haar, om haar te trouwen, dan was het ge
zeldzaam eene foorte, dat-weidagh,ntvzo
de Wetten 'er niet eens van fpreeken ; hoewel 'er in de Gefchiedenisfen der Israëliten, één enkeld voorbeeld, het welk
met de Sabynfche Maagden- roof vry wel overéén komt, ge-.
vonden worde , en daar , wegens de uitere noodzaaklykheid, door de Overheid zelve, als een middel om Vrouwen
te bekomen, aan de hand gegeeven. Recht. XXI: 19-23.
„ De eerstgemelde Wet Exod. XXI: t6, fpreekt, wel is
waar, van menfchen - roof, zonder dit tot het een of ander
Volk te bepaalen; dan in de tweede, Deut. XXIV: 17, wordt
deeze misdaad uitdruklyk daar in geheld, wanneer iemand
eenera van zyne Broederen, eenen der Israëliten, fleelt: bygevolge kon menfchen-roof, waar door men zynleeven verbeur
alleen ten opzichte van eenen Israëliet bedreeven wor--de,
den, en, (daar alle Israëliten vry gebooren waren; en zy,
zo zy zich al tot flaaven verkocht hadden, nochtans in het
zevende jaar wederom werden vrygelaaten) niet aan eenen
volkomen lyf- eigen , want deeze zonde een vreemdeling heb.
ben moeten zyn: alleenlyk één zeer zeldzaam geval uitgezon•
derd (*). Men ziet hier uit dat Mofes, door deeze misdaad,
waar op by eene Doodftraffe fl:elde, geenen diefftal verflaan
heeft , waar door iemand van zynen knegt ontroolt werd.
Buiten twyfel was dit ongcoorloft, en zelfs het begeeren van
zynes Naasten Dienstknegt of Dienstinaagd, of iets het geen
hemp toebehoort (t), in het tiende Gebod verboden.
Nu zal men kunnen begrypen , van waar het groot onder.
fcheid tusfehen het N'Iofaisch en het oudfte Roomsch Recht
kome, het welk in collatione Mofaicas•um et Romanarum Le.

gum ,

(*) Het geval, het welk men hier moet uitzonderen, is dat van
Benen Il`ebreeuwfchen ICnegt, dewelke op het zevende jaar zyne
veyheid niet hadt willen aanneemen, en daarom zyn oor liet door.
booren , ten teken van den afftand dien by voor altoos van zyne
yryheid gedaan hadr. De zodanigen waren dan, hoewel Israëliten,
nochtans volkomene lyfeigenen, die altoos dienstbaar bleeven. Het
welk zekerlyk niet dikwils zal voorgevallen zyn. De Heer Mtexa,ëLIS fpreekt van deeze byzonderheid breedvoeriger. D. H. S. 127.
b1. 368, 3 69. Vert.

(t) .hued. XX; i4. Deut. V: iS.
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gum, Tit. XIV, reeds is opgemerkt, evenwel zonder de oor.
zaaken van dit verfchil met een wysgeerig oog na te fpeuren.
In de oudlte tyden ftond te Rome op het zogenaamde Pia.
giusn allewnlyk eene geldboete, en deeze was voldoende, de.
wyl menichen-roof in die Stad, dewelke geenen uitgebreiden
buitenlandfchen handel had, nog niet zeer gemeen geworden
was; als mede dewyl dezelve daar niet gemaklyk viel, om uit
te voeren ; en het noch moeilyker was , deeze misdaad te
verbergen, om dat men zynen roof zoo fpoedig in andere
landen niet konde flyten. Dan door den tyd werd te Rome
deeze firaife ook geduurig fcherper; wordende op die misdaad
eerst by geringe lieden de dood, of veroordeeling tot de mynen, (elannmmmatio in Metal/urn); by meníèhen van meer aanzien, eeuwige ballingfchap, met verbeurte van de helftehunner goederen; en naderhand zonder uitzonderinge de ilraffe
des doods geitelt. Toen kwam zy dan met die van Molès
overéén, niet (lat onderfcheid alleenlyk, dat de Romeinen andere doodilralfen hadden , onder welke de wreede kruisfiging
is, waar door iemand, naa verfclieide dagen de verfchriklykfle finarten geleeden te hebben, en door den onlydelykilen
honger en dorst afgemat te zyn, Benen langzaamen dood
flierf,, daar de wreedíle dood[lraffe, die Molès heeft ingeilelt, het fileenigen, niet wel langer, dan maar weinig minuten, kan geduurt hebben.
„ Moles zette, van den beginne af, op menfchen - roof
doodliraffe, en deeze was in dat land, voor 't welk zyne
Wetten moesten dienen, volstrekt noodzaaklyk, indien de
menlchen , maar noch meer indien hunne kinderen , veilig zouden zyn. Palestina was toen juist liet land, daar deeze mis
worden, de zetel van-dahetgmkiysondplegt
den buitenlandfchen handel: de Caravanen gingen 'er uit Alien
door na iEgypten, en die iemand gelloolen had, konde hens
aan deeze gemaklyk verkoopen: en onder een geheel vreemd
Volk laaten brengen, daar niemand iets van hen verneemen
konde: het geen de Zoonen van Jacob ook reeds met hunnen
Broeder Jofeph gedaan hadden. Te water handelden de Phceniciers tot in de verst afgelegene landen, daar geene andere
Volken van Afien toegang hadden.
„ Ook ging, gelyk wy uit het voorbeeld van Jofeph, en
de herhaalde wet van Moles kunnen zien, menichen-roof
daar reeds in zwange. Geldliraffen zouden zeer weinig heb.
ben kunnen baaten: een Ziel -verkooper zoude 'er om gelachen en de boete niet veel voordeels voor zichzelven betaald
heb.
G4
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hebben: want eer by het ongeluk had van ééns ontdekt te
worden, Monde by ligtlyk den winst van honderd zulke dief
getrokken hebben. Niets kon hier dienen, om van dit-fialen
wanbedryf af te fchrikken dan de dood, en niemand zal zekerlyk deeze ftraffe te hard oordeeleti, dan by die eene ge
heeft, dewelke voor eenen flaaf zou voegen,-moedsgtlhi
en deeze mocht dan liever altoos een flaaf blyven. Onze yry.
beid is ons altoos zo veel waardig als ons leeven;•en flaaverny , voor al onder een vreemd Volk, dikwils zo groot een
kwaad, als de dood zelf. De Zwarten, die neen na America
vervoert, en daar tot ílaaven verkoopt, denken 'er ten minfien op deeze wyze over, en 't is hierom dat Zelfmoord by
hen geene zeldzaame, maar eene zeer gemeene zaak is, zoo
zelfs, dat zy dikwyls in taamlyken aantalle gezelfchap maaken, om in de bosfchen te gaan en zich te verhangen.
„ Deeze ééne aanmerking moet ik hier noch byvoegen,
dat het woord Plagium van eene uitgeflrekter betekenisfè is,
dan de inenièhen - roof, dien Mofes op leevensflraffi verbooden heeft: want liet fluit insgelylks in, eens anderen knecht
te fleelen of tot tiycgloopen te beweegen, of daar toe behulpzaam te zyn , of hem te verbergen ; (op welke misdaaden evenwel maar eene geldliraffe flond, ten minfles vol-

gens de Wet van Fnrius (*). Moths daarentegen (preekt,

gelyk wy reeds gezegd hebben , alleenlyk van die byzondere
misdaad , wanneer iemand een Israëliet , bygevolge eenen
ZTrygeboornen , gefloolen had. Beide deeze foorten van
inenfchen-di^.verye verlchillen grootlyks; door de eene verliest de eigenaar van den knecht zllcenlyk zyn eigendom,
het welk geld waardig was, en niet geld ryklyk kan ver
worden ; door de tweede verliest een veygebooren-goed
memch iets, liet geen ten Benen maale onwaardeerbaar is,
de vryheid, zichzelven."

De
(*) Ejusdew Legfis capite fecundo tenentur, qui al/eva fervs,

perfuaferit ut domcm fugiat, quive alienum fervum invito donzino
celaverit , vendiderit, emerit dolo nzalo, quive in ea re focius fuerit, jubeturque populo f xtertium quinquaginta millla dare. Mo.
faicaium et Romanarum Legurn Collatio. Tit. XIV. in fine. (Deeze firaffe is evenwel naderhand in onbruik geraakt, en in plaatze
van dezelve de veroordeeling in de mynen, of eenig ander vonnis
gekomen, naar de omilandigheden der misdaad fcheenen te eifchen.
Men zie daar van PITICI Lex. dntiq. Roman. Tit. Lex Fab,
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De Heer Vertaaler berigt ons , dat wy van zyne hand
eene Vertaaling te wagten hebben van een Engelsch Werk
Menscblyke OJ7eranden, door JA c 0E n R v A NT,-je,ovrd
't welk M 1 C H A ë L I S noodzaaklyk by zyn Werk oordeelt.

Redevoeringen over Ndatth. XVIII , XIX en XX. van den
Hoog-Eerw. H. V E N E M A, Hoogl. enz. Uit bet Latynscb
Handfcbri ft vertaald, door G. LE at K E, Predikant te Har.
Tingen. Tweede Deel. Te Leeuwarden by H. A. de Chalmot en te Harlingen by F. v. d. Plaats. In quarto a29
bladz.
N dit laetf e gedeelte dezer Redenvoeringen treft men, even
als in 't voorige, ene naeuwkeurige ontvouwing van ge.
wigtige onderwerpen aen, die de oplettende nafpooring van
Ze neeLiefhebbers der Uitlegkunde overwaerdig zyn.
men een aenvang met Matth. XIX: 16, en loopen af met
Matth. XX: t6, in welk gedeelte de Euangelistverhaelt, hoe
Jezus niet zekeren Ryken in gefprek geraekte, en zulks tea
gevolge had eenige famenfpraken van Jezus met zyne Discipelen en Apostelen, die de ene uit de andere gebooren wer.
den. Dat Euangeliiche verhael behelst verfcheiden oproer•
kenswaerdige voorhellingen, en wel zulken, die van Schrift.
kundige Uitleggers zeer verfchillend uitgeleid, mitsgaders van
;sommige menlchen, te jammerlyk, tegen het oogmerk van
den Heilland, misbruikt worden. Uit dien hoofde is 't te
sneer wel der moeite waerdig na te gaen, wat 'er een Vene.
Ana, zo beroemd door zyne Uitlegkunde, als door zyne Ge
Zie hier, -tot een ílael uit dit-lerdhi,ovnk.—
gedeelte, het hoof-'dzaeklyke van 's Mans gedachten , over
de gel.ykeuis van de Brbeiders in den Wyngaerd Zyn tloogperwaerde Relt ons den algemenen inhoud der gelykenisfe,
in verband met het voorige gefprek, op deze wyze voor.
Hadt de Heilland, (Matto. XIX: 27-29 ) aan de Apostelen eene zeer milde vergelding, zelfs ook in dit leeven
en daarenboven aan de overige leeraars en verkondigers van
het Euangely, welke, inzonderheid in tyden van vervolginge, hunne nabeftaanden of bezittingen verlaaten zullen hebben, de gunstryke belofte en toezegging gedaan, dat hetverIaatene hun honderdvoudiglyk vergolden zal worden; thans
wordt 'er van hem bygevoegd, dat de volgende leeraars en
gea
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gewoone herders, welke, na het ophouden van de vervol•
girogen, en de noodzaaklykheid van hunne bezittingen te ver
hunnen dienst aan zyne Kerk verbon--laten,zichvu
den, en zich daarvan getrouwelyk gekweeten hebben, wel
de vereischte behoeften deezes leevens, als eene belooning
genieten zullen, maer echter, indiervoegen, dat zy gehouden zyn, zich met die belooning te vergenoegen, en het aan
hunnen Heere over te laaten, hoe en op wat wyze het hein
behaage, in de ttitdeelinge dier belooninge te werk te gaan,
en of hy ze allen, gelykelyk, zonder aanmerking van hunnen
verfchillenden dienst , dan op eene ongelyke wyze , naar
evenredigheid daarvan , vergelden wil; zonder dat liet iemant hunner vry llaa, daarover eenige afgunst en nydigheid
op te vatten, of tegen hunnen Heer in her allerminst te murniureeren, en zyne handelwyze, uit hoofde van deeze gelyke bedeelinge, van onrechtvaardigheid te verdenken, of te
befchuldigen." --- Ter ontvouwinge dezer gelykenisfe in
dien zin, laet hy enige ftellingen vooraf gaen, die hy afzonderlyk tracht te betoogen.
I. De arbeiders betekenen hier de dienaars of verkondigers
van 't Euangelie van Christus, en niet die, welke gefchikt
zyn, om door hunnen dienst ene Kerk uit ongelovigen te ver
te rechten, maer dezelve, nu reeds verzameld-zamelnop
en opgerecht zynde, te bedienen, door haer te onderwyzen
en te leiden, zo dat zy vruchten voortbrenge, die den Here
aengenaem en weibehaeglyk zyn. Het zyn dan (i.) de dienaers der Kerke, en niet derzelver leden in 't gemeen ; (2.)
de diei^aers der Christelyke Kerke; (g.) aengemerkt als reeds
gedicht, en niet als die nog gelicht moest worden; en (i)
liet zyn wel gewoone, doch bekwame en vroome dienaers
door alle tyden heen.
II. De penning duid geenszins aen alIerleie geestlyke gaven in 't gemeen, noch de geestlyke goederen des N. T. in
't byzonder, 't zy dan van deze of van de toekomende eeuw;
maer bepaeidlyk lichaemlyke en aerdfche goederen, of eerbe.
wyziugen en noodwendigheden dezes levens.
III. Door den dag, en deszelfs verfchillende deelera, uuren
genoemd , word niet uitgebeeld een tyd van langen duur,
onderfcheiden in verfchillende tydperken; ook niet den tyd
van der arbeideren leven, verdeeld in jongheid, manlyke jam
ren en ouderdom; maer dezelve is eenvoudiglyk de tyd van
den arbeid of het werk, het zy dan korter of langer, welke
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wyngaerd, is befteed. Dat, voor liet overige , de dag in
uuren onderfcheiden word, en de arbeiders voorkomen , als
op verfchillende uuren van den dag gehuurd en in den wyn.
gaard gezonden te zyn, zulks behoort tot de fieraaden der gelvkenisfe, en heeft geese byzondere, maer eerre algemeene
betekenislè , welke deeze is, dat de arbeid der werklieden
niet van denzelfden duur is , maer grootlyks verfchilt , en
dat derhalve de een veel langer dan de andergearbeid, en ook
meer of minder moeijelykheden uitgel}aen heeft.
Na 't voordragen dezer hellingen, gaet de Hoogleeraer
over, tot het ontvouwen van het oogmerk der gelykenisfe ;
welke, zyns oordeels, inzonderheid [Trekt om aen te duiden. „ (i.) Dat de arbeid en moeite, welke ter onderwy.
zinge, belèherminge en verfreringe der Kerke, door haare
leeraars en dienaars wordt aangewend, met eerre genoeg
moet vergolden worden,-zanievrfchuldgboni
op dat niet alleen zy, die reeds aanvaukelyk in dien geestelyken wyngaard arbeiden, dat met lust, yver en wakker
zonder angstvallige bekommeringe over hun tydelyk-heid,
bellaan, mogen doen; maar dat ook anderen, wier dienst
der Kerke gro3telyks van nut zou konnerl zyn, daar van
niet afgeschrikt mogen worden. (2.) Dat echter deeze belooning niet gelegen is in grooten overvloed, maar daarin
dat de vercischte leevensmiddelen hun, ter vergeldinge van
hunnen arbeid, en voor hun ganfche leeven, of zo veel zy
ieder dag des leevens noodig hebben, verleend moet worden. (g.) Dat niet alleen zulken deeze belooning verkrygen zullen, die dit werk, zeer lang, en met veel moeite,
ten dienlle der Kerke , verricht hebben, maar dat ook alle
anderen , zonder onderfcheid , dezelve erlangen moeten ,
fchoon ze op verre na niet zo lang , en ook niet met zo
veel moeite gearbeid hebben, indien zy maar van dien tyd af,
dat zy tot des Heeren dienst geroepen wierden, den hun opgelegden post , met getrouwheid en yver, gezocht hebben
te vervullen: zy toch hebben te doen met eenen meéwaarigen en milddaadigen Opperheere, wiens gunstryk welbeha
niet hun naar zyne goedheid te handelen , en-genhtis,
aldus het gebrek van hunnen arbeid te vervullen. (q,.) Dat
de dienaars der Kerke elkander niet moeten benyden , en
*nog veel minder in klagten of murmureeringen tegen hun
Heer uitbarelen; zynde het inzonderheid hunne duure-ne
verpligtinge, zich eenvoudiglyk op het hun aanbevolen werk
we te leggen, niet hun lot te vrede te zyn, en het aan de

vey.

104

H. VENETIA

vryheid en het welbehaagen van hunnen Heere te laaten,
hoe en op wat wyze het hem behaagen moge zyne mild•
daadigheid te oeffenen. Gelyk immers • nydigheid en murmureeringen , in dienaaren der Kerke, aan hunnen Opper
nimmer anders dan onbetaa.-hergotlyksmian,e
melyk en zondig gefchat konnen worden, om dat niemant
van hunlieden in 't allerminst verongelykt wordt , en zy
allen zo veel ontvangen, als ze noodig hebben en verdie
nen; alzo heeft men ook in acht te neemen, dat de Heer
een vrymagtig uitdeeler van zyne fehatten en gaven is ,
zonder dat iemanr zich daar tegen , niet het allerminífe
recht, ooit verzetten kan. (S.) Dat de dienaars gehouden
zyn elkanderen aan te merken en te handelen, als gelyken,
die denzelfden Heere ten dien lie (laan, in het zelfde werk
verkeeren, en dezelfde betrekking hebben tot deezen hun
Heer , zonder dat de een zich boven den anderen-ne
verhefFe, en over hem heerfchappy voere, of met gezach
aan hem voorfchryve , op wat wyze - en naar wat richt
werk te verrichten hebbe ; en nogthans is-fnoerhyz
dit iets , waartoe zy, die of langer, of meer dan ander
ren , in deezen geestelyken wyngaard gearbeid hebben ,
wel eens vervallen, even of daardoor hunne gelykheid met
anderen ten einde geloopen, en hunne hoedanigheid van
dienaaren mgt die van Heeren verwisfeld ware; ook levert
de Kerkgefchiedenis maar al te veel voorbeelden op van mis
uitbanningen, die, in derzel--handelig,fy n
ver waare beginzel befchouwd, hier aan toegefchreeven moeten worden."
Het komt den Hoogleeraer voor, dat deze zyne ontvouwing van het oogmerk der gelykenisfe , na alles wat hy
deswegens voorgelicid heeft, ten hoog['e aennemelyk zy :
alleenlyk, zegt hy, zal ze veelligt niet fchynen overeen te
komen, met het byvoegfel van het i6 vers; want velen zyn
geroepen, sneer weinigen sritverkooren. De Hoogleeraer zou
bykans overhellen , om dit byvoegfel , gelyk Calvinus reeds
gedaen heeft, te houden voor een byvoegfel, door een uit
te onrechte, alhier uit Matth. XXII: 14, overge--fchryve,
bragt; dan de overeenttemming der Handfchriften en Ver
wederhoed hem. Men heeft des, de echtheid er--talinge
kennende, vervolgt by, na te gaen, wat deze woorden hier
in den zamenhang mogen betekenen; en dan moet, zyns
oordeels , de beoogde mening hier op uitkomen.
„ Deeze woorden wyzen het onderfcheid aan, dat 'er ge ,
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vonden wordt tusfchen deeze arbeiders, van welken eengen
de eeroen en anderen de laatoen waren, (dat is, de eerifen
en de laatll^en zouden in het hier bedoelde opzicht gelyk
zyn (*), ) Mattb. XIX: 30 en XX: 1--16; en tusfchen
die anderen, van welken in het 28 en 29 vers des voorgaanden Hoofddeels reeds melding was gemaakt; en derhalven ftrekken zy duidelyk om aan te wyzen, dat 'er in deeze gelykenisfe gefproken word, niet van buitengewoone,
maar van gewoone dienaaren, welke, in vergelyking van
de eer(Ien, veelen in getal zyn, en ook hier onder de benaaming van veelen voorgefteld worden, daar de eergen, ten
hunnen opzichte weinigen zyn, en den naam van uitverkoore,sen draagen , gelyk die den Apostelen en Evangelisten, met groot recht, mogt gegeeven worden."
De Hoogleeraer, deze zyne uitlegging geftaefd hebbende,
laet 'er voorts op volgen, ene verklaring en toepasfing van
de Voornaemfie byzonderheden der gelykenisfe; welke de
plichten van de dienaren der Kerke, die in dezen in aenmerking komen, beknopt en leerzaem voor oogen fielt; indiervoege dat derzelver leezing den Christen- Leeraren, bovenal, met het hoogfie recht aangeprezen moge worden.
l

(*) In dien zin verklaert de Hoogleeraer het gezegde Mattb.
XIX: 30, herhaeld Mattb. XX: t6, alwaer men, overeenkomftig
met den aert der fpreekwyze in den grondtekst, gelyk onze Uitlegger toont, in onze tale behoort te lezen: Moer veela eerfiets
zullen de laat Ren zyn, en (veele) laatlfen de eerjien. Dit ge.
zegde Match. XIX: 30, fchynt, volgens onze thans gebruikelyke
verdeeling der Hoofdilukken , tot het voorgaende te behooren;
dan het moet, naer 's Hoogleeraers gedachten, bepaeldlyk aen 't
hoofd dezer gelykenisfe gebragt worden, gelyk men 't in 't flor
herhaeld vind. „ Men, had, zegt zyn Hoogeerwaerde, de zestien
eer(le verten van het XX Hoofdlluk, uit hoofde van derzelver verband met het voorgaande, van 't voorige niet moeten affcheuren,
noch dus, als een nieuw Hoofddeel aangevangen hebben. Dan
dit is het eenigile geval niet, waarin men, rot verduistering van
den waaien zin der gewyde Schryveren, eene verkeerde afdeeling
van Hoofddeelett en verten ontmoet. Doch dit in het voorby.
gaan."
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Redenvoeringen van J. A. vos, Dr. en Prof, der H. Godgegeleerdheid te Utrecht. Uit bet Latyn vertaald. Te Ut.
recht by J. v. Schoonhoven en Comp. L776. Bebalven bet
Yoorbericbt 144 bladz. in gr. ot`tavo.
Wee Redenvoeringen van den Hoogleeraer Tros , in de
TLatynMie Tale uitgefproken, de ene by 't aenvaerden
van zyn Hoogleeraersampt, en de andere by het nederleggen van zyn Retorfchap, heeft men, in 't Nederduitsch
vertolkt , byeen verzameld. Het een en ander onderwerp
daer in verhandeld is betreklyk tot de Schriften der Godlyke Openbaringe. De eerfee Redenvoering gaet over
de eerbied, welke wy aen de Propheten, eertyds verkondigers van Gods raed, verfchuldigd zyn, en ftrekt inzonderheid ter wederlegginge van de fchimp- en fpotredenen van
't Ongeloof, waer door de Ongeloovigen het Prophetifche
Woord verfniaedlyk , en de Propheten in hun bedryf be.
lachlyk, zoeken te maken. In 't behandelen van dit onderwerp toont de Hoogleeraer ten klaerl'e, dat de Propheten
alleszins voorkomen als achtenswaerdige Mannen; en ver
doet hy zien, hoe ongegrond de denk- en fchryfwyze-der
der Ongeloovigen ten hunnen opzichte zy. Hieromtrent
geeft zyn Hoogeerwaerde niet alleen enige algemene aenmerkingen, welken in dit geval te ítade komen; maer hy
verleent tevens, zo in de Redenvoering zelve, als in de.
nevensgaende aentekeningen, etlyke byzondere opheiderin.
gen van deze en gene vitteryen van 't Ongeloof hier toe
betreklyk; waer uit men kan afneemen, dat onkunde van
de Oosterfiche Gewoonten en Taelgebruiken zich, bv de
Ongeloovigen, niet een kwaedacrtigen fpotlust vereenigt; en
dat hunne tegenbedenkingen, gelyk in vele andere gevallen,
zo ook hier, meer flikkerend dan bondig zyn.
In de volgende Redenvoering pleit de Hoogleeraer voor
de Achtbaerheid en het Gezag van 't Boek van Esther;
waer toe hy te meer genoopt is, om dat enige Duitfche
Godgeleerden zig openlyk niet gunftig voor dat Boek ver.
klaerd hebben; bewerende dat 'er groote zwarigheden tegen
ingebragt kunnen worden, dat 'er reden zyn om het voor
een joodsch Fabelfchrift te houden, en dat men 't dus op
de lyst der Heilige Schriften niet behoorde te dulden. Ter
wederlegginge van alle zodanige gedachten omtrent dit Boek
fielt zich de Hoogleeraer voor, in de eer(te plaetfe „ klaar
te
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te maken, dat die gefchiedenis, welke in het boek van Est.
her () verhaald word, geloofwaardig zy, en gantsch ten
onrechte in twyffel worde getrokken, om die reedenen, welke voor het tegengeftelde gevoelen worden bygebragt." En
daerop tracht by verder te toonen, „ dat dit zelve boek te
recht onder die geene gerekend word, welke wy als Godlyke
aanneemen en eerbiedigen (t)." Zy, die de opgemelde gedachten dier Duitfche Godgeleerden beguniligen, of
foortgelyke denkbeelden voeden , zullen wel doen , als zy
des Hoogleeraers redenen onpartydig wikken en wegen ; nadien
ze, met befcheidenheid voorgelleld, zekerlyk opmerking verdienen. Voor 't overige zyn 's Mans aenmerkingen ook anderen Lezers nuttig; te meer, daer ze ter ophelderinge van
verfcheiden byzonderheden dezer Gefchiedenisfe Vrekken.
(*) Te weten, zo als 't in den Hebreeuwfchen Bybel voorkomt,
met ter zyde ílelling van de Griekfche byvoegzelen, die baarblyklyk verdicht zyn.
(i') Naamlyk als een Boek van Godlyke Ingeeving, fchoon niet
als een Boek van Godlyke Openbaaring, volgens de onderfchei•
ding onzer Godgeleerden. De Openbaaring, (zegt de Hoogleeraar, ten rechten verliande hiervan,) „ heeft betrekking tot zoda.
nige zaaken, welke de Heilige Mannen niet geweeten hebben, en
ook niet hebben kunnen weeten, voor en aleer zy hun van God
zelve ontdekt wierden. De Ingeeving is daar in geleegen, dat zy
door eene Godlyke aandryving genoopt zyn geweest, om die dingen te befchryven, welke zy wisten, en dat hun die ten vollen
in het geheugen zyn gebragt door den Heiligen Geest, die te gelyk hun verfland en penne beftuurd heeft, zo dat zy geen gevaar
hadden van te dwaalent'
De gelijkenis van den verloren Zoon verklaard en opgehelderd
door CAREL BOERS, Dr. in de H. Godgeleerdheid, en P.redikant in de Gemeente van .7. Christus, te Amersfoort. Te
Utrecht by A. v. Paddenburg 1776. Behalven de korte
Voorreden 281 bladz. in gr. oEtavo.
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Ou, zeker, ten uitertle vermetel zyn, iemands verklaring van een Schriftuurlyk voorlel, dat van onder
Uitleggers verfchillend begrepen word, voor de ee•-fcheidn
nige ware verklaring van 't zelve op te geven; maer iemand,
die gewoon was zig wat fterk uit te drukken, zou, met op=
zigt tot dit Gefchrift van den Eerwaerden Boers, 'er ligtlyk
ge.
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gevaer van loopen, indien hem 's Mans verklaring der gelyo
kenisfe van den verloren Zoon zo aennemelyk voorkwawe,
als dezelve ons doet. Wy maken des ook, dien volfirekt
beflisfenden toon wrakende, gene zwarigheid van te zeggen,
dat dezelve ons, boven alle anderen, die ons voorgekomen
zyn, indiervoege behaegt, dat wy, wat de uitlegging over
it geheel aengaet, met zyn Eerwaerden volkomen intlemmen;
en uit dien hoofde derzelver overweging allen onzen Lezeren
ten erniligfte aenpryze . 's Mans verklaring van deze gelykenis is wel niet geheel nieuw, maer by Relt dezelve in zulk
een helder licht, als ze, naer ons voorf}aet, tot nog niet
geplaetst was; waer door wy 'er te meer mede ingenomen
zyn.
Na ene beknopte voorafgaende Inleiding, die deze gelykenis in den zamenhang niet het voorige Euangelifche verhael
onder 't oog brengt, is dit Gefchrift afgedeeld in zeven Ver
welker eerie ons voordraegt oordeelkundige-handelig;
aenmerkingen, zo over de gelykenisfen van den Zaligmaker
in 't gemeen, als over deze zyne voorftelling in 't byzonder.
De vyf volgenden zyn gelchikt ter verklaringe en overbrenginge van deze gelykenis; waerop dan eindelyk de laetfte ons
enige leeringen voorfielt, die uit deze ftoffe afgeleid kunnen
worden.
Het voorfie gedeelte der eeríle Verhandelinge levert ons
ene ontvouwing van de uitlegregels, die men in 't verklaren
der gelykenisfen in acht behoort te nemen; welker regtrnatigheid de Eerwaerde Boers duidelyk aentoont. Ze zyn de
vyf volgenden.
„ i. Zal men ooit den waren zin van deze of gene gelijkenis, door den Zaligmaker gebruikt, ontdekken, en denzelven
op eenen genoegt men grond van zekerheid bepalen kunnen,
zo (preekt het van zelfs, dat men het allereerst zijne pogingen moet aanwenden, om het waarachtig oogmerk, het welk
door Christus in derzelver voorftelling is bedoeld geworden,
zo veel mogelijk is naa te fporen.
a. Wanneer wij nu met eene genoegfame zekerheid het
bijzonder doel van eerre gelijkenis gevonden en bepaald heb
moeten wij in de uitlegginge van dezelve altoos he zel--ben,
ve op het oog behouden: — de ontwikkeling van dezelve
aan het zelve geëvenredigd maken, en derzelver mening niet
verder dan het zelve uitftrekken.
„ g. Het is niet altijd nodig alle de omftandigheden en bijzonderheden, die in de gelijkenisfen gevonden worden, elk
op
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op zigzelve, in het afgetrokken befchouwd, over te brengen
tot de bedoelde voorwerpen, of dezelve afzonderlijk tot het
voorgefteld oogmerk betrekkelijk te maken.
,, 4. Wanneer wij foms al eens niet in f}aat waren, om
de mening van deze of gene gebezigde kundigheid uit te leggen, of eene genoegfame rede van het gebruik maken van de.
zelve te vertegenwoordigen , zo behoeven wij egter onzen
.geest af te hoven , nog te pijnigen om de eene of andere
verborgenheid in dezelve op te fporen.
5. En eindelijk, moeten de verklaringen der gelijkenis.
fen altijd eenvouwig en niet gedrongen zijn."
Op het voordragen dier regels volgt wyders, in 't verdere
gedeelte dezer Verhandelinge, ene nafpooring van den waren
zin der gelykenisfe van den verlooren Zoon. Hier toe vestigt onze Uitlegger, na enerkortbondige overweging van de
meestgebruikelyke verklaringen , volgens zynen eerften regel,
het oog op het doelwit, dat Christus zig, naar uitwyzen van
den zanienhang, met het bybrengen van deze gelykenis voor
Volgens het voorige verhael van Lukas, vind-fteld.
zyn Eerwaerde de aanleiding tot het uit('preken dezer gelykenis, in het haetlyk oordeelvellen der Pharizeen en Schriftgeleerden over het menschlievend gedrag van den 1-leilland, je
-gensdTolarZes,dortgmlnbelasterd; welke lastering de Heilland, niet ene gadelooze wysheid, in de twee voorige gelykenisfen, en inzonderheid ook
in deze, afkeert. Zyn Eerwaerde dit duidelyk voorgedragen
hebbende, vervolgt wyders indezervoege zyn voorhel wegens
het doelwit van Jezus, en gevolglyk den zin der gelykenis.
„ Het is derhalven, zegt hy, na deze befchouwing, in
het minst niet duister meer, hoedanig het waar oogmerk van
den Zaligmaker in derzelver Voorflelling zij. Hij bedoelt immers door dezelve niets anders, dan de verdediging
van het liefdrijk gedrag, het welk door Hem omtrent de tol
gehouden, als bel}aanbaar met het agtbaar ka--lenarwid
rakter, met het welk Hij was bekleed : — terwijl hij hier
door beoogt, de ten toonftelling der befchimping zijner vijanden, als onregtmatig en verfoeilijk.
„ Ter bereiking nu van dit gewigtig doel ftaaft Christus
door deze zelfde gelijkenis de waarheid eener (telling, die als
de voorname grondf]ag moet worden aangemerkt , op den
welken de billijkheid en onberispelijkheid zijner handelwijs
gevestigd was: dat namenlijk de allerfnoodfte overtreders der
Goddelijke wetten, door een barmhartig Cod, in genadeaar.
VI. DEEL. H. LETT. NO.3.
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genomen, en uit hunnen rampzaligen jammerftaat zullen verlost worden, wanneer zij met eene opregte boetvaardigheid
tot hem wederkeren; en brengt zijnen hoorderen te gelijk op
een allerkragtigfte wijs onder het oog het fnood en verkeerd
gedrag van dezulken, die deze ontferming en barmhartigheid
van het goedertieren Opperwezen roekeloos en onbedagtzaatn
laakten. Hier door tog wierd, en zijne handelwijs
bondig verdedigd, en het gedrag van zijne vijanden naar ver.
dienften doorgeftreken.
„ De weg nu, die door den Heiland in de inrigting dezer
gelijkenis wierd ingeflagen, was by uitnemendheid gefchikt,
om deze zijne oogmerken te bereiken; en alle de byzondere
gedeeltens ftroken op het kragtigst met dezelve. Daar de
hoofdftelling van Christus deze was: dat de allerfnoodfte zondaren zelven bij God genade konden vinden, en eene heug.
chelijke verlosfing uit hunnen jammerftaat deelagtig worden:
•----- zo fchildert Hij in den voorgeftelden Jongeling op Be
den ftaat der fchuldige ftervelingen af, en-netrfdwijs
tekent derzelver ongeregtigheden in alle de verzwarende om.
itandigheden van dezelve; terwijl Hij teffens den rampzaligen
ellendeftaat, die met het overtreden van Gods wet zo onaf.
fcheidelyk verenigd en verbonden is, met de levendigfte verwen fchetst, in de onheilen, die door dien losbandigen Jongeling op eene zo gedugte wijs ondervonden wierden, van
liet itde vers tot aan het 17de.
, Maar! — daar volgens de leer van Christus alleen
zodanige zondaren in de gunst van God wierden herfteld,
die een waar berouw betoonden over hun wangedrag, en
boetvaardig en gelovig tot den Heere wederkeerden ; zo
íteit Hij dan ook in dien zelvden Jongeling een voorbeeld van
eene zeer hartelijke droefheid over de zonden voor, en van
eene opregte en ernflige bekering; niet een levendig geloof
verenigd; vs. i7--2oa. en 21b.
„ Wilde nu Christus inzonderheid den rijkdom der God.
delijke barmhartigheid, en het uitnemende zijner liefde omtrend boetvaardige zondaren verheffen; Hij tekent dan ook in
het gedrag van dien braven Vaderde heerlijkfle goedertiernheid, liefde en blijdfchap omtrent ware boetelingen, die immer konden vertegenwoordigd worden; vs. tob. 22 -25.
„ Was vervolgens een der voorname oogmerken van den
gezegenden Verlosfer , het aantonen der onbeftaanbaarheid
van het gedrag derzulken, die deze betoonde barmhartigheid
zelfs ook aan meer voorname zondaren laakten en befchimpten ;
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ten; Hij vertegenwoordigt tot dat einde al het hatelijke van
zulk eene denkingswijs, in het wreed en ondankbaar gedrag,
het welk door den oudflen broeder wierd gehouden; van het
25 vers tot aan 't einde van het Hooftjfiuk.
„ Alle de bijzonderheden nu, die in deze gelijkenis door
Christus met zo veel kieschheid gebezigd worden, moeten
dan ook, naar onze begrippen, aan die meer algemeene of
bijzondere bedoelingen dienstbaar worden gemaakt, ter bereikinge van dewelke dezelve door Jefus zijn gebruikt ge.
worden.
„ In dien zo eenvouwigen , en, zo wij ons verbeelden,
zo natuurlijken finaak zullen wij deze gelijkenis behandelen.
Wij zullen in de verdere verklaring van dezelve
liever gehoor geven aan de lesfen van een gezond verfland
en uitlegkunde, dan den teugel vieren aan loutere voorFellingen van een rijk vernuft, door de vereischte voorzigtigheid niet geleid noch geregeld."
Naer dit plan, en in dien fmaek, geeft de Eerwaerde
Boers, van ieder hoofdgedeelte dezer gelykénis, eerst ene
zeer wel ingerichte letterkundige ontknooping, en dan ene
treffende overbrenging op het boven•aengeduide bedoelde.
Langs dien weg geeft by ons een vyftal van Verhandelingen over de volgende onderwerpen. „ ( t.) De ongerechtigheid der flervelingen in derzelver verzwarende omflandighe.
den voorgefteld in het voorbeeld van den verloren Zoon. (2.)
De jammer(taat van den verloren Zoon aangemerkt als een
De boet.
treffend tafereel der ellende der frervelingen.
vaardigheid van den verloren Zoon vertegenwoordigd, als
aftekenende eerre opregte bekeering van den zondigen fterveling. (4.) De barmhartigheid van den Vader van den
verloren Zoon aangemerkt als eene treffende tekening van
Gods ontferming en liefde oortrend den boetvaardigen lterveling. (5.) De kwaadaartige murmureeringen van den oud
Zoon, als eerre getrouwe aftekening van het fnood ge -ften
oortrend de door Jefus in Gods gunst-dragePhifës,
herftelde tollenaren." En uit dit alles leid zyn Eerwaerde,
in de laetfte Verhandeling deze leeringen, die by ter be.
trachtinge aendringt, af. „ (i.) Alle menfchen zonder onderfcheid zijn van natuure in een ftaat van fchuld en van
ellende. (2.) Het is de Goddelyke Openbaring alleen, die
ons den weg aanwijst, langs welken wij van deze onze eilende verlost, en tot de genieting der tegenovergeftelde gelukzaligheid gebragt kunnen worden. (3.) De weg der Za-

(s.)

H2

lig.
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ligheid, in Gods woord aangewezen, is geen ander dan de
weg van bekering en geloof in jezus Christus. (a.) Een
ieder , die langs dien weg van boetvaardigheid en geloof
tot den Heere wederkeert zal dadelijk genade en barmhartigheid bij Hem vinden. En eindelijk, (s.) Zij, die langs
dezen weg reeds genade bij den Heere gevonden hebben,
moeten zig hartelijk verheugen, wanneer ook anderen tot
zijne gemeenfchap worden toegebragt "
Handleiding tot bet korte begrip der befcbouwende Godgeleerdbeid van den Wel -Eeres. Heer A. BUURT , Predikant te Amflerdam. Ten dienfie van eerstbeginnende
Leerlingen opgefleld, door w. L. KR IE OER , Krankbe.
zoeker te .moerdam. Te AmJlerdam by P. Schouten en
de Wed. Loveringh en Allart 1777. In groot oEtavo 186

bladz.
M het uitgebreide Werk van den Eerwaerden Buurt
te gereeder te kunnen nagaen, en 'er dus te gemak.
lyker gebruik van te kunnen maken, heeft zyne Echtgenoa.
te jofsna Carolina van Lynden, ten gevalle van zulken die
zich van dat Werk wilden bedienen, een Kort Begrip van
het zelve vervaerdigd (*). En hier op heeft de Krankbezoeker Krieger, met voorkennis en onder opzigt van zijn
Eerwaerden en deszelfs Echtgenoote, ene Handleiding tot
dit Kort Begrip opgelleld ; dienende om de voornaemife
waerheden daer in ontvouwd, by manier van een Catechi-^
zeerboek, beknoptlyk aeneengefchakeld onder 't oog te bren.
gen. De uitvoering is alleszins regelmatig, en beantwoord
zeer wel aen het voorgeflelde doelwit; om naemlyk eerstbeginnende Leerlingen tot het rechte gebruik dier Schriften
op te leiden.

O

(*) Zie Hedend. Vader!. Zetter•©ef. 1V Deel. bladz. 525.

Het

BRIEF OVER DE GODDELYRE ZENDING V MOSES. I13

Het bezvys voor de Goddelyke Zending van it O S ES, van den

Hoog -Gerwaardigen Heer W. WARBURTON, Bischop van
Worcester; ter Toette gebragt, en onderzogt in een gemeen
aan een Vriend Uit bet Errgelsch. Alom te-zamenBrif
bekomen. In groot oEtavo 32 bladz.

D

F, zonderlinge manier, op welke de Bisfchop Warburton de Godlyke Zending van Mozes tracht te bewyzen,
uit hoofde dat die Wetgever van Gods otfde Volk, (zo by
beweert,) geen gebruik gemaekt heeft, van de Leer van Belooningen en Sirafen, in een toekomend leven, rust op dien
grondtag, dat Beene Burger-iraetfchappy, zonder ene mindere ot meerdere kennis dier Leere, buiten ene wonderdadige
bettiering der Godlyke Voorzienigheid, op den duur betlaen
kan. En 't is deze grondlag, welke de Schryver van dit
Stukje, wel inzonderheid, op het oog heeft; bedoelende de
ongerymdheid van dat denkbeeld handtastelyk te doen zien,
en integendeel te wonen, dat ene Burger-maetfahappy, zonder de erkentenis dier Leere, zeer wel te betlieren zy. De
Schryver voegt 'er wyders, om te meerder voor te komen,
dat men hein niet verdeinke, als of by de Leer der toeko.
mende Belooningen en Straffen poogde te ondermynen, in de
manier van een Aenhangfel by, ene wederlegging van des
Bisfchops gevoelen, dat Mozes en de Propheten geen gebruik
van deze Leer gemaekt hebben, en dat de Israëliten daer van
geheel onkundig geweest zyn. — Met het krachtloos maken van 't een en 't ander vervalt des Bisíchops bewystrant,
dien men, gelyk ook het groot(Ie gedeelte van zyn fchryven
over dit onderwerp, veelal meer vernuftig dan bondig geoordeeld heeft; welke beoordeeling ook ge(taefd word, door 't
geen de Schryver van dezen Brief, tegen des Bisichops hoofd
redenering, aenvoert.
-leing

Geneeskundige Verhandelingen, aan de Koninglyke Sweed/ebe
Academie medegedeeld, uit derzelver Werken byeen _ verzameld, vertaald en uitgegeeven door JAN BERNARD SANDIFORT, M. D. &c. &c. Derde Deel, met Plaaten. Ye
Leid. by P. van der Eyk en D. Vygh 1776. In gr. oavo
553 bladz.

W

Y hebben reeds voorheen de nuttigheid van dit Werk
aangetoond, toen wy gehandeld hebben over de twee
H 3 eer.

-
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eer('te Deelen; en zullen nu 't zelve bevestigen, door 't mededeelen eener Verhandeling van den Heer R. MARTIN ;
aanleiding geevende , om uit zekere Deelen van het Menfchelyk lighaam, de grootte van het geheele lighaam te bepaalen,
tot nadere opheldering van het geen de Heer Proost TISURTIUS, betreffende gemeetene Be-^Ideren, de Academie mede
niet wel doenelyk, (fchryft de Heer-gedlha.„Htis
MARTIN) om door meeten, en vergelyken der Deelen, de
lengte, en grootte van een menfchelyk lighaam, zoo by kinderen, als volw stenen, te bepaalen; dewyl de Deelen by
twee Menfchen dikwyls niet dezelfde evenredigheid hebben,
ja by een en het zelfde Mensch, dikwyls her eene Deel niet
volkomen past in de plaats van een foortgelyk. By de fornneering van liet lighaam, fchynt de Natuur te hebben moeten zorgen voor meer zaaken , als (lat zy juist in alle lighaamen dezelfde evenredigheid zoude hebben kunnen in agt veemen. Sommige kinderen zyn by hunne geboorte 2o, en andere I2 duimen lang geweest. Ja volwasfene zyn dikwyls
aan elkander zoo ongelyk, dat fommige Deelen van den Be nen eens zo lang geweest zyn, als foortgelyke Deelen van
eenen anderen, hoe zeer de lengte van het geheele lighaam
juist niet zeer verfchillend was; en zoo is ook omgekeerd de
lengte van het geheele lighaam dikwyls zeer verfchillend ge
zekere deden egaal waren.
-west,nigílad
Wanneer men egter op den ouderdom, en meer andere byeengevoegde omftandigheden, let, ziet men duidelyk, dat
'er zekere gronden zyn, welke de Natuur, niet betrekking
tot de lengte van het Menfchelyk lighaam, zelden verlaat.
D_-wvl de onderlle Deelen der Kinderen, in de Baarmoeder
bifoten, niet zo veel bloed krygen, of zo flerk gevoed worden als de boventte, om dat het bloed in dezelven bevat,
door de Navel - dagaderen na den Navelftreng en de Moeder
gaat, zoo zyn ook de bovenfte Deelen van eene vrugt,-koe
na evenredigheid veel grooter, als de onderste. Hierom is
de Dye in den beginne niet na evenredigheid even lang, by
een Kind, als by een volwasfen mensch. Dog naar mate, dat het Kind groeid, neemen zyne onderCte Deelen', na
evenredigheid, veel meer toe in grootte, als de bovenfe,
dewyl de groote meenigte bloeds, welke anders door de Na.
vel•tlagadertn wierdt weggevoerd, nu tot dienst der ouder(le
Leden , door middel van de arteria crur•alis hefleed word.
Wanneer vervolgens het lighaam volkomen wordt, is het eens
zo lang, als de lengte van het geheele been, van de dye af
wasdom eenes Menfchen-gerknd,Mtovae

is
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is het doorgaans zo gelegen ; dat de vrugt in de Baarmoeder
dagelyks tot aan de geboorte grooter word; maar daarentegen
groeit een Kind , na dat het gebooren is , allengskens minder,
tot dat het huwbaar is, wanneer de Natuur weder nieuwe
kragt fchynt te geeven, om haar werk tot den laatsten graad
van volkoomenlieid te brengen, die blyft tot dat de Deelen
verhard zyn en zich hebben zamengetrokken, waarna de beweeging verminderd. In den hoogften ouderdom fchynt de
lengte der Deelen van het lighaam een weinig te verminderen. Volgens deeze ongelyke order in wasdom
maaken de kunstenaars hunne ongelyke afineetingen van ons
lighaam, in verlchillende jaaren des ouderdoms. Het is eg.
ter zonderling, dat de voornaame Beeldhouwers erkennen ,
dat de beelden der Ouden het duidelykst aan de handgeeven,
de evenredigheid tustchen de Deelen van het lighaam en den
verfchillenden ouderdom der Menfchen ; maar zy zyn het
nogtans niet eens over een nauwkeurige maat, en de proportie der Deelen; de een maakt, by voorbeeld, een beeld van
Apollo dikker, de ander langer. Dit kan men misfchien het
best verklaaren uit het geen ik in den beginne gezegt heb.
Men verdeeld doorgaans de lengte van een pas ge.
booren Kind in vier Deelen; een van deeze is het hoofd,
het tweede firekt zich uit van het zelve tot aan den Navel.
Hier word ook in deezen ouderdom, van Schilders en Beeld
middenpunt der lengte van het lighaam geree--houwers,t
kend. Naar maate nu het Kind ouder word, zoo groeijen
ook de onderfle Deelen in vergelyking van de bovenfte, uit
hoofde van de reeds gemelde redenen, en wegens den meer
toevloed van bloed, zoo dat, na dat het twee jaaren-dern
oud geworden is, de lengte vyfmaal grooter, als het hoofd,
gereekend word. Het lighaam van Kinderen van vier of vyf
jaaren zal zesmaal langer zyn, als het hoofd. Wanneer men
75 of 16 jaaren oud is, is het lighaacn reeds zeven of agt
slaalen langer, dan liet hoofd, en dan moet men het midden
van liet lighaam [tellen aan het bovenfle gedeelte van het
Schaambeen, of aan het .verdeelings•punt van het lighaam.
In deeze evenredigheid blyft het lighaam vervolgens altoos,
hoewel men egter tevens moet in agt neemen, dat, naar maate de fchouders fmaller, en de leden kleiner, na deezen tyd
gemaakt worden , liet af beeldzel ook jonger gelykt te zyn.
Wanneer men nu vervolgens van deezen ouderdom
af het lighaatq alleen met opzigt tot de lengte befchouwd, dan
zal men do evenredigheid der Deelen jegens elkander omtrent
begrypen uit de volgende bepaaling.
Men is het eens
daar
114
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daar in , dat neen de lengte van een volkomen volwasfen
Mensch verdeeld in tien deden, welke de Ouden noemden
Facies, dewyl elk van deeze Deelen doorgaans uitmaakte de
lengte van het aangezigt, gereekend van de plaats, alwaar
het haair begint te groeijen, tot aan de Kin; ook rekent men
het gedeelte, dat verder is, dan de plaats, alwaar het haair
begint, voor een derde gedeelte van de lengte van het ge.
heele aangezigt, daarentegen rekent men voor den hals , van
de lengte van het aangezigt, van de Kin af tot aan het bovenfte gedeelte van het Borstbeen; deeze twee derde Deelen
met het een derde Deel, het welk boven het begin van liet
Naair is, màaken de lengte van een geheel aangezigt uit, zoo
dat tot aan het boventte gedeelte van het Borstbeen reeds
gevonden worden twee tiende gedeelten van de geheele lengte van liet lighaam, of twee lengten van het aangezigt. Van
de laatstgenoemde plaats, tot boven den Tepel van de Borst,
reekent men de derde lengte, zoo dat tot daar toe, van boven af drie tiende gedeelte der lengte van het lighaam gaan.
Van daar tot aan den Navel moet men rekenen het vierde aan gezigt, of liet vierde tiende gedeelte. Van den Navel tot
aan het bovenfile gedeelte van het Schaamheen, het vyfde
aangezigt, of liet vyfde tiende deel, en dus gaat de helft der
lengte van het lighaam tot aan liet Schaambeen. Van hier af
rekent men voor de Dye tot aan het boventie gedeelte van de
Knie eene lengte van twee aangezigten; de Knie rekent neen
voor een half aangezigt. Voor het Scheenbeen beneden dc
Knie rekent men weder twee lengten van een aangezigt. En
eindelyk een half aangezigte voor de loodregie lengte van den
voet van het bovenfile gedeelte van zyne geleeding af, tot aan
den voetzool, het welk met de lengte, welke men voor de
Knie gerekent heeft, de lengte van een geheel aangezigt uitmaakt. Voeg' uien nu hierby de lengte van de Dye, en valt
't Scheenbeen, dan heeft men de lengte van vyf aangezigten
voor de onderste helft van het lighaam, welke met de vyf`
andere tien uitmaaken. Wanneer men de armen paralel nitfrekt, dan rekent men de wydte, die 'er is tusfchen de top,
pen der vingeren van beide handen, omtrent voor de lengte
van het geheele lighaam. Maar nu verlaat ik deeze afineetmg
door middel van aangezigten, en zegge nog maar alleen, dat
de kunilenaars uit elk aangezigt drie zoogenaamde Deelen
maakera, welke moeten overeenkomen met drie Deelen in een
eigentlyk gezegt aangezigt. Het eer[le gaat Van het voor,
hoofd tot aan den wortel van Neus ; het tweede bevat de
lengte. van den Neus; en het derde gaat van daar tot aan de

Kin,
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Kin. Verder maakt men nog uit elk van deeze Deelen, twaalf
zoo genoemde minuuten. Offchoon nu deeze verdeelingen niet
overëenkomen met de gewoone maaten, van welke men zich
by Geometrifche afineetingen der lengten bediend, kunnen
zy ons egter naar behooren daar toe brengen , om uit de
lengte van een Deel, omtrent de lengte van het gehecle lib
haam te bereekenen. Ja het zal in de bereekening ook niet
tnoeijelyk vallen, de Geometrifche maat op te geeven, wan.
neer men flegts het aangezigt, of de opgegeeven verdeeling
van het zelve, in zulk een maat, uitdrukt. — Ten einde
deeze verdeeling tot myn oogmerk te gebruiken, en toe te
pasfeit op de lengte van eens Menfchen-been , opgegeeven
door den Proost TIBURTIUS, zal ik de lengte van het Scheenbeen als opgegeeven, aanneemen, en, volgens leiding van
het bovengenoemde, deeze lengte, gerekend van zyn uit,
fieekzel aan het boven fte gedeelte, 'tot aan zyne bafis van
anderen, aanneemen voor zo lang, als twee aangezigten of
twee tiende Deelen van het geheele lighaam. De Heer TIBURTiUS heeft de geheele lengte gevonden te zyn 78 duimen ,
welke uitmaaken i2 voet, en volgens de gewoone rekening 4
van een ei. Van deeze 18 duinren trek ik egter omtrent twee
af, want eenen duim reken ik voor de Knie, aan het boven.
fle gedeelte van liet Been, en den tweeden voor de geleeding
van den Voet aan het onderfle gedeelte. De i6 duimen wel1e zich tusíchen beide bevinden, reken ik voor gedeelte vat'
de lengte van liet lighaam; wanneer ik nu 16 duimen vyf
maaien reken, dan bedraagt de lengte vat' het geheele lighaam
omtrent 8o duimen, welke, volgens de gewoone elle -maat,
bedragen drie ellen, een, en een derde gedeelte van een vierde Deel. De lengte van het Dyebeen, welke deeze Heer
seffens heeft opgegeeven, bevestigd myne rekening, en geeft
volgens de aangenoomene gronden, omtrent dezelfde lengte
van het geheele lighaam, aan de hand. ik heb ge.
zegt, dat de Dye boven de Knie twee lengten van een aan
uitmaakte. De Heer TIBURTtrJs heeft de Dye gevon,-gezit
den nog duimen lang te zyn. Ik trek weder van de Dye af,
het geen deszelfs einde tot de Knie bedraagt, het welk omtrent driemaal zo veel daar toe doet, als het bovenlle einde
van het Scheen-been. Ook reken ik af het geen het Hoofd
vin het Dyebeen vordert; daar en boven komt 'er, uit aan.
merking van de fchuinfe plaatfing van het Dyebeen, eene
grouter lengte voort, als een loodregte lyn van het Schaam.
been tot aan de Knie bedraagt. Dus durf ik ook hier 4 dui•
enen af trekken, en dan blyven 'er weder 16 duiten over,
115
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welke overeen komen met de lengte . die aan het Scheen-beert
toegefchreven is. Dus blyft het bepaald , dat het geheele
lighaam, tot het welk deeze beenderen behoorden, iets langer was dan g+ el. --- Deeze berekening , en derzelver
redenen heb ik in het opgegeeven geval uit goede Schryvers
willen mededeelen. — Wil men verder uit een opgegeeven Deel eene bepaaling van de geheele lengte van het lig
dan moet men zich rigten na eene goede teé--hamken,
kening van het Menfchelyk lighaam, in welke elk gedeelte is
afgedeeld in aangezigts.lengten, in derde Deelen van dezel.
ven , en in minuten, hoedanige de groote Plaatfnyder ADAM
heeft medegedeeld aan den Heer TARJn te Parys, en welke
de laatfte heeft geplaatst in zyne Osteologie, in welke ook andere goede zaaken, hiertoe behoorende , voorkomen. Ik ftem gaarne toe, dat myne gedagte omtrent de lengte van
dit lighaam konde veranderd worden, door de afwykingen
van welke ik in het begin heb gewag gemaakt, en derhalven
in kleinigheden misfchien niet geheel voldoende is , maar ik
heb egter deeze afineeting willen bekend maaken, om of men
fomtyds andere beenderen op dezelfde wyze zoude willen gebruiken, om te berekenen de lengte van het lighaam, tot het
welk zy behoort hebben."
Natuurlyke Historie van Holland. Door J. L L FR A NC Q
VAN BERKHEY. M. D. Met nood/ge Afbeeldingen. Derde
Deels T'vfde Stuk. Te Amjlerda?n by Yntema en Tieboel
1 77 6 . In groot octavo 152 bladz.

Et de befchouwing der Volksgewoonten en Lands eigen Plegtigheden der Natie, bragt de Heer van Berkbey het, in 't voorige Stuk, niet verder, dan tot het geen
het huwelyk, het gebooren worden, en de opvoeding der
kinderen betreft. Thans agtervolgt hy dit onderwerp, met
het nafpooren van de Kinderlyke vermaaken en Manlyke
uitipann ngen der Hollanders. By die gelegenheid geeft hy
ons een verflag van de voornaamlte Spelen der Natie, waar
mede dezelve zig, zo in de eerfile Kindsheid, als tot Man.
lyke jaaren gekomen zynde, by uitfpanning vermaakt. In
't behandelen van zulk een onderwerp moesten natuurlyk
veele kleinigheden in overweeging komen, die, op zig zelven befchouwd, van te weinig belang fcheenen, om 'er de
nandagt op te vestigen. En men zou 't veelen Leezers niet
wel kwaalyk kunnen neemen, dat zy in den eerhen opflag
oor-

M
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oordeelden, dat de Autheur 'er wat te veel werks van ge
heeft by 't egter indiervoege uitge--makthd.Inusfce
voerd, dat liet zyne nuttigheid kan hebben; te meer daar
hy, onder 't voordraagen van verfcheiden dier byzonderhe.
den, ons te gelyk onder 't oog brengt, eenige oudheidkundige aanmerkingen, die ons de herkomst van zommige Spélen, welken onze Voorvaders van de Romeinen ontleend
hebben, aantoonen ; terwyl anderen zyner ingevlogten be.
denkingen dienen, om ons den geest der Natie, den finaak
der Hollanders, en de veranderingen die zy , ook ten deezen opzigte, door den tyd ondergaan hebben, te leeren in
agt veemen. Onze Autheur, wel bezeffende, dat veelen
ligtlyk zouden oordeelen, duit dit alles geen betrekking had
tot zyne Natuurlyke Historie, beantwoordt de zodanigetï
met het afloopen an die beléhouwing; en verledigt zig voorts
tot het mededeelen zyner Aanmerkingen over de Spys en
den Drank der Hollanderen. Zyne deswegens gemaakte Aan
dienen tevens, om , door liet voorllellen van de-merking
Diëet of Leevenswyze der Natie, ten aanzien van derzel
ver Voedzel, een grondllag te leggen, voor zyne volgende
verhandeling, nopens onze Natuurlyke Lands- en Volks.
ziekten.
In deeze twee HoofdI ukken, gaande over het Voedzel der
Natie, 't zy gewoonlyk, 't zy in hunne gastenyen, of in
andere omttandigheden; mitsgaders over derzelver Ziekten,
welken, zo uit de gelleldheid der Lugt en des Lands, als uit
die des Volks zelve en hunne leevenswyze, voortvloeien,
toont de Heer van Berkhey, dat by dit gewigtige Stuk,
met alle hem mogelyke oplettendheid, behandeld heeft. Hy
verleent ons een naauwkeurig verlag van de verfchillende
foorten van Spyzen en Dranken , met nevensgaande aanmerkingen over derzelver gebruik, en de vroegere en laatere leevenswyze der Hollanderen, ten deezen opzigte; waar uil
men reeds eenigermaate kan afnee ►nen, wat, zynes oordeels,
der Natie heilzaam, en wat voor dezelve fchadelyk zy; dat
egter in 't volgende Hoofdhuk nog bepaalder aangeweezen
wordt. Ter duidelyker ontvouwinge van zyn bedoelde in
't zelve, telt by zig voor, na te gaan, eerst de gewoons
nadeelige natuurlyke oorzaaken , voor de gezondheid der
Hollanders, die men in den Dampkring of de Lugt te zoe.
ken heeft; en ten tweede, de voornaamlle ongeffteldheden
der Hollanders, die uit het misbruik van Spyze en Drank
ontflaan. En het nafpooren van den invloed deezer twee
hoofd;

,

I20

J. LE FRANCQ VAN BERKHEY

hoofdoorzaaken geeft hem inmiddels aanleiding, om het oog
te haan, zo op de get'teldheid van ons Gewest, als op de
zeden onzer Landzaaten; voor zo verre die medewerken,
tot het koesteren van kwaalen , welken uit een famenloop
deezer oorzaaken gebooren worden.
Ter behandelinge van het eerstgenoemde gedeelte, legt
ihy ten gronddage, eene beknopte voordragt van den in,
vloed van den Dampkring of dien der Lugt , op het menschlyk gellel, dat by vervolgens op onze Natie in 't byzon,
der overbrengt; waaromtrent by zig, m°t betrekking tot de
algemeene ge{Ieldheid van ons Gewest en deszelfs Lugtsgefleldheid, indeezervoege uitlaat.
„ De Aardrykskundigen flemmen daarin overeen , dat ons
Holland, liggende, nagenoeg, tusfchen 5t1 en 51' graad
(Noorderbreedte,) te tellen is onder de Noorder - Landen,
bepaaldlyk behoort, onder het negende Klimaat, en diensvolgens onderhevig is aan een kouden en tevens zwaareu
wateragtigen drukkenden Dampkring. Voegt hier by, dat dit
Land, zo als het by de Ouden alrede bekend fond, nog
heden onder de laag(Ie en vlakfile Landflreeken van Europa
geteld word, ja, gelyk BUFFON wil, het laagfte Land van
de geheele Wereld is. Merkt dan te gelyk nog op, hoe
drastig en moerastig het zy, daar het in zynen boezem ontvangt twee der waterrykfte Rivieren van Europa, de Maas
en den Rhyn ; welken zig hier met de Zee vereenigen,
Dit maakt het Land vol Meeren, Poelen en doorfiiydingen
van Vaarten. Als men deeze gefteldheid des Lands
in agt neemt, begrypt men ligtlyk , dat de uitwaaslèmingen
van zulk een waterryk en moerig Gewest, vereenigd met
die van de groote Noordzee, en de uitgebreide binnenland
Zuiderzee, ons natuurlyk Klimaat, nog íterker dan el--fche
ders in de Noordei- Ireeken, met waterdampen, en gevolg
drukkende verhevelingen , bezwangeren. Uit dien hoof--jyk
cie heerscht 'er ook in ons Klimaat, gelyk de dagelykfche
ondervinding leert, eerie geduurige ongeftadigheid van hette
en koude , die veelvuldige wisfelvallige veranderingen te
wege brengt; zoo dat de Saifo,enen nu gerekt, dan verfneld
fchynen te worden , ja fomtyds in weinig uuren elkander
fchynen op te volgen. Hier toe brengen wel inzonderheid
de Winden in dit Gewest niet weinig toe, daar ze 't eene
oogenblik eene vogtige en 't andere eene drooge, nu eene
heete, dan eene koude Lugt aanvoeren. Op de befchouwing van dit alles mag men den Dampkring, of de
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Lugtsgetleldheid , met betrekking tot het Klimaat van Ho:land, en de naastliggende Landen, gegrond, indeezervoe.
ge befchryven. Onze Dampkring, die, ingevolge van des.
zelfs aart, de Lichaamen der geenen, die dit Gewest bewoonen, omringt, en op dezelve drukt, is inzonderheid
vervuld met koude, vogtige, zoo aardfche als Zeezoutige
Dampen, welken uit het moerasfige Land, de Rivieren,
veelvuldige Waterplasfen, de groote Noordzee enz. uitwaas
Hierdoor is onze Lugtsgefteldheid bovenal onderhe.-fetn.
vig aan de fpoedigfte, ja oogenbliklyke , veranderingen , ter oor.
zaake van den fnellen invloed van hette en koude , op zodani.gen Dampkring. En deeze wisfelvalligheid is te grooter, door
de veranderlykheid der Winden, die den Dampkring verfchillend beweegen, en de Lugt onderfcheiden oogtig maakera.
Een Zuidweste- en Weste Wind voert zeer vogtige Dam,
pen met zig ; maar een Noordweste- en ook wel eens , een
Zuidelyke Wind geeft aan den Dampkring eene gemaatigde
vochtigheid; daarentegen maakt een Noorde- of Ooste Wind
ons Lugtgeflel droog en fchraal ; terwyl de Noordooste
Wind, één onzer beste lugtzuiverende Winden, allermeest
eene gemaatigde droogte aan onzen Dampkring verleent."
Onzen Dampkring dus befchreeven hebbende., toont by ver.
volgens , welken invloed dezelve op de Natie heeft, zo niet
eene koude als met eene warme Lugt, daarbenevens wat men
te denken hebbe van de natuurlyke uitwerkingen van den
meestgemaatigden Dampkring op onze Landsgenooteti, 't zy
in aen Zomer, 't zy in den Winter. Dit leidt hem verder ter
overweeginge van den invloed der Uitwaasfemingen; en wel
byzonder van de Vraag, of 'er in de Zeedampen, of de uit•
waasfemingen der Zee, eene floflyke zelfltandigheid zy, die
eerre Land -eigen Ziekte of ongelleldheid te wege brengt? De
Heer van Berkbey pleit in dit geval zeer flerk voor de ontkennende zyde, en beweert dat de uitwaasfeming der Zee ten
minfte geen algemeen Scorbutik uitwerkzel heeft. Het artykel
der Uitwaasfemingen verder afgehandeld hebbende, brengt by
ons onder liet oog, dat de Hollanders, in zulk eene Lugts.
gefteldheid leevende , voor verre het grootfte gedeelte van
eene Pblegmatike koude gelleldheid zyn ; indiervoege, dat
cie bovenal heerfchende getetnperdheid onzer Natie meer naar
het wateragtige dan naar het bloedryke overhelle. Na 't
voorftelien deezer algemeene aanmerkinge , die, gelyk de
Autheur zegt, over 't geheel doorgaat, doch haare uitzon
heeft, gaat de Heer-deringtapswyzvfcheidn
vela
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van Berkbey over, tot eene byzondere voordragt, van de
voornaamfte ongetteldheden , welken , hier te Lande, uit
onzen Dampkring ontt'aan. Dat gedeelte levert een aantal
van Ziektekundige aanmerkingen, die overweeging ver
ontdekt 'er bovenal in , dat onze Au--dien,m
theur het op verre na niet eens is, met dezulken, die het
Scorbut , om zo te fpreeken, de hoofdrol laaten fpeelen.
Hier tegen verzet by zig telkens , wanneer dit denkbeeld
wat terk voorkomt, en uit dien hoofde legt by 't 'er ook
bepaaldlyk op toe, om, tot de beichouwmg deezer onge.
fteldheid gekomen zynde, te tooren, dat men dezelve eer
als eene Europifche Ziekte van liet Noorden, dan als-der
Bene Land-eigenziekte der Nederlanders, en vooral van on.
ze Hollanders, gelyk zommigen willen, heeft te befchou•
wen. Hy ontkent geenszins, dat het Scorbut hier te Lande overvloedig voorkomt, „ dan 't is, zegt by, naar myn
inzien, geen eigentlyke Landsziekte, welke bepaaldlyk uit
den aart des Lands en des Dampkrings gebooren word;
maar het is eene ziekte, welker befinettend Zaad , in den
grond onzer eigenlyke Landsziekten en eenige fireeken ,
juist het noodige voedfel vind, om tierker te woeden, in
die plaatfen daar ze wortelen kan fèhieten; en dus langs
de geheele Noordzee, juist niet overal, maar ílegts in zuIke ftreeken, welke meest met die van ons Land overeen
komen. Ik Item, zegt hy, daarom bok gaarne toe,
dat het eene Ziekte is, welke zeer doorslaande in ons Land
heerscht, en heb 'er niets tegen, dat men 't, in een bepaalden zin, eene eigentlyke Ziekte der Hollanders noeme;
maar men behoort, myns eragtens wel op te merken, dat
zy haare ferkfte kragt alleen oeifent in fommige Diftrikten
van ons Gewest: dat zeker, aangezien de kleenheid van
Holland, de oplettendheid van oordeelkundige Geneesheeren wel waardig is; of ook de ondervinding hen door den
tyd in that mogte Rellen , om dit ftuk naauwkeuriger uit
te werken."
Wyders volgt hier, op de gemelde foort van Ziekten,
volgens de gemaakte verdeeling, eene overweeging van de
ongefteldheden der Hollanderen, die uit het misbruik van
Spys en Drank ontslaan. Dit gedeelte levert der Natie inzonderheid eene reeks van opmerkingen, die haar in haare
gewoone leevenswyze veelzins te ftade kunnen komen; en
men zal dezelven met te meer genoegen mogen nagaan ,
om dat de Heer van Berkhey dit Stuk ontvouwt als een
Ge-
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Geneesheer, die 't 'er niet op toelegt, om der Natie eene
gezette Dieet voor te fchryven, maar om dezelve tegen het
misbruik te waarfchouwen.
Onder het voorpellen van deeze Ziektekundige aanmerkin.
gen, fpoort hy meermaals onze Geneesheeren aan , tot een
nader onderzoek van deeze en geene byzonderheden hier toe
betrekkelyk , en dit dringt hy, met het afloopen van dit
Hoofdífuk nog nader aan ; dat hy voorts beíluit met een
naauwkeurig verflag van de voorzorg, welke men hier te
Lande gebruikt, ter afweeringe van de Pest en andere befinettende Ziekten, welke men gewoonlyk her houden van
Quarantaine noemt. Het gewaagen hier van zet hem aan,
om het geluk onzer Landzaaten te verheffen, daar wy, minder dan veele andere Volkeren, aan zulke verdervelyke Ziekten onderhevig zyn; terwyl 't ons voorts aan geene Inland.
fche Kruiden ontbreekt, om onze gewoone Landsziekten te
te gaan. „ En eindelyk merke men, zegt hy, uit al-gen
het voorgeftelde nog op, hoe 't wel verre van daar zy, dat
dit Holland voor de Gezondheid, onguntliger zou cveezen,
dan andere Gewesten. Neen-! 't heeft , gelyk alle andere
Landen wel zyne byzondere Ziekten; maar 'er heerscht ook
tevens eene gezondmaakende Lugts- en Landsgefleldheid.
Dit laatf'e word genoeg bevestigd, door duizend Vreemde.
lingen van allerleien Landaart, welken hier, gezond en therk,
tot in den hoogen ouderdom leeven. Ook komen onze Landzaaten, over 't geheel, tot geen minder, zoo niet tot hoo.
ger, trap van jaaren, dan de Inwoonders van eenig ander En.
ropisch Gewest." Dan dit ]aatfte betoogt de Autheur nader,
in het volgende Hoofddeel, dat gefchikt is, ter overweeginge der naaste bepaalingen van den leeftyd der Hollanderen,
waarmede dit vyfde Stuk beflooten wordt.
In dat 1-loofdfluk verzet de Heer van Berkbey zig ten ern.
ftigf'e, tegen een wy algemeen vooroordeel, als of de Hol•
landfclle Lugt ongezond ware, en dat de Hollanders uit dien
hoofde geen hoogen ouderdom bereikten. Ter wederlegginge hier van, beroept hy zig niet alleen op bygebragte berig.
ten , wegens etlyke byzondere Di[Iriéten , maar hy toont
daarbenevens, uit onze Sterflysten, ten duidelykfie, dat de
Menfchen in Holland tot een zo hoogen , zo niet tot een
hooger, ouderdom komen, als in andere Gewesten van Europa. Hy heeft ten dien einde onze Sterflysten met alle opwerkzaamheid nagegaan, en geeft ons in dit Hoofddeel, on.
der 't voordraagen van verfcheiden aanmerkingen nopens dit
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onderwerp, een naauwkeurig verflag van het gunftige denitf
beeld, dat wy 'er desaangaande uit moeten vormen. ---Naar uitwyzen dier Sterflysten toch, welken ons, gelyk de
Autheur tevens doet zich , een regelmaatig begrip geeven van
het gemeene beloop en den toelland der Sterfgevallen in ons
Vaderland, is 't blykbaar, dat 'er in onze Hollandfèhe Provincie, over 't geheel genomen, geen meer menfchen fierven , dan elders in Europa. En wat den ouderdom betreft,
't geen de Autheur bier bybrengt , uit de berekening der
Lyfrenten, en de naauwkeurigile Sterflysten, toont ontegen.
zeggelyk, dat onze Hollanders hierin andere Volken veeleer
overtreffen, dan dat ze by hen te kort zouden fchieten; waarvan ook Bene menigte van ftokouden in ons Gewest non da•
gelyks getuigenis draagt. Dit alles doet den Heer
van Berkbey, met het hoogfile regt, ten flot fchryven. „ Alles loopt gevolglyk famen, om een ieder op goeden grond
te overtuigen, dat een gezond en arbeidzaam Volk, het welk
zig ftoutlyk tegens de Lugtsgetteldheid eener Landftreeke
verzet, zig verharden kan, tegen den onguntligften invloed
der Klimaaten ; mitsgaders dat de Natuur zig zelve, als 't,
ware, fchikt, naar de bepaalde perken, die de aanbiddelyke
Befluurder van leeven en dood aan 's Menfchen leeftyd ge.
field heeft. Wel byzonder strekt het, om onze Hollanders
te doen opmerken, hoe de Voorzienigheid, die hen zegent
met Vryheid in den Godsdienst en Burgerftaat, met rykdom
en overvloed, ja met ontzag by hunne vyanden, hen ook,
ter verbaazinge hunner nayverige en hen verfinaadende Nage.
buuren, met de vermogens tot een gezond en lang leeven be.
giftigt: zelfs in zoo verre, dat diepdenkende berekenaarsvan
's Menfehen leeftyd zien, hoe hunne fterkst overtuigende berekeningen, ten voordecle hunner uitgebreide Landen en Ryken opgefteld, te kort fchieten , by die van- z00 0een kleen
plekje waterig Land, als ons Holland is."
Reize van JONAS KORTE, naar Palefiina enz. Tweede Decl,
niet Plaaten. Te Haarleng by J. Tydgaat 1776. Behalves
bet Register 326 bladz. in gr. octavo.
Y het doorbladeren van 't eerfte Deel van dit Gefchrift,
lieten wy onzen Reiziger te Akra, wagtende op eene
gunftige gelegenheid om naar Sidon te vaaren (*) In gevolge
hier
(*) Zie Hedend. Paderl. Letter- Oefen. V D. bl. 357•
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hier van ontmoeten wy hem, met den aanvang van dit tweede Deel, op zyne reistogt naar Sidon , alwaar hy, Tyrus
voorby gevaaren zynde, voet aan land zettede; en eenige
dagen aldaar vertoefd hebbende, trok by voort naar Tripoli;
wel inzonderheid met oogmerk om den berg Libanon te bezien; dien by ook vervolgens naauwkeurig bezigtigde; ge
zeven weeken , dat hy zig aldaar in een-duren tyva
Klooster onthield; zig veelal bezig houdende met leezen ,
fchryven en overdenken. Na verloop van dien tyd, nam hy
de reis aan naar Laodicea ; ging vervolgens met eene kleine
Karavaane naar Aleppo; van waar hy, eene maand te Alep.
po vertoefd hebbende, een uitflap deed naar den Euphraat,
en over denzelven naar Urfa , gelegen in 't Gewest , van
waar Abraham, op Gods bevel, uit zyn vaderland en maag
uitgegaan. Wedergekeerd zynde te Aleppo, ver-fchapis
na eenige maanden vertoevens aldaar, zyne te-vordehy,
rugreize, over Aotiochie naar Scanderone; van waar hy op
het eiland Cyprus overstak , en verder naar Venetie voer ;
voltrekkende ten laatfte zyne t'huisreize over Tyrol, Augsburg enz. — De manier van voorftellen in dit laat(te ge.
deelte is even dezelfde als in 't eer[le, zo ten opzigte van de
Reisbefchryving zelve, als ten aanzien van de ingevlogten
Godsdienstige bedenkingen; des wy hem, gelyk we alvoo.
tens gezegd hebben (*), niet als Godgeleerden of Schrifuuruitlegger, maar als een getrouw en eerlyk Reiziger aanpryzen; aan welk charaéter hy in dit Stuk zo wel als in 't voorige beantwoordt. Laat ons eenigen tyd met hem te Aleppo
verblyven, om de merkwaardigste byzonderheden , welken
by by die gelegenheid gemeld heeft, in agt te neemen.
„ Aleppo is, zegt hy, eene groote en volkryke ítad, aan
inwooners Hamburg gelyk te fchatten. Na Konftantinopel en
Kairo is zy de grootste, of ten minfle onder de grootfte van
het Turk(che ryk te tellen. Eertyds heeft zy íterke muuren
gehad, maar die zyn tegenwoordig zeer vervallen , en op
zommige plaatfen zelfs met de voorftad vereenigd. Midden
in de Dad ligt op een berg, die de gedaante van een fuikerbrood heeft, een kasteel, welk men nog voor vast houdt.
De ftad dryft een fterken koophandel. Zy is de ltapelplaats
van alle de waaren, zo die uit Perfie komen, ais die uit Turkyen derwaard gaan. Ook worden veele goederen uit OostUI.'

Als boven, bI. 356.
Vlo DEEL. H. LETT. NO. 3.
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indie over Bazra of Basfora herwaard gebragt, door een groote karavaan, die 'er jaarlyks heen en weer gaat. Flier word
den veele kostbaars Moffen, byzonder van zyde en katoen,
vervaardigd. De Stad ligt aan een riviertje of beek , van
weerskanten bezoomd met tuinen, die daardoor bevochtigd
worden , en de geheele (Iad overvloedig niet keukenvruchten en groente voorzien. Behalve deeze moes. en oolttu;nen, zyn 'er nog aan den voet der bergen, buiten Aleppo,
boomgaarden van wynftokken , olyf- vygen- granaatappel.
nooten- en amandelboomen, die alle hunne vochtigheid van
den winterregen hebben, en daarop den gebeden zomer zonder regen groeien. Ondertusfchen helpt liet zeer veel, dat
zy aan het hangen der bergen, roerwaard het water van boven nederzakt, aangelegd zyn. Maar op de toppen der bergen zal men naauwlyks eersen boom zien, Na het
verval van Antiochie is deeze ftad tot Kaaren tegenwoordigen
bloei geraakt. Ondertuslchen is de eerstgenoemde clad veel
bekwaamer tot den koophandel dan deeze; om dat zy aan
eens rivier, en dicht aan de zee ligt, ook eene zeer vruchtbare landpreek aan de rivier heeft.
„ In de groote Turkfche (leden woont iedere natie der vreemde kooplieden en reizigers, die 'er zig ophouden, en niet
Hechts doorreizen, gemeenlyk in eene plaats by elkander. Zy
hebben 'er eene of meer Iegerplaatfen, khans of herbergen,
welken zy des nachts kunnen fluiten. Zo hebben de Perfiaanen en Armeniers in Aleppo een fchoone verblyfplaats, daar
zy in een langwerpig vierkant, langs eerie groote galdery,
hunne wooningen en winkels hebben, en een ieder, of zelf,
of door zyn knecht, zyne tafel bezorgt. Anders heeft men
ook wel by de [leden een khan voor de reizigers, gelyk op het
land. Dewyl geen reiziger op de reize zyne vrouw niet zig
voert; zo vindt men in zo eene plaats in 't geheel geene
vrouwen. Dus wordt de hoerery,, gelyk ook de dronkenfchap, in deeze landen meer door gebrek van gelegenheid ,
dan door de wet (die zonder liet andere weinig baaten zou)
verbooden. Doch dewyl beide hier famenloopt, en de overtreeding ook niet zwaare geldboete geflraft wordt, vindt men
'er weinig voorbeelden van. Dit is echter niet te verslaan van
de plaatlèn, daar de Christenen nog in groote menigte woonen en veele veyheden bezitten, gelyk in veele eilanden van
den Archipel en Europeesch Turkye. Want, dewyl zy 'er
vryheid hebben, om wyn- en ook wel hoorhuizen te lionden , bedienen de Turken zich ook wel daarvan, doch met
veel
-
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veel omzichtigheid om niet ontdekt te worden. Dit zyn de
fchoone voorbeelden der Griekfche Christenen.
„ Veele zyn van meening, dat 'er over 't algemeen in liet
Turkfche Ryk veel meer Christenen dan Turken zyn. Zelfs
heeft zeker geleerde, gelyk ik my erinner, gefchreeven, dat
'er, over 't geheel gerekend, twee Christenen tegen één Mohammedaan daarin gevonden worden. Maar deeze heeft zekerlyk de rekening in zyne ftudeerkairmer gemaakt. In de
Tuikfche landen in Europa zou het, op- fómmige plaatfen,
zo kunnen zyn; maar in alle hunne landen in Ale en Afrika,
eenige provincien van Armenie en Georgie uitgezonderd, is
het geheel anders gesteld. In veele groote provincien vindt
men op het land byna in 't geheel geen e Christenen, in de
meeste kleine landlieden ook niet, maar alleenlyk in de groo.
te lieden, genoegzaam gelyk de jooden in onze landen. Ik
houd het daar voor, dat 'er in het Turkfche ryk, over het
geheel gerekend, drie Mohammedaanen tegens één Christen
zyn.
„ Den negentienden van Herfstmaand viel in Aleppo de eerlie herfstregen, en wel, volgens ieders ;etuignis, zeer vroeg:
want gemeenlyk valt anders eerst in 't midden van Wyn•
maand , of ook wel omtrent het einde derzelve, de eert}e re.
gen. Den vyf en twintigalen van Herfstmaand werd hier eene aardbeving gevoeld. Zy deed wel de huizen fchudden,
maar veroorzaakte geen fchaade.
„ 't Is wyders iets byzonders in alle deeze warme landen, dat
de fchaapen een klomp vet, gemeenlyl: van vyf tot tien pond,
en dikwils, naar maate van de vetheid en deugdzaamheid der
weide, zelfs van twintig tot dertig pond zwaar, aan hunnen
íhaart krygen. flier uit kan men leeren verstaan , waarom
God in het oude verbond gebood, den Haart van een fchaap
te offeren , en het vet met vuur te verbranden. Van de ftaarten der fchaapen in onze landen zou niet veel vet te verbranden zyn. Zo lang die klomp vet niet meer dan acht of tien
pond zwaar is, hangt hy boven aan den ftaart als een ronde
kogel, en haat in het gaan van .het eene achterbeen op liet
andere; maar als hy grooter wordt, groeit hy boven aan het
achterdeel des lyfs vast, en hangt als een dak daarover, zodat men dien klomp niet zo zeer voor den ílaart, als weloor
liet achterdeel des lyfs aanziet. lu Aleppo zag ik diaglyks
op de vleeschmarkt, of ba/ar, dergelyke schaapen hangen,
waarvan liet vet aan den ílaarc op twintig tot dertig pond
Inogt gefchat worden. Men moet zich echter niet verbeelden,
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den, dat het grootlle deel der fchaapen, zo veel vet aan den
ftaart heeft. In de groote [}eden brengt men gemeenlyk het
beste ter markt, dewyl het 'er best betaald wordt."
Op deeze zyne ondervinding wraakt onze Schryver de berigten en aftekeningen van fchaapen, die hunne vette [laar.
ten op een rolwagentje agter zig voeren; dat, volgens de
gegeeven befchryving van dien vetklomp zelfs niet zou kunnen gefchieden, al wilde men zulks eens als iets zeldzaams
doen. „ Ook kan , zegt hy , ieder verf^andig mensch ,
dunkt my, de ongerymdheid hier van gemaklyk begrypen,
als by overweegt, hoe 't onmogelyk zy, dat van eene kudde fchaapen , van eenige honderd tot duizend, de helft,
of maar het tiende deel , een wagentje achter zich zou
voorttrekken; te meer, daar deeze landen vol bergen zyn,
en de fchaapen de hoogfte toppen beklimmen en hun voeder daar zoeken, moetende dikwils tusfèhen fteenen en rotfen, door bosfchen, firuiken en doornen doordringen; welk
een arbeid zou zulks den herderen veroorzaaken ? — Voorts
kan ik ten minne verzekeren, dat ik ontelbare kudden fchaa.
pen in deeze landen heb gezien, maar geen een dat zynen
Haart op een wagentje achter zich voorttrok."
Hier benevens doet onze Autheur ons nog opmerken ,
hoe men daar te Lande leert verftaan , waarom de Israël•
Iers in de woestyn, volgens Num. XI: 4 en s, zo zeer
haakten naar de vleeschpotten van Egypte, naar het look,
de ajuinen en het knoplook van dat Land. „ Look, ajuin
en knoplook, zegt hy, zyn hier veel zoeter, fappiger en
aangenaamer te eeten , en hebben ook zo eenen herken
reuk niet als in Duitschland. Gemeene lieden eeten fomtyds
veele dagen en weeken niets anders, en behelpen zich met
brood en uien, byzonder in Egypte; ja, vermogende lieden doen het ook dikwils. Ik ben ook van gedachten dat
het eene zeer gezonde fpys is. Gelyk men in Duitschland
raapen met fchaapenvleesch kookt, zo kookt men 'er hier
gemeenlyk uien mede, 't welk ook inderdaad zeer fmaak•
lyk is."
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Befchryving der herecnigde Nederlanden, dewelke gevonden wordt
in bet !berk van den Heer A. F. BUSCHING, en uitmaakt bet
Verde Deels Pierde Stuk van dat Werk, door W. A. BACHIENE,
Leeraar der Herv. Gemeente en Hoogl. in de Sterre- en !lard.
rykskunde te Maastricht enz. Derde Deels Eerile Stuk. Te
AmJlerdam en Utrecht by de Wed. v. Esveldt en Holtrop, en
A. v. Paddenburg 1776. In groot oltavo 334 bladz.

I

N dit Stuk levert ons de Hoogleeraer Bacbiene eene befchryving
der Provincie van Overysfel, benevens die van Groningen en
Ommelanden, mitsgaders van het Landfchap Drenthe; dat voorts
gevolgd haat te worden van eene befchryving der Generaliteits•
Landen; waarmede des Autheurs berigten, nopens de Vereenigde
Nederlanden, in zo verre voltrokken zullen zyn. Nadien wy reeds
een en anderwerf verftag gegeeven hebben, van de inrigting en uit.
voering van dit Werk , en het thans afgegeeven Stuk de voorigen
evenaart, is 't niet noodig daar op ftaan te blyven; 't zy genoeg
alleenlyk nog te melden, dat de Autheur, naar uitwyzen van alles,
beítendig geen moeite ontziet, om zyne befchryving volledig te maaken. Tot het bybrengen van eenige byzonderheden uit dit
Stuk zullen wy het oog slaan op 's Mans berigt, raakende de Regeering van 't Landfchap Drenthe., die veelal minder bekend, en
nogtans in verfheiden opzigien merkwaardig is.
Dit Landfchap behoort niet; gelyk veelen het befchreeven, en op
hunne Kaarten (*) geplaatst hebben, tot Overysfel; het is integendeel een vry en op zig zelf ftaand Gewest, dat genoegzaam geest
andere betrekking tot Overysfel heeft, dan tot eenige der andere
Vereenigde Provincien. Niet onwaarfchynlyk ontltaat deeze misflag
uit het geen eertyds plaats had onder de Utrechts -Bisfchoplyke Re.
geering, toen Drenthe deadlyk een gedeelte was van het Overgrit, thans Overysfel geheeten ; na dat het in vroeger tyd den tytel
van een Graaffchap gedraagen had. De Autheur ontvouwt beknopt
lotgevallen van dit Gewest onder die Regeering, met de-lykde
daarop gevolgde veranderingen, tot dat de Heeren Staaten deezes
Landfchaps, in navolging van anderen, aan Koning Filips den II,
alle gehoorzaamheid ontzegd, en de Opperwagt en de regeering aan
zig getrokken hebben, in den jaare 1594. Veele Drenthe.
naars waren al vroeger den Vereenigden Staaten toegedaan, maar in
't jaar 1 S79 was Drenthe nog niet genoegzaam van de heerfchappy
der
C) Dit is zeer wel vermyd in de Kaart van Overyrfel , door N. ten Have,
*weleer Conrectd der Latynfche School te Kampen; de nauwkeurigfte, welke
tot hier toe het licht ziet; waarin 't Landfchap Dansba duidelyk , van Overysfel wordt onderfclteiden.
,
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der vyanden bevryd, om in de diestyds gemaakte Unie begreepen
te worden. En fehoon het in den jaare 158o, op de mede•onder•
tekening van dat Verbond, als een Medebondgenoot, zitting en Ilem
in de Vergadering der Algemeene Staaten, benevens de andere Provincien, gehad hebbe, was zulks egter van geen duur; dewyl dit
Landfehap , voor 't afloopen van dat jaar, door George van La.
laing, Grave van Rennenberg, ter oorzaake der verovering van
Groningen en Koevorden , weder van de Unie werd afgefcheurd.
De Staaten van Drenthe hebben vervolgens, na dat dit Landfchap,
door Prins Maurits, in 't jaar i5g4., herwonnen was, herhaalde
poogingen aangewend, om weder zitting en Item in de opgemelde
Vergadering te hebben, doch te vergeefsch; waarvan mer een
breeder verflag kan vinden by den Schryver van den Her/lelden
Leeuw, bladz. 255---304. „ Vermoedelyk," zegt de Hoogleer.
tar, „ is dit aanzoek, ter oorzake der geringe inkomflen, in ver.
gelyking van die der andere Provincien, van de hand geweezen.
Dit Landfchap word dan , niet als onderdaanig aan de Nederland.
fche Republiek beschouwd : dewyl 't zyne eigen onaflhanglyke
Regeering op zich zelv heeft, in zaken der Politie, justitie en
Fznantie. Eeniglyk fleat het onder de enscuERMING der Algemee
Staaten der Perecnigde Nederlanden: en brengt iets op, tot-ne
de gemeene lasten der Generaliteits Rekenkamer; gevende in elke
honderd Gulden, die de gezaamlyke Provincien tot gewoone iastcn
betaalen, éénen gulden: en tot de buitengewoone Petitien der
Raaden van Staaten, éénera gulden , boven de honderd gulden.
Daarby onderhouden de Drenthenaaren, ten dienfle van den Staat,
op hunne eigen kosten , een bataillon voetvolk." Voor 't overige
is dit Landfehap altoos te nader niet de zeven Provincien verbon.
den geweest , doordien de Stadhouderlyke waardigheid betlendig
bekleed werd door een der Stadhoudereu van de andere Provincien;
van waar ook heden Nederlands algemeene Stadhouder in Drenthe
het bewind voert.
Wat wyders de Souvereiniteit in 't Politie- en Finantieweezen
betreft, dezelve berust by 's Lands Staaten, die uit Edelen en
Eigen-erfden heftaan: de eerfien hebben één derde, en de laattien
twee derde deelen gezags in de Regeering. Om uit de
Edelen tot het eerfte Lid van Staat, te wee ten dat der Ridder.
fchap , befchreeven te worden, moet men eene zekere Havezate ,
dat is, een Huis en Landgoed bezitten, het welk het regt van
lernmen heeft. Men telt 'er thans i9; doch 't ontbreekt door.
gaans aan een genoegzaam getal Edelen tot dezelven : en zo 'er
al meer waren, zouden ze niet befchreeven kunnen worden; overmids 'er flegts negentien, in der Staaten Vergadering, als Itemhebbende Leden, wegens de Ridderfchap, mogen vérfehynen. Dia
eens Lid is, blyft het voor zyn geheele leeven. De Eigen•
cr fdeu, het tweede Lid van Staat uitmaakende worden verkoo,
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ren, uit de zes Dingfpillen (*), in welke geheel Drenthe verdeeld
is. Uit ieder Dingfpil, (naastovereenkomende met eene Grietenic
in Friesland,) wordt, naar gelang van deszelfs hoegrootheid, eert
zeker getal van Gedeputeerden verkooren , beloopende te zamen zes
dertig Leden. Doezen verwisfelen wel alle jaaren niet, maar zy-eu
moeten egter jaariyks op nieuws verkoozen worden ; dat door de
Eigen-erfde,

en

dus

Stemgeregtigde

Ingezetenen

van

ieder

Ding.

.(pil, by meerderheid van ftemmen, gefchiedt. Ieder Dingfpil,

het zy 't uit meer of minder Dorpen beilaa, heeft even veel gezags
in der Staaten Vergadering, waar in men, niet naar de hoofden,
maar naar de Dingfpillen, de ftemmen opneemt. Dit Kol
Starten verfchynt gemeenlyk in Maart te Lottinge-legivan'sLd
of ten Landdage, en houdt zyne byeenkomst altyd te 4sfen, als
de Hoofdplaats van dit Gewest.
„ De DROST eigenlyk, LANDDROST van Drenthe, is, gelyk
de Autheur zyne befchryving vervolgt, Prefident of Poorzitte, in
deze, zo als in alle de andere Vergaderingen. Dit aanzienlyk amps
word, altyd, door eersen der Edelen bekleed; flaande de keuze aan
Z. D. H. den Heer PRINS ERFSTADHOUDEla . Geene andere Edelen
zyn, echter, tot dit Ampt verkiesbaar, dan die, 't zy in Drenthe
zelve, 't zy in 't Overysfels kwartier Salland, gebooren zyn; ingevolge de Refolatie van Hun Hoogmogende, de Staaten Generaal,
genomen in 1639. Na dien tyd, zyn over het aanitellen van een
Drost, tusfchen Drenthe en Overysfsl, veele verfehillea voorgevallen; tot dat eindelyk, in den jare 1668, deswege, door wederzydfche Geltommitteerden , in's Hage, dit vergelyk getroff„n is, dat,
van de zeven na elkander volgende Drosten, vyf uit Drenthe, en
twe uit Salland verkoren worden. Drenthe geeft den eerjien ,
tweeden, vierden, v^fden en zesden, en Dalland den derden en
zevenden Drost. Dit recht der Provincie Overysfel, tot de deel
Drentefche Drostampten, heef zynen oorfprong-genotfchap,id
wegens Koevorden; vermids de Landdrost van Drenthe, te gelyk,
KASTELEIN van

-

Koevorden is: en deze Stad, in dien tyd, toen de

Bisfchoppen van Utrecht nog de Provincie van Overys/el bezaten,
mede aan deze Bisfchoppen onderworpen geweest, en zelfs eenigen
tyd gebleeven is, na dat hunne heertchappy, over 't Landfchap
Drenthe zelve, in die troebele tyden der Saxen, Bourgonjers en
Gelderfcben, reeds zeer wankelbaar geworden was: weshalven zy
ook den Kastelein van Koevorden plagten aan te Rellen. De I-Iee-

ren
( 4 ) Dingfpil komt buiten tegenfpraak van dingen, oudtyds pleiten, en zegt
dus zo veel als Bene Pleit- of Geregtsplaats; of bepaaidlyk Geregtspaal; wel.
ke benaming niet onvoegzaam op deeze Distriétcn in Drenthe toegepast
wordt; dewyl zy alle eene byzondere Regthank hebben, voor welke de
civiele zaaken, door Schout en Schepenen, ter eer(ter instantie gevonnisd
worden.
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ren Staaten van Overysfel, by de groote omwendingen, in deze
landen voorgevallen, in het gezach der Bisfchoppen treedende, behielden daardoor dat zelve recht. In de verkiezing van een
Drost werd echter, eertyds, wanneer de beurt aan Overysfcl kwam ,
dit onderfcheid in agt genomen, dat de Staaten van Overysfel twe
bemiddelde Edellieden, uit het kwartier Sal/and, benoemden; uit
welke die van Drenthe het recht hadden éénen tot Landdrost te
verkiezen • op zodanige Kommisfie en Inflrultte, welke de voorige
Landdrosten ontvangen hadden; en deze keuze behoord thans aan
den Heer PRINS ER,FSTADI1OUDER.
„ Dit nROSTAA1PT van Drenthe mag gerekend worden, één der
voordeeligtie bedieningen, die ergens in de Nederlanden te bekomen zyn; en 't welk een groot aanzien byzet. Behalven Bene vaste
jaarwedde van 5coo gulden, geniet by alle de verbeurde breuken,
die als tiraffen den plegeren van geringe feitelykheden, waar mede
geen lyfs- of levenstraffe gemoeid is, worden opgelegd: eeniglyk
is daarvan uitgezonderd een deel dier boeten, 't welk, ten voor
armen, word uitgekeerd. En, deze inkomst der breuken-delr
is, in dit landfchap, des te menigvuldiger s dewyl, zeer zelden,
eenige misdaad, hoe gering, aldaar verhoolen blyft. In Drenthe
grypt, naawlyk, die gewoonte plaats, dat, door de zogenoemde
Hoffpraaken, (zynde een Gericht, dat, door 't geheel land, van
plaats tot plaats, omwandelt,) den Gedeputeerden van elk Kerfpel,
word afgevraagd, of onder hunne Kerfpel, .(hunnes wetens,) eenige
feitelykheid gepleegt zy, welke des Drost s breuken onderhevig kan
geoordeeld worden: en ingevalle iets van die natuur gefchied, en
door gemelde Gedeputeerden opzettelyk verzwegen was, zou de
Drost de macht hebben , om aan zodanig geheel Kerfpel een boete
op te Ieggen, en elk huisgezin te taxeeren op eenen goudgulden.
Daarbeneven heeft de Landdrost zyn aandeel in 't equivalent, 't welk
zy, die de eene of andere bediening bekomen hebben, verplicht
zyn , aan de Gedeputeerde Staaten te betaalen. Hy heeft het recht
van aanfielling van den Schout van Koevorden, en wat des meer is.
Waarby komt, dat Hy mede een grooten invloed heeft, in de be.
fliering der Kerkelyke Zaken : als, in fommige beroepingen , het
recht van IKollatie, en, in alle de andere, van Approbatie, heb.
bende; hoewel gemeenzaanilyk met de Heeren Gedeputeerde Staaten.
„ De Landdrost in der tyd is, te gelyk, Prefident in 't I{ollegie
der Edelmogende Heeren GEDEPUTEERDE STAATEN dezes Land/chaps;
't welk desgelyks te As/en, gemeenlyk, achtmaal in 't jaar, zyne
Vergaderingen houd. Dit Kollegie is faamgeffeld, behalven den
Landdrost, uit acht Leden: vier uit de Ridder/chap, en vier uit
de Eigen erfden; die deze Kommisfie ad vitam blyven behouden.
Doch van dezelve is 't halve getal, telkens, twee jaaren in, en twee
jaaren bnitcn den eed; des niet meer dan vier Leden, benevelt derf

Drost'
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Drost, als Prefident, ter zelver tyd, fungeeren: twe uit de Ride
derfchap en twe uit de Eigen - erfden; van welke, alle jaaren twe,
(uit elk lid van Staat één,) afgaan, en twe andere aankomen.
Ook zyn aan 't zelve we Ministers of Ragden, de een als LAND.
SCHRVYER, en de andere als SECRETARIS, toegevoegt. Dit Kollegie
verbeeld 's Landfchaps Oppermacht, zo lang de Staaten niet vergaderd zyn: en aan 't zelve word de uitvoering der zaken, in de algemeene Landfchaps Vergadering bef oren , opgedragen. In 't byzender hebben zy 't bellier over de Geldmiddelen; dus ook over
de Perpachtingen, en alle zaken , die daar aan verknocht zyn.
Desgelyks flaat aan Drost en Gedeputeerde Staaten de jaarlykfche
Landdag uit te fchryven, met bepaling des tyds wanneer, en der
zaken, welke daarin ter overweging zullen voorkonten, enz.
„ Dan,, om een volledig begrip van den aart der Drentbefcbe
Regeeringsforme te konnen hebben , is vooral nodig iets te melden
van den Loflyken ETSTOEL: want een Lid van dezen Et/foei te zyn.
geeft de oorfpronglyke bevoegdheid , ('t Radikaal,) tot alle de
andere Kommi fen; en, in 't byzonder, tot die der Gedeputeerde
Staaten; waarin geene anderen worden toegelaaten, dan, die reeds
te vooren Leden waren van dienzelven Etfioel.
„ Tot dit Kollegie behooren, eigenlyk, in alles faamgenomen,
eerst, de Landdrost als Pref/dent, benevens deszelfs Asfes/or of
Byzitter, en voorts zes-en- dertig Leden: zes naamlyk uit elk Ding.
[pil; Edelen en Eigen-erfden door elkander gerekend. Doch van
deze zes-en-dertig Leden, zyn twe derde deden in, en één derde
deel buiten den eed; des niet meer dan vier-en-twintig in de funtlie
of be/liering dezer Kommisfie zyn. En dit verwisfeld zich jaars
lyks, dezerwyze: dat, uit elk Ding/pil, twe afgaan, en twe aan.
komen: dus alle de gezaamlyke ze: -en.dertig Leden van dit Kolle•
gie; die ook den titel van Edelmogende Heeren dragen; tweejaren
in , en één jaar buiten den eed bevonden worden. Aan dit Kolk gie zin mede een Raad en Landfchryver toegevoegt. Deze zes.
en-dertig Leden blyven mede ad vitam. En, by afervingvan één
der Leden, is, ter verkiezing van een en ander in deszelfs plaats,
de eerre beurt aan den Drost, en de andere aan de Etters of Leden
van den Etfloel zelve ; zonder onderfcheid van perfoonen, 't zy
Riddermaatigen, 't zy Eigen -erfden; byaldien dezelve daar toe
bevoegt zyn, en eene zekere hoeveelheid van goederen bezitten.
„ Dit 1Collegie , 't welk het hoogíïe GeRECUTsHOF dezer Landfireek
is, vergaderd, op de uitfchryving van den Landdrost, twemaal
's jaars, mede te As/en (*). Deszelfs Leden oordeelen, na gedag.
nen
(f) Dit meermaals genoemde Aspn, dat ter deezer gelegenheid eene beknopte befchryving vordert, ligt. genoegzaam in 't midden des Landfchaps,
dus werd het, al federt vroege tyden, zeer bekwaam gehouden voor e
J,l.vfd^loon s en de Zeul der regeering aldaar gevestigd. Her is
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nen eisch des Landdrosts, over de zaken, die de Kririneele "{ris.
titie betreffen; welke aldaar, zonder oogluiking, met veel (reng.

heid word uitgevoerd: en niet zonder reden; dewyl dit Land o•. °al
open ligt, en, wegens de nabyheid der veelerlei vreemde térritoj.
ren, van rondomme zeer onveilig zyn zou, ten aanzien der tiruik•
rovers; ten ware zy niet, door de vrees tegen zwaare flrxffn, min
of meer werden afgefchrikt. Ook worden, door dit liollegie, de
Proces/en, die van de mindere Rechtbanken, door den weg van

appél, daar voor gebracht worden, afgedaan. Hoewel een, die
een Proces voor dit Gerecht verloren heeft, na verloop van twee
jaren, wanneer, gedeeltelyk, weder andere Leden daarin zitten,
voor dit zelve gerecht weder appelleeren mag; als wanneer de zaak
geheel en onherroepelyk beflischt word.
„ Behalven gemelde Kommisfien heeft men in Drenthe verfchef..
den generaale 4rnpten, byzonderlyk 't Fnantie -wezen betreffende;
als een ONTFANGER GENERAAL, een ON'1FAt<G.'R der GRONDSCUAT•
TINGEN, een der Domeinen, een der Kollatoralen, en der vrywil.

lige Perkoopingen, enz."
eigenlyk geen Stad, maar een Plek, dat onbemuurd en onbewald is; doch
voorts heeft het van binnen 't aanzien van eene kleine Stad; de llraaten zyn
met fteenen bevloerd, en de huizen, waaronder cenigen zeer fraai gebouwd
zyn , fluiten aan elkander. Men had 'er oudtyds een aanzienlyk Klooster ,
dat in den aanvang der Reformatie, geduurende de binnenlandfche beroerten,
onder den voet gefmceten en als ten eenemaal vernield werd; d.m het is
wat laster in zo ver uit zyne puinhoopen opgehaald, dat het nog heden tot
het Gemeene Lands Huis verflrckt, waar in alle de Kollegien ten beflemden
tyde, famenkomen, gelyk ook 's Lands tlrchiven en Registers, in byzondere
vertrekken, aldaar bewaard worden. De Zaal, in welke .'s Lands Staaten
hunne byeenkomfien houden , is in de jaaren 1723 en 1724 merkelyk ver
8sfen, dus de Zetel der Regeeringe zynde, is dit de reden, waarom-grot.
verfcheidert Amptenaaren deezes Landfchaps, als de Ontvanger Generaal, der
Staaten Secretaris, de Klerken enz. aldaar 's Lands Huizen bewoonen ; waar
aan die plaats, geen klein aanzien en bloei wordt bygezet; die nog-dor,
merkelyk fiaat toe te neemen, wanneer dc 1Vieun'e Grift voltrokken zal zyn.
-- Men heeft naamlyk, in 1769, aangevangen, by Meppel, uit de
Havelter-4a, eene trekvaart te graaven, die werkelyk gebragt is tot 4sfe;
en, ingevolge het ontwerp, verder noordwaart voortgezet zal worden, tot
by Oosterbroek , om zig daar te vereenigen niet liet Hoorndiep. Door deeze
Trekvaart zal 'er, wanneer zy dadelyk tot Rand gebragt zal zyn, eene bekwaame gemeenfchap tusfchen Groningen en Meppel geopend worden ; en
een korter weg. om uit de eerstgenoemde Stad, door Meppel en Zwarte
Sluis, in de Zuiderzee te geraaken; tot geen kleen gemak voor Reizigers, en
ter verzendinge der Koopgoederen, naar en wedex van AmJierdam.
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Bief van een rlmflerdanamer aan deszelfs Vriend te Rotterdam,
betreffende de Keure over de TYisfelprocedures, gepubliceerd te
4mflerdam den 30 yanuary 1777. Zynde hierby gevoegd Con.
cept-Request van eenige Discontanten wegens dezelve Keure.
4/om te bekomen. In groot ot?avo 24 bladz.

D

E jongst gemaakte Keure hier ter Stede, nopens de Wisfel.
procedures, zo uit de Nieuwspapieren, als anderszins, over.
bekend, is, gelyk wel te wagten was, niet naar aller genoegen;
't welk gelegenheid gegeeven heeft, tot verfchillende discoerfen
desaangaande. Onze Brieffchryver behoort tot dezalken die de regt.
maatigheid eener Keure verdeedigen, welke, zo hy wel onderrigt
zy, niet gearresteerd is, „ dan, na dat men 'er met fommige van
de eerfie en aanzienlykfle Kooplieden, en met eenige der oudfle en
ervaarenfie Praótifyns naauwkeurig over gedelibereerd had! Hy ontvouwt de goede inzigten met welke deeze Keur gemaakt is, be.
weert de bevoegdheid van die van den Geregre der Stad Malle1.
dam, tot het maaken van dezelve, en toont dat men geen gegronde
reden heeft, om voor verkeerde en nadeelige gevolgen dier Keure
te vreezen. alzo dezelve, gelyk hy zig in 't flot van den Brief
uitdrukt, „ wel gemaakt is, om de Wisfelhandel te favorifeeren,
en de procedures in zulke gevallen te verkorten , in welken dezelven
tot hier toe aan eenig longueur onderheevig waren geweest; doelt
dat niemand eenige, de mille intentie gehad heeft, om eenige nieuwigheden in te voeren, waar door het zy aan de Discontanten, of
aan Trekkers, Acceptanten, of Endosfanten van Wisfelbrieven in
eenigerley geval eenig nadeel zoude kunnen worden toegebragt.
Aan deezen Brief is wyders gehegt een Concept Request,
't welk men toeëigent aan dezulken, die zig onvergenoegd toonen
over deeze Keur, maar tot nog niet bepaald hebben, aan welk Collegie zy het zullen inleveren, dat ook indiervoege wel onbepaald
en oningeleverd zal blyven. Men kan uit het eindelyke verzoek
vats dit Request genoeg afleiden, aan welk foort van Lieden dit
Request toegeeigend wordt, en in hoedanig een licht deBrieffchry.
ver die onvergenoegden befchouwt. Het luidt naamlyk aldus.
„ De Supplianten verzoeken zeer ootmoediglyk, dat, by abro.
gatje van de voorfz. Keure, voor een generaal regt moge worden
geflatueerd, eerstlyk dat het aan alle Discontanten wry zal fiaan, om
alle de aan hun gepra:fenteerd wordende Wisfelbrieven aan te nee.
men , zonder eenig ander onderzoek te doen , dan, ten hoogfteu
genoomen, of de tekening van den Acceptant daaronder flaande
waarlyk door hem 'er onder is gefteld; en dat het hem Discontant
dus niet zal kunnen prxjudiceeren, offchoon hy den Wisfelbrief in
discout n oge hebben genoomen van een onbekend Vreemdeling,

en
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en Bedrieger, en of de Wisfelbrief, welken by heeft gedisconteerd ,
is vervalscht , het zy voor of na de Acceptatie, of ook aan den
Eigenaar door zyn Comptoirbediendens of anderen is ontilooleu ,
en alzo met gefabriceerde Endosfementen uitgegeeven : maar dat in
alle zulke en foortgelyke gevallen zodaanige Discontanten zullen bevoegd zyn, om voldoening van de Wisfelbrieven van de Accep.
tanten, Trekkers, en voorige Endosfanten by Arrest en Apprehenfie
te vorderen ; en wyders ook generalyk , dat voortaan door Schepe.
nen van Amtterdam altoos, wanneer daartoe Request aan hunne Ed.
Agtb. wordt gepra^fenteerd, aan den Houder van een Wisfelbrief,
op deszelfs verzoek, tegens de Acceptanten, Trekkers en Endos
zal moeten worden verleend; zonder-fante,Arsphfie
dat het noodig zy, dat de Wisfeibrieven met de Endosfementen en
Protesten in behoorlyke orde leggen; en zonder dat Benige allegatie
van het niet in order leggen der endosfementen, verzuim van het
doen van protesten, of contraprotesten, vervalfching in het corpus
van den Wisfelbrief, of in de rekeningen, gedaane betaaling aan den
Houder, of met hem gemaakt accord en conventie, of wat dies
meer is, immer of ooit by hunne Ed. Agtb. in aanfchouw zat mogen koomen; zulks dat welgem. Heererr Schepenen by het prmfenteeren van Requesten om arrest en apprehenfie, vooral, wanneer
her zelve wordt gedaan uit naam van een Discontant, in geen het
minde onderzoek nopens de merites der zaake zullen moogen tree.
den, maar integendeel het verzogte Paraace wisfelregt in alle geval.
len zonder onderfcheid blindelings zullen moeten verleenen; of wel
dat .... [verfíaa dezulken aan welke dit Request geprcefenteerd
zou mogen worden,] zodaanige andere voorziening ten deezen opzigte gelieve te doen, als dezelven naar hunne meerdere wysheid
noodig en dienfdg zullen oordeelen, om de Supplianten, en andere
Discontanten in een goed humeur te houden , en geleegenheid te
geeven, om veiliglyk, en zonder vreeze van fchaade, van allen en
een iegeiyk, zelfs tot eenen buirengewoonen en ufurairen interest,
wisfelbrieven in disconto te woogen noemen;
't welk doende &c."

Confiderations fur l'Etude de la jurisprudence, par Mr . PERRENOT.
à Berlin cbez G. J. Decker, et k Utrecht cbez H. Spruit, 68 pp.
in octavo.

H

Et Regt over 't geheel genomen, of de algemeene kennis van
't geen natuurlyk regt of onregt is, kan, mag men uit den aart
der zaaken , en de volkomen wyze goedheid van den formeerder
der betrekkingen aller dingen, afleiden, geen ingewikkeld onderwerp weezen. Daar Kleinen naar de Waereld zo wel als Grooten,
een-
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eenvoudigen zo wel als fchranderen, 'er belang in hebben, moet
de algemeene kundigheid daarvan, door Menfchen van eene ge.
woone vatbaarheid, ligtlyk te verkrygen zyn. Ook is 't 'er inderdaad zo mede gelegen; regt en onregt is, in de gewoone omflan.
digheden der Mènfchen , gemaltlyk te onderfcheiden; en men zou
'er nimmer, (ten minfle zeer zeldzaam) In mistasten, wanneer men
de eenvoudige Natuur beflendig geliefde te volgen. Dit
onder 't oog te brengen , dat denkbeeld uit te breiden, ook tot eene
wyduitgeflrekter beoefening der Regtsgeleerdheid, en hier toe als
't ware eene handleiding aan te bieden, is bet hoofdbedoelde van
den Heer Perrenot, in deeze zyne Bedenkingen over de beoefening
der Regt;geleerdbeid. Hy brengt dezelven, na eenige•voorafgaande
Aanmerkingen over dit onderwerp in 't algemeen , en over den ver.
dienden lof van Heraelleren deezer Weetenfchappen , onder drie
Hoofden; naar welke dit Gefchrifc voorts drieledig is.
Het eerfie lid toont ons de noodzaaklykheid van de Zedekunde,
even als Locke de Boven -natuurkunde gedaan heeft, te brengen tot
het geene zy behoort te weezen, naamlyk eene daadlyk betragten•
de en op proeven gegronde Weetenfcbap. Het tweede gedeelte is
gefchikt, om te doen zien, hoe 't langs dien weg mogelyk zy zig
te onthouden van netelige voorhellingen, die op woordenfryden
uitloopen, en niet op te losfen zyn, dan door de voor(Ielling zelve.
En 't derde of laatfile gedeelte ontvouwt ons de nuttigheid van het
gefehiedkundige behandelen der ilellige Regtsgeleerdheid , byzonder
van de Roomfche Regten, zonder immermeer af te wyken van het
eenige grondbeginfel, de regelmaatige Orde, waarop de Natuur
en Burgerlyke of Strafoefenende Regtsgeleerdheid gevestigd is.-lyke
-•--- Ieder gedeelte behelst eene reeks van aanmerkingen, wel.
ken toonen, dat de Autheur dit zyn onderwerp van alle zydendoordagt heeft, van waar ze de oplettendheid der Regtskundigen wel
waardig zyn. Zie hier 's Mans voorhelling van het eenige boven
, de regelmaatige-genomdrbifleRgtsrdh
Orde, waar uit by alles poogt af te leiden.
„ Een firaal der Godheid, zegt hy, ontdekt in ons, en alles dat
ons omringt, eene natuurlyke onveranderlyke Orde, die ten regel
van onze vrye daaden moet strekken : de driften mogen haar verbergen ; de verfcheidenheid van flrydige gewoonten en gevoelens
mag haar verduisteren; doch haare trekken zyn zo luisterryk, dat
liet naauwlyks moéëlylt zy dezelven niet te erkennen. 't Zy men

de aandagt op zigzelven vestige, 't zy men de oogen flaa op het
geen zig dagelyks aan ons voordoet, men vindt, gelyk Cicero
zegt, 's Menfcben oorfpronglyke grond -wet in de oppermagtige
Reden van den grooten Jupiter, als eene zedelyke orde, uitgedrukt, in de natuurlyke orde van 't Heelal." Deeze orde verklaart ons, gelyk de Heer Perrenot tragt te toonen, den wil van
den volmaakt goeden en wyzen Wetgeever; die ons gefehapen ea

in
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in iaat geleld heeft, om die Orde gade te !laan, en daaraan té
beantwoorden; ten einde langs dien weg ons geluk te bevorderen.
Hy fielt ons dit grondbeginzel voor, als gefchikt naar de algemeene
vatbaarheid, van ongelyk meer kragts dan alle afgetrokkene rede.
neeringen over 's Menfchen verpligting; en benaarftigt zig om te
doen zien, dat men dit beginzel, 't welk op alle Handen en om
een onvermydelyken invloed heeft, be(tendig in 't oog-flandighe
moet houden, by 't maaken en handhaaven van alle Burgerlyke
Wetten; des zy, die de Regtsgeleerdheid beoefenen 'er boven al
agt op behooren te geeven. „ Indien de menfchen," mag men
met onzen Schryver wel zeggen, „ uit de Regtskunde wegnamen,
't geen zy 'er in gebragt hebben , zou dezelve eenvoudig zyn , en
tot haare oorfpronglyke zuiverheid wederkeeren."

De Liefde.gefchiedenisfen van S. NOTHANKER en zyne Vrouw wu.HELMINA, vóór bun trou w en. Een Cosniecq Gedicht in Proza.
Uit het Hoogduitseb vertaald. Te ilrn/leldan; by J. Doll. Bebalven de Voorreden i 12 bladz. in oilavo.
Het leven en de gevoelens van s. NOTHANKCR. Uit bet Hoogduitseb
vertaald. Drie Deelen. Te AmJleldam by J. Doll. Behalven
de Voorberichten en den Inhoud 602 bladz. in gr. ot?avo.

Redevoeringen van S. NOTHANKER. Uit het Hoogduitscb vertaald.
Te fln;fleldain by WI. Schalekamp. Behalven de Voorreden 158
bladz. in gr. oí?avo.
NOtbanker is een arme Dorp-prediker, gehuwd met Wilhelmina,
een Boeren-meisje, dat ten Hove gevoerd was, maar 't Holleeven vaarwel zeide , om zig in de armen, van zyn Eerwaarden te
werpen. Nothanker is een eenvoudig welmeenend Leeraar, die
zig bloot gefield vindt aan de ongunfligebehandelingen eeniger Godgeleerden, die zyne gevoelens wraaken; en in zyne Redenvoeringen komt by voor, als een Man, die niet ongefchikt was, om eene eenvoudige Gemeente ten platten Lande de noodige onderrigtin.
Dit
gen, ter befchaavinge haarer zeden, mede te deden.
is het algemeene denkbeeld, dat ons de drieemelde Gefchriften nopens Notbanker inboezemen. He eerfle wordt ons
voorgefueld in een comiecq gedicht in Proza, waar in die Liefde.
gefchiedenisfen met een winderigen flyl opgezongen worden; dat
zig als een grap laat leezen, maar, by mangel van geestigheid, geen
Leezers van oordeel kan vermaaken. Biet meer nut zal
men zyn tyd befleeden in 't doorbladeren van Notbankers Reden
wecken, fchoon ver van geleerde opflellen te zyn,-voeriugn;

ver.
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verfcheiden leerzaame bedenkingen behelzen, die ter regelinge van
den gewoonen leevenswandel firekken; en welken met at zo veel
vrugts in een gemeenzaam onderhoud, als in eene ingewikkelde
redenkuudige voordelling, aangedrongen kunnen worden. Aan 't
einde van die Verzameling vindt men nog twee Fragmenten van
zyne Reden voeringen, over de eeuwigbeid der Helfcbe Straffen,
en , den Dood voor bet Vaderland, die men geplaatst zal hebben
met betrekking tot het verhaal van 's Mans leeven en gevoelen;
waar in gewag gemaakt wordt van zyne denkwyze over die onderwerpen, en 't nadeelige gevolg dat hem zulks baarde. Het laatl'e
is betrekkelyk tot eene enkele fpeeling, die in de leevensbefchryving te fiade kwam; en 't eerde fielt ons voor ooien 's Mans
hoofdafwyking van de Leer der Kerke, daar by ongelukkig yver.
de , tegen het algemeen erkende gevoelen; dat hem onheilen op
den hals haalde, waar vats een breeder berigt te vinden is, in de
befchryving van Nothankers Leeven en Gevoelens. Dit
Gefchrift, dat, uit hoofde van deszelfs zonderlingen inhoud, vee Ier opmerking tot zig getrokken heeft, fchetst ons, onder het
voordraagen van Notbankers lotgevallen, doorvlogten met verfchei.
den nevensgaande gebeurcenisfen, eene reeks van characters, die
zeer wel getrc,ffen zyn , en meermaals aanleiding geeven tot ver
aanmerkingen. Om deezen te vermenigvuldi.-fcheidslrzam
gen, zonder het werk te fterk te doen uirdyen, heeft veelligt de
Autheur de vryheid genomen, om zig niet bepaald te binden aan
de gewoone regelmaatigheid in 't fchryven van een Roman; waar
van by zomtyds zo verre afwykt, dat by 't waarfchynlyke uit het
oog verlieze; dat de Leezer egter, door de nadruklyke manier
van voorfiellen, onder 't leezen ligtlyit over 't hoofd zier. Voor
't overige is dit Gefchrifc inzonderheid nuttig, om een ieder, op
eene treffende wyze, te leeren opmerken, hoe haatlyk de Geestelyken zig gedraagén; wanneer zy zig door Tydlyke inzigten Iaa.
ten vervoeren, hunner Heerschzugte den vryen teugel geeven, ter
Onderdrukkinge hunner Amptgenooten overlaan, en anderen, naar
maate van hun vermogen, tot het uiterfe vervolgen. De
aftekening is zekerlyk over 't geheel wat llerk; en 't fchynt, of
zulks in Schriften van die natuur gemeenlyk niet vermyd kan worden , gelyk wy by eene vroegere gelegenheid reeds opgemerkt heb.
ben, toen we gewag maakten, van W I T IiER S P 0 0 N's 4ftekening
van bet Beflaan en Gedrag der Kerkelyken (*). Intusfehen kunnen beide deeze Gefchriften dienen, om de Godgeleerden , zo
Ortbodoxen als Toleranten onder 'c oog te brengen, hoe onverantwoordelyk hun gedrag zy, wanneer ze, in eene mindere of
meerdere maate, aanleiding tot zulke aftekeningen geeven. 't Ware
te

e) Zie YRderl. Letter.Oef. VII D. bl. 3Q6.
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te wenfcren, dat de eene en de andere Party daar tegen behendig
waakte: want het gaat ook hier, gelyk Horatius zegt,
Iliacos intra snuros peccatur et extra.
Men begaat wel eens ter wederzyde laakenswaardige mispasfen;
en 't kan van nut zyn, die, ter waar(cbuwinge, in een treffend

daglicht te Eiellen.

O L I V I A , Treurfpel.

Gevolggt naar het Hoogduitfehe van den
Heer J. CH. BRANDES. Te 4mfferdam by W. ten Boekelaar 1776.

In octavo 98 bladz.

OLivia, in 't geheim verbonden met Leontio, is de Stiefdogter
van de Graavin Bardonia , welke verliefd is op denzelfden
Leontio. Nog onkundig van dat geheim, had zy haaren Man reeds
door vergif van kant geholpen , in hoop van Leontio tot haare
Min over te haaien ; maar nu lanter ontdekt zy dit geheim. Dit
doet haar eene fnoode list fpeelen, om Leontio van Olivia's ongetrouwheid, als 't ware, te overtuigen; en toen de list niet genoeg
om haar oogmerk te bereiken, fpaart zy vergif noch dolk,-zamis
om Olivia insgelyks het leeven te beneemen; terwyl zy haaren medepligtigen in dit fnoode bedryf geen beter lot toelegt. Maar 't gefineede kwaad wordt by tyds ontdekt, in zyne verdere uitwerking
gefluit, en de Graavin flerft, in eene hevige woede, aan 't eigen.
he vergiftige poeder, dat zy voor Olivia bereid had. Dit
wanbedryf eerier overwreede Graavinne, met de gevolgen daar van,
zo voor als na de ontdekking van 't zelve, levert eene verfcheiden.
held van Charaéters--en Tooneelen, die vry wel ingerigt is. In zo
verre voldoet de fchikking en uitvoering ; maar als men op het
leerzaame ziet, behoort dit Stuk niet onder die Zedelyke Tooneelfpellen, die als zodanigen aan te pryzen zyn. Uit de korte Voor.
reden neomen wy af, dat de Heer Vertaaler het als zodanig een Spel
befchouwd heeft, en voorneemens is meer Stukjes van die foort,
naar zyne keuze, af te geeven. Dan wy kunnen niet wel afzyn
van hem te tanden, dat by dan liever het oog vestige op zodanige
Spellen, die gefchikt zyn om deugdzaame chara&ters duidelyk te
doen door(Iraalen , en in hunne beminnelykheid onder 't oog te

brengen.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSC,HE

LETTER - OEFENINGEN.
Brieven over het Hooglied, door JOSUA VAN IPEREN, A. L.
M. Pb. Dr. Medelid van de Haarlem f?be. Vlisfinglèbe,
Leydfche en Haa gfche Maatfcbappyen en Predikant te Veere.
Tweede Deel. In 's Gravenpage by J. A. Bouvink, 1776.
Behalven de Voorreden en uitvoerige Bladwyzers 340 bladz.
in gr. oavo,

I
Salomons Hooglied,

N dit tweede Deel zet de Eerwaerde van Iperen zyne nafpooring en ontvouwing van den letterlyken inhoud van
op dezelfde wyze, voort, als by dezen
arbeid aenvanglyk ingericht heeft, des het voorheen gezegde (*)- nopens de uitvoering, en 't nuttige gebruik van dit
Gefchrift, ook hier plaets hebbe. Alleenlyk f}aet ons nog

een kort woord te melden, nopens onze betuiging, dat wy
ene behandeling van dit onderwerp, by manier van betoogde
Stellingen, (zo ver zulks hier plaets zou kunnen hebben,)
beter agten, dan zulk een briefswys onderzoek, waer over
zyn Eerwaerde zich, naer luid der Voorreden, verwondert.
Wy betwisten niet, dat de fchryfwyze van zyn Eer
heeft; wy hebben zulks integen--waerdnhgvli
deel terftond erkend; en 't doet ons derhalve niet vreemd,
dat 'er veelen gevonden worden, die 'er behagen in fcheppen;
maer wy zien met verwondering , hoe zyn Eerwaerde van
oordeel kan wezen , dat de door ons bedoelde fchryfwyze
van meer omflags geweest zou zyn: nadien 't ons te baerblykelyk toefc!hynt, om 'er meer van te zeggen, dat de onderzoekende fchryfwyze, vooral by manier van ene natuurlyke
briefwisfeling, noodwendig meer omhalens vereischt, dan de
Rellige en betoogende trant. Intusfchen was dit omfiagtige,
als uit den zamenhang van ons voortiel duidelyk te zien is,
her n infte dat wy beoogden: wy zagen veel meer op het
vo3rdeel van den f{elligen en betoogenden trant, ter duidelyker onderrichtinge van den Lezer; in zo verre die daerdoor
beter in fir=et gefield word, om den Autheur van helling tot
Helling te vo!gcn, en zyne bewyzen na te gaen. Dit bedoelen
(«) Hedend. 'aderl Letter- Oefen. V D. bi. 2q4, pp 7,
VI. AEEL. H. Lit IT. N0. 4,
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den we, gelyk de zamenhang uitwyst, wel inzonderheid,
om dat we 't dikwerf lastig vonden, den fchakel van des Autheurs redeneering, onder ene menigte van tusíchenkomende
denkbeelden , die uit het briefswyze onderzoek natuurlyk
voortvloeien, op te fpooren. --- Middelerwyl is 't ons
lief, (latende dit veríchillend denkbeeld , zo 't betwistbaer
blyve, zonder wederzydfche kwetzing, aen zyn plaets,) dat
het daer uit ontftaende ongemak, liet welk wy voornaemlyk
op 't oog hadden, enigermate te gemoet gekomen is, niet
alleen door ene korte Schets van den Inhoud der Brieven , maer
wel byzonder, door een Bladwyzer der Letterkundige Aan

Hooglied; welken, nevens-teknig,opdxvabet

de andere Registers, aen't einde van dit Werk geplaetstzyn;
en den Lezer de behulpzame hand bieden, om alles geleidly
ker na te gaen.
Overeenkom{tig met liet reeds voorgeftelde denkbeeld van
zyn Eerwaerden, dat niet Salomons vroeger Min of Bruiloft,
maer 's Vorften Huwelyks- liefde , na dat by reeds in den
Echt vereenigd was, liet hoofd - onderwerp van dit Dichtfluk
zou zyn, befchouwt by het Hooglied, als een Tooneeliluk,
dat ons de deugd, de tchoonheid, en verdere loflyke hoeda•
nigheden dier Vorstlyke Echtgenooten onder 't oog brengt.
Het flaet des op waerlvk voorgevallen verfchillende bezoeken
en ontmoetingen dier Gelieven; terwyl de Vorst zyn gewoon
verblyf in Jeruzalem had , en de Sulamithe een Paleis buiten
de Stad bewoonde. De Huwelyks - liefde in die omftandigheden word 'er ten tederfte in opgezongen, met melding van
of zinupeling op voorleden gebeurtenisfen, en uitdrukkelyke
betuigingen, of weníchen niet opzicht tot het toekomende.
IIet vangt dan aen met de komst der Koninginne in haerLustpaleis, benevens hare inhaling in 't zelve door Salomo; en 't
loopt af met hare aenftelling, tot Opperopzichtíler over's \'orfen lusthoven, by gelegenheid van 't laetíte bezoek van Salomo, wiens fpoedige wederkomst de Sulamithe, in 't í10;,
ten hartlykfte wetischt. Dit Tooneelftuk, indiervoege befchouwd, verdeelt de Eerwaerde van Iperen in twaelf Bedryven, of Zangltukken, met een dikwerf tusfcheninfchietend
Speelmuzyk opgezongen , by manier van een Concert en
Opera te gelyk. — In de voordragt en ontvouwing van
dit alles toont zyn Eerwaerde ene oordeelkundige oplettendheid, die hem bekwaem maekt, om zyne gedachten in een
gunftig licht te ftellen; zyn ontwerp indiervoege te ontwikkelen, ent geheele beloop op zodanig ene wyze te ontvouwen , dat zyne daer op gevestigde verklaring van den letter-
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lyken zin van 't Hooglied, inderdaed, naer den voorrang,
boven alle andere problematique gedachten deswegens, fchynt
te dingen. Zy derhalven, die zich toeleggen op het nafpooren van den inhoud en 't oogmerk van dit Dichttuk, ten
einde enen, ten mintle voor zich, genoegzamen grond ter
verklaringe van 't zelve, te erlangen, behooren dit Ge(chrift
niet over 't hoofd te zien; maer 't zelve integendeel niet oplettendheid na te gaen. En voelt men zich niet gedrongen
tot die taek, doch heeft men echter lust in Oosterfche Taelen Oudheidkundige oefeningen, of fchept men behagen in 't
nafpooren der Oosterfche Dichtkunde , (kundigheden , die
een algemeenen invloed hebben, op het verklaren der Schrif.
ten des Ouden Verbonds in 't algemeen, vooral op de Dicht.
kundige Boeken en vele voorftellingen in de Prophetilclie
Schriften,) ook ten dezen opzichte zal men dit Welk met
vrucht doorbladeren; nadien het zelve ene reeks van aenmerkingen van die natuur behelst. Inzonderheid treft men zulks,
ten aenzien van 't Dichtkuhdige, buiten het gene desaengaen.
de hier en daer in 't Werk verfpreid voorkont, aen, in de
zeven laetile Brieven van dit Gefchrift; als welken gefchikt
zyn, om een denkbeeld van de Oosterfche Dichtkunst te ge
uitmuntendheid van 't Hooglied, als een Minne.-ven,d
dicht, Lofdicht of Tooneelftuk, te leeres opmerken; welken
aengaende de Eerwaerde van Iperen zegt. „ Indien men
fmaak in Minneliederen heeft, en liefhebbery voor de gryze
aloudheid en voor de verbloemde en levendige zegswyze der
Oosterlingen, dan moet het Hooglied ,.als zodanig een Dicht.
Pluk , by alle weldenkende Liefhebbers, op den hoog(ten
prys gefield, en boven alle de ongewyde Dichthukken der
Arabieren en Perfianen gefchat worden." Dit aen te toonen,
en dus de Poëzy van het Hooglied wat meer van naby, in
hare fierlykheid , aengenaemheid en verhevenheid te leeren
kennen, is by hem van te meer gewigts, om dat, gelyk by
zich uitdrukt, „ elk voortaan altyd die kundigheid zal moe
bezitten, die zich wil aangorden, om den Geestelyken-ten
en Prophetifchen zin van dit Tooneelhuk uit te vorfchen."
Ouder andere aenmerkingen, nopens de voortreffelykheid
van dit Dichthuk, is ons de volgende zo wel ter fnede
geplaetst voorgekomen, dat wy niet wel kunnen nalaten de.
zelve mede te deelen, te meer daer dezelve ook eenigzins
dient, ter ophelderinge van het voorheen gezegde wegens
den algemenen inhoud.
Volgens de aanteekeningen van den Heer REISKE op
TAKs
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TARAP(IA (*), en den Heer LETTE Op CAAB BEN ZO -

HEIR (t) zyn de Oosterfche Dichters gewoon, genoegzaam
alle hunne gedichten te beginnen met ,11 Naflib, dat is, met
het roemen der fchoonheid eener maagd of vrouwe, en het•
verhaal van hunne liefde haarwaards . lei O T A N A B B I, zegt
A s u :. ,. ,.. .., I A LI had die gewoonte wel gewraakt, maar
hy, zoo wel als alle deszelfs tydgenooten, hadden die noch.
tans ingevolgd. In het fchilderen eener denkbeeldige fchoonheld droegen zy hunne tafereelen op, aan de aanzienlykt'e
juffers , aan Prinfesfen en Koninginnen , welke daar , hoe
kuisch anders en ingetoogen ook, ongemeen mede waren ingenoomen, en gaerne , door zulke eene toepasfinge, voor
de voortreffeiykfle fchoonheden , reeds voor de tyden van
En MOHAMMED, hoe geflreng
MOHAMMED, bekend Ronden
ook in zyne wetgeving, is dit gebruik in zynen Koran nergens te keer gegaan; waar uit men gereedelyk befuiten
mag, dat het zeer oud moet zyn. De Heer JONES geeft
'er deze reden van (S). , 't Is volftrekt noodzaakelyk,
zegt by, dat de alleraangenaaml'e Poëzy moet zyn die geen,
,welker ftoffe de zoettle aandoeninge is van het gemoed,
,en eene, allen fl:ervelingen in 't gemeen eigene hertstocht,
te weeten de Liefde: en indien dezelve uit de vertooninge
, en verwonderinge der fchoonheid haren oorfprong neemt,
,kan er niets aanvalliger zyn; en zoo zy uit een tocgene,gen wil en zuivere vriendlchap ontihaat, kan 'er niets nut,tiger, of eerlyker worden uitgedacht.' Ook bericht ons
dezelfde Schryver, dat de Peruanen , in de kunst van Minnedichten, boven alle de volkeren van liet Oosten uitmunten (4). Dit alles zou aangaan; maar by verhaalt 'er ons
elders by (**), gelyk ook ligtelyk nit TERAPHA, CAAB BEN
ZOHEIR, ADIRALKEIS en andere Poëeten kan beweezen worden, dat zy, inzonderheid de Arabieren, aanl}onds, op
hunne minneliederen, de loftuitende befchr^vingen van hunne kenels en paarden laatera volgen. Dit fchynt zeer vreemd,
en men kan naauwelyks verzinnen, wat daar de reden van
zy. Dan, alles wel in acht neemende, zal men gewaar
worden, dat die dieren hun ten dienfile !laan, in het door.
zwerven der woestyne, en in het uitharden en doorliaan
van de allermoeilyklte ondernemingen en gevaren, ter betogin.
.

(*) p. 39 feq.

(t) p. 93 féq.

() Comm. Poef. AGat. C. XV. p. 353 feq.
(1) Ibid. p. 365. (**) Hist. de Nadir Chah. T. H. p. 258.
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ginge van het heldhaftige, onvertzaagde en ftandvastige hunner liefde; van welke begrippen de Heer tt E 1 s x F, ettelyke
voorbeelden bybrengt (*).
„ Wanneer wy deeze dichtgebruiken, welke zoo algemeen
zyn aangenoomen, en overzulks eene gryze aloudheid ade•
mega, op het Hooglied en andere gezvyde Dicbtftukken willen
toepasten, zullen wy gereedelyk eenige redenen kunnen geeven van het beloop der zaakes, in het zelve voorkomende.
Het mag dan eene geestelyke of prophetifche beduidenis
hebben , zoo -veel als het wil , de Inleiding , en de ge•
duurige aanheflingen van het Beurtgezang zyn telkens ontleend van de Liefde; ea om dat vuur telkens op nieuw aan
te blaazen, vindt enen 'er klagten tusfchen in, over liet afzyn der Geliefden van elkanderen, en over de ilandvastige
en gevaarlyke pogingen welke zy,doen, en de reizen, wel
telkens onderneenien, om elkanderen op te zoeken :-kezy
waarin echter de Bruid haren Bruidegom, of Gemaal, fchynt
te overtreffen. Zy bezoekt niet alleen de bloemperken en
boomgaarden en welige akkerlanden, of wordt nat van den
dauw, by het opspeuren van haaren Lieft}en, maar zy waagt
het van de wagters mishandeld te worden: zy waagt het,
om haren Man en Koning vast te grypen, te fchaaken; zy
waagt het, om hem zelfs op Senir en Hermon, op de woningen der leewinnen en de bergen der luipaarden, op te
fpooren. Ja men zou durven ttaande houden, dat het Hoog
meeste kracht en (Iree!ende zoetigheid van het ge--liedzyn
drag, de liefde en fchoonheid der Sulamithe ontleent. Zulke
eene kloekmoedige, flantvastige, bernende en onbegrensde
liefde eener Vorftinne kan in de Turklche, Perfiaanfèhe en
Arabifche Liefdezangen niet gevoegelyk voorkomen, oin dat
de grootfte Vorltinnen hare veyheid misfen en flavinnen zyn.
Maar de fchoonfte der wyven leefde in eene gelukkiger eeuwe
voor de Oosterfche Sexe: zy genoot eene volmaakte en Koninklyke vryheid; en dus is, in die betrekkinge, ook de
fmaak van dit Huwelykslied, hoogdravender en treffender,
dan alle de Minnedichten der Oosterlingen. Deze vrye ,
eerbare, kuifche, en nochtans onbepaalde en alles overmeesterende liefde eener vrouwe zal men bezwaarlyk , in hare
edelmoedigheid, drift en onverzettelykheid, zoo hecrlyk befchreeven vinden, als in het Lied van Salomo. En de liefde
.ener fchoone vrouwe, wel en deftig befchreeven, moet,
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over liet geheel genoomen, meerdere aanlokkelykheid hebben, en meer bevallen , dan de meer mymerende en meer bedaarde liefde van eersen man verlustigt, hoe zoet en ftreelende die ook moge gefchilderd worden. En 't gevaar, in 't
welk eene juffer zich begeeft, fchynt en is altoos grooter,
dan de hagchelykt}e omt}andigheden, waarin zich haar Lieft e immer bevinden kan. En, in dat opzicht, is dus het
Hocglied treffender en teederder, dan alle de Minnedichten
der Oosterlingen, immers van alle die genen , welke ik nog
heb mogen inzien."
Beknopte opheldering van eenige plaat/en grit bet Nieuwe Testament , voornaamlyk gefchikt , om een/ge donkerheden ,
misvattingen en verkeerde werkzaagnheden van mingeoefen•
de Christenen te verbeteren, door c. BRINI(MAN, Bedienaar
van 't H. Evangelie te Dirks-Land en Melis-Zand. Eerfle
Stuk. Bevattende Ophelderingen over de vier Euangelisten. Te D,)rdrecbt by P. v. Braam 1776. Bebalven bet
Yoor werk 339 bladz, in groot oEtavo.
Vereenkomftig met het gemelde op den Tytel is dit Werk
gefchreven , niet zo zeer voor geleerde als wel voor
min geoefende Christenen, die 'er een aental van ítichtelyke
en gemoedlyke bedenkingen in zullen ontmoeten, waer van
ze niet vrucht gebruik kunnen maken. De Eerwaerde Brinkman naemlyk heeft zich meer toegelegd, op het voordragen
van enige ernflige overwegingen over deze en gene plaetzen
des Nieuwen Testamentes, dan wel op het mededeelen van
tael- en oudheidkundige navor'chingen; en zyn arbeid dient
byzonderlyk ter afwendinge van zodanige denk- en leerwyzen, die een fchadelyken invloed op de Deugdsbetrachting
kunnen hebben. Hy heeft zich, zo als by in de
Voorreden meld, gedrongen gevonden, om dit zyn Werkje
in 't licht te geven; en 't is hem toegefchenen, dat God,
wen by gelnrekt had, of bet Here bebaagde, dat by Hein,
en zyne:n Volke, met de pen zoude dienen, daer in een wel.
gevallen namm. Schoon dit denkbeeld enigermate vreemd moge voorkomen, baert her echter hier geen nadeel, om dat
zyn Eerwaarde zich daerdoor geen de minne onfeilbaerheid
aenmatigt, nmaer alles aen den toets der oprechten overlaet.
Zyne gedachten van de verhooring zyns gebeds (leunt, naer
't ons vcorkomt, grootiyks op die flelling, welke ons in zy-
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Luc. 1: 13, nopens het verhooren van
Zacharias gebed, voorkomt. Te weten: „ dat men 't voor
een gunílig teeken van Guddelyke verhooring mag aanzien,
als de Hèer het hart byzonder opwekt tot eenig werk, dat
ter verkryginge van het gebeedene gefchikt is, wanneer Hy
den weg daar toe oopent , en daar in hulpti en voorfpoed
fchenkt." Volgens deze felling zou ieder, die, op zyn
gebed, ene (terke neiging tot een zeker werk gevoelt , en
daer in , naer zyne gedachten, gelukkig flaegt, zulks mo.
gen aanmerken als ene verhooring zynes gebeds; dat echter niemand , zo we vertrouwen , in die uitgeflrektheid ,
(zelfs ten goede genomen ,) zal toeflaan. Intus(chen boert
die flelling, ten opzichte van dit Ge(chrift, ook gene zwarigheid, daer zyn Eerwaerde, zich geen onfeilbaerheid aenmatigende , de zaek der Deugd ten ern(big(le handhaeft.
Dit gcwuigen ons, ten voorbeelde, 's Mans bedenkingen,
by gelegenheid van des Doopers antwoord op verfcheiden
vragen, Luc. III: 10-14.
„ Myn eenige - toeleg, zegt by, in 't fchryven over deeze
verfes is, om de aandagt van mynen Lezer hier flil te
houden, by Joannes raad aan zyne verleegene vragers, voor
ie opheldering van

zoo verre dezelve, als in onze dagen zeer ongewoon, vreemd
voorkomt. Wanneer boetvaardige en bekommerde Zondaars,
in onze tyden, vragen, wat moeten wy doen om zalig te
worden, om den toekomenden toorn te ontvlieden? dan worden hun gewoonlyk gansch andere be(lieringen toegedient,
en men zoude niet zeer wel in zyn fchik zyn, als men rui
milddadigheid jegens armen, eerlykbeid en getrotawheid,-me
alle billykheid en regtinatigheid in zyn beroep, hoorde, als
voorname pligten , aan pryzen ! men zoude veel beter ge(tigt
zyn, als de Zielenbeil:ierder breed fprak van ge/ia/ten des
gemoeds, van oefeningen, van Godsdienjigheid in 't verborgen, in vroome gezelfchappen, en in de Heiligdommen (*),
men wil daarvan liever werk maaken, dan van milde wel.
dadigheid en getrouwe kwyting van zyn beroep, met afiland
van karigheid en flegtigheden, welke, omtrent den onregt.
veerdigen Mammon, gewoonlyk gepleegt worden!
Wat zal men nu hier van zeggen ? Hebben 3oannes, die
grootfte van alle Propheten, die voor hein geweest zyn,
.7efus , die op die zelvde wyze gehandelt heeft, en de A.
pos.
(*) Dit gebrek wil ik niet verklaren als aan alle onze Cbriste.

sen eigen, maar als te veel plaats hebbende.
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postelen, die dit gevolgt zyn, in hunne beftieringen misgetast? dat zy verre! zy hebben ongetwyffeld ook grootgin
prys gefteld op een vernieuwt hart, op inwendige zielswerkzaamheden van ootmoed, berouw en een levendig ge.
loof (a), zaken, welke Joannes in deeze vragen zal voor
hebben (b). Maar zy hebben zeer wel doorge.-onderlit
zien , dat de nzenfchen gewoonlyk , door al te groote eigen
aan hunne goederen bebeerscht wor--Iievd,nrkltb
den, en zeer gebrekkig in de lievde tot hunne behoevtige
Naneten zyn; -- en dat zy niet genaakkelyk van kwade
gewoonten, welke in bun beroep en leevenswyze in zwang
gaan, n//land doen. Even daarom hebben zy op de bewyzen van lievde, zoo als de waereld die niet beevt, en op
zulk eene regtveerdigheid en getrouwheid ir der menfchen
beroep , als in de lieden deezer waereld zelden gevonden
word, wyslyk aangedrongen, als de noodigf}e en beste blyken van eene waaragtige bekeering en een leevendig ge/cot.'
des harten. Bedenk, om hier van Bene genoegzaame over.
reedit:g en diepen indruk te vcrkrygen, met gezetten aan

-dagt,Mh.V:23690-48XI:12,
XXIII: 23. J om. XIII: 3--io. i Cor. XIII: i -8, Tit.
11: 11, 12. Jac. I: 27. I joh. 1I: 9 —ir, 29. 111: 7, 1 4- 1 93
en IV: 7, 8, 20, 21.

„ Dewy! dan, Gelievde Vrienden, deeze de Leer is van
's Heilands Voorlooper, van den Heere Jezus Christus zelven, en van zyne Apostelen, laten wy tog naar dezen regel
wandelen, en naar dit rigtfnoer ons zelven en anderen afineeten ! Zien wy dat iemand naartlig in de Kerk komt, ontmoeten wy hem in de gezelfchappen der Godvrugtigen, hooren
wy hem van zielswerkzaamheden, geftalten en ondervindin.
gen fpreeken , en zyn wy op goede gronden verzeekert, dat
by zyn Broeder ziet gebrek lyden, zyn hart en band voor bem
toefluit, dat by oneerlykbeden in zyn beroep, en andere Jiegtigheden in zynet gland blyvt aanhouden; wy mogen denzelven niet gerust ítellen, maar wy moeten hem genoemde of
zoortgelyke plaatfen der H. Schrift voor den geest brengen,
op dat by niet op het zand bouwe en rampzalig valle (c).
Maar zien wy van iemauml, dat zyn hart in lievde bewogen
word
(a) Joann. III: s—s. Mattb. V. 3-6. Rom. It: 28, 29.

Cor. VII: 9, to. i Tim. I: 5.

(b; V^rgeL Luc. III: ro. Matth. III: 6 . Hand. XIX. 4.

(c) Mattb. VIï:.24, 25.
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word jegens zynen medemensch, dat by geevt en leent mil-

delvk en blydelyk, dat hy zig zuivert van de beftnettingen,
welke in zyne beroeping en leevenswyze plaats hebben , matig en regtveerdig begint te leeven; bemerken wy daarby,
dat by in 't verborgen God zoekt, dat by gaarne naby is,
om Gods woord te hooren, dat hy de vromen en hunne
verkeering lieu heeft, al ware het, dat by minder onder
vlot in 't fpreeken van zyne zielsw rkzaannbeílen-fcbeidn
bevonden wierd ; wy mogen van den zoodanigen wel wat
goeds denken, en hem Jac. I: 26, 27. Joh. III: 4, 19.
IV: 7, i6, en foortgelyke texten wel voorhouden, tot zy
ne bevestiging, tot opwekking om den God der goedertieren
te boven, en om daar in sneer overvloedig te worden.-heid
^----- Och dat ik, dat alle Gods knegten en volk, leeren mogten , te fpreeken en te doen naar liet zuiver en
overdierbaar woord van God;"

-

De Booswicht zonder voorbeeld, en zyn lotgeval, voorge./leld
door T. C. LAVATEtt, Predikant te Zurich. Uit bet Hoog
vertaald, door u. M. rveaE. Te -4rnferdam by de-duitscb
Wed. P. J. Entrop. Bebalven bet Voorbericht 52 bladz. in
groot o6tavo.

B

Y gelegenheid der over noode misdaed, gepleegd te Zn.
rich , tiet het vergiftigen van den wyn des Heiligen
Avondmaels, in den nacht voor den algemenen Dank- Vasten Bededag, uit de Nieuwspapieren ten overvloede bekend,
vond de Overheid dier Stad het geraden, dat 'er kort daerna, op een vastgellelden dag, fcherpe predikaaien en ver.
inaningen , nopens die bovenal verfoeilyke gruweldaed ,
openlyk uitgefproken zouden worden; of 't ook ter ontdek.
kinge van den gehaten pleger diens wanbedryfs mogte firekken. In die omftandigheden heeft de Eerwaerde Lavater
deze, nu in 't Nederduitsch vertaelde, Leerreden den Volke
voorgedragen. ---- Hy {lelt het haetlyke der misdaed
ten krachtigfle voor; boezemt de eislykfte vervloekingen tegen dien fnoodeu uit, ter trefFende afmaling van 't onheil
dat hem dreigt; en (poort een ieder aen, om gene poogingen
te verzuimen, ter ontdekkinge van dien verwaten boosdoen.
der, Dit alles gefehied in zulk ene krachtige tael,
en met zo veel vuurs, als mogelyk immer ene Leerreden opgefteld wierd; in zo verre zelfs, dat men zich naeuwlyks
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kunne verbeelden, dat een Leeraer in flaet zou zyn, om zodanig ene aenfpraek, naer den eisch, te volvoeren. Zy, die
dezelve aengehoord hebben, moeten 'er natuurlyk ten flerkíle door geroerd zyn geworden; des alles by uitftek gefchikt
zy, om het bedoelde einde, zo 't mogelyk ware, te berei.
ken. --- Voorts maekt zyn Eerwaerde , toet het afloopen dier Leerreden, tevens een gepast gebruik van het voor
algemenen nutte. Hy brengt zynen Toehoorde--geftldn
ren voor den geest, hoe men daer uit hebbe af te netoen
het verval van den Godsdienst en van 't Christendom onder
hen; dat hy te erntliger aendringt, door ene fcherpe bettraffing van veler onaendoenlykheid over, en onverfchilligheid
omtrent het voorgevallene ; met ene nevensgaende opwek.
king, om de fchande dezer gruweldaed zonder voorbeeld af
te wisfchen, door deugdsoefeningen zonder wederga. Wyders vermaent hy enen ieder ten laetfte, om 'er het bedrog
der zonden, en de verblinding der hartstochten uit te leeren
kennen ; om op te merken , tot hoe ver de mensch kan
gaen, wanneer hy God niet acht, alle banden der Menschheid en van den Godsdienst fcheurt; ten einde zyne Toehoorders op te wekken, tot ene gefladige waekzaemheid te
invoeging eener zondige neiging, uit hoofde-gendrf{
van t gevaer dat men loopt, om van kwaed tot erger over
te flaen. En hier op hefluit by deze zyne Leerreden, gelyk
hy dezelve aengevangen heeft, met een gebed, toepasfelyk
op de byzondere omftandigheden en 't hoofdoogmerk der
toenmalige Godsdienftige byeenkomíte.
Geestlyk Avondmaal, vertoond in zyn vertroostende en heilig
kracht; door c. SAL DEN US, in zyn E. Leeven-makend
D9tbr der B. Godgeleerdbeid, en Predikant in 's Graven'
hage. Nu vermeerdert niet een hoorwerk, door een Liefbebber der Waarbeit. Benevens een kort bericht van de
roeping des armen Zondaars tot God, door gemelden SALDENus. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg 3777. Behalven
bet Voorwerk 186 bladz. in 12mo.

En Schryver, die zich Phhilalethes noemt, heeft, met
Ede vernieuwde uitgave van dit flichtelyk bekende Ge
Saldenus, aen 't hoofd van 't zel--fchritvandeEw
ve geplaetst een Voorwerk, waerin, gelyk by zich uitdrukt,
„ Neerlands waare Kerkleden, uit de onftuimige zee der beroem
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roerende Sacramentstwisten, ingeroepen worden in de flille
haven van hunne zuivere belydenis; om tot bevordering van
Troost en Heiligmaaking, naar de initelling van Christus,
Avondmaal te houden." — Uit den inhoud van dat
Voorwerk mogen wy, zo 't zich aan ons voordoet, genoeg.
zaem afnemen, dat Philaletbes het goede op 't oog heeft;
doch daer de hier bedoelde Stormen, naer 't ons toefchynt,
aen 't bedaren zyn, komt ons 's Mans arbeid niet rechttydig
voor. Ook kunnen ivy niet zien, dat zyn Gefchrift wezenn
lyk firekt ter bevorderinge van meerder rust; als beflaende,
daer 't eigeulyk op de zaek aenkomt, in ene verklaring der
Formulierfchriften nopens dit onderwerp , volgens zyn gevoelen; hoedanige foorten van verklaringen reeds meermaels
ter wederzyde te berde gebragt zyn: overmits ieder beweert,
dat zyne denkwyze omtrent het Avondmael met de Fortnulieren overeenftemt. Zyne manier van behandelen geeft des,
lloe zeer ze ook de goedkeuring moge wegdragen van hun,
die zyne denkwyze begunl}igen, niets aen de hand, dat medewerkt tot bemiddeling der verfdrillen, en dus ter bevorderinge van de rust der Kerke.
Korte en eenvouwige Catecbizatie, over bet voorbeeld der God
lyke Waarheden van den zaligen Heer A. HELLENBROI K,
door J. NUPOORT, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te
Scboonboven. Te Utrecht by G. T. v. Paddenburg en G.
v. d. Brink Jansz. 1777. Behalven de Voorreden 717 bladz.
in octavo.

HEt gebruikelyke Catechizeerboekje, gemeenlyk de kleine
,t!1 Hellenbroek geheten, ligt hier ten grondpage ener Catechetifche ontvouwing der Lere van Nederlands Kerk. Op
de daer in voorgeftelde Vragen vestigt de Heer Nupoort zyne
verdere ondervragingen, ter ophelderinge en uitbreidinge van
het daer in opgeflooten. Wyders heeft hy'er nog bygevoegd
een Aenhangzel, in 't welk by de Vragen en Antwoorden,
die in den zogenaemden grooten Hellenbroek meer gevonden
worden, op dezelfde wyze behandelt. 's Mans manier van
catechizeeren is regelmatig, en kan dus ter infcherpinge van
dat Leerbeleid van dienst zyn.
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Vraagen over den Godsdienst, tot onderwys der jeugd gefchikt, door de Leeraaren der Christelyke Doopsgezinde Gemeente te Harlingen. Tweede Druk, merkelyk vermeerderd. Bebalven bet hoorwerk en de Bladwyzers 226 bladz.
in gr. oavo.

JJE

manier om de Jeugd te onderwyzen, door 't opge.
ven van Vragen, welker beantwoording zy zelven
moeten bearbeiden , is inzonderheid gebruikelyk onder de
Doopsgezinden, nier uitwyzen van verfcheiden Vraegboeken van die natuur, door hunne Leeraers opgelleld. Men
kan niet wel betwisten, dat ook deze onderwystrant zyne
nuttigheid hebbe; maer 't is tevens ligtlyk te bemerken,
dat de Jeugd , om 'er gelukkig in te lagen, wel enige
handleiding noodig heeft, nopens zodanige Schriften, waer
van ze zich, in 't opflellen der Antwoorden, met vrucht
zou kunnen bedienen. Om nu de Onderwyzelingen hier in
te gemoet te komen, hebben de Leeraers der Christelyke
Doopsgezinde Gemeente te Harlingen zich bevlytigd, om
na te gaen by welke Schryvers, en waer ter plaetze in derzelver Schriften, zodanige behandelingen over, of ontvou•
wingen van de onderwerpen, in hunne Vragen bedoeld,
te vinden zyn, van welker beoefening men zich, ter beantwoordinge der Vrage, met vrucht kan bedienen. Achter volgens dit oogmerk hebben zy, onder ieder Vraeg, de
daer toe betreklyke Schriften, met aenwyzing der bedoelde
plaetzen, gevoegd; zo dat de Jeugd terllond kunne zien,
waer zy, omtrent ieder onderwerp, ene leerzame aenleiding
mogen vinden. Men is niet fpaerzaem geweest in 't aenhalen der Schryveren, om dus, door die verfcheidenheid,
te meerder dienst te doen; nademael niet allen dezelfde
Boeken bezitten. Daerbenevens heeft men ook gebruik gemaekt van Schryvers van ver chillende gevoelens; om daer
door de
r Jeugd te meerder aenleiding te geven tot een onzydig onderzoek der waerheid. Indiervoege zyn deze Vragen reeds in 't licht gekomen , in den jare 1751 ; en nu
heeft men, den voorigen druk uitverkogt zynde, by 't vervaerdigen van een tweeden, op ene dergelyke wyze nog
verfci'eíden Schriften, in dien tusfchentyd uitgegeven, nagegaen, en by de voorigen gevoegd; waer door het getal
der aengehaelde Schriften merkelyk vermeerderd is. Voorts
heeft uien aen 't einde van dit Werkje geplaatst, niet alleen
ene
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ene Lyst der aengehaelde Schriften, maer ook een uitvoerig Register van de onderwerpen, die in de Vragen voorkomen. Ter oorzake van dit alles kan men dit
Vraegboek , in de eerfte plaets gefchikt voor de Jeugd,
eenmerken als behelzende ene verzameling van Godgeleerde en Zedenkundige Voorf'ellingen, met aenwyzinge veler
Schriften, waer in die onderwerpen behandeld worden;
waer van ook meer geoefenden, ter nafpooringe van 't een
en 't ander onderwerp, gebruik kunnen maken: het zy dat
men enig gedeelte dier leidinge geheel verkieze na te gaen;
't zy dat men zyne aendacht vestige, op enig byzonder
Stuk in 't Register der onderwerpen gemeld. En nadien
men, als boven gezegd is, Schryvers van verfchillende ge
heeft, kan dit Gefchrift even daer door-voelnsbygrat
tot zodanig een gebruik dienen, niet Hechts voor Doopsgezinden, maer ook voor zulken, die denkbeelden van andere Christelyke Gezindheden toegedaen zyn.

De Bedroefden, wegens bet verlies hunner kinderen en nabeffaanden , door de Kinderziekte , tot een betamelijke en
troostlijke onderwerping aangefpoord: en de geoorlofdbeid
der Inënting overwoogen, in twee Leerredenen, door G. J.
NAHUYS. Th Rotterdam by J. Bosch 1 777• Bebalven de
,Voorreden 120 bladz. in gr. oélavo.

E

Ne ongemeen flerk woedende Kinderziekte, te Rotter.
dam, in den jare 1776, die een buitengewoon getal
van Kinderen en Volwasfenen ten grave íleepte, heeft den
Eerwaerden Nahuyr, (die ook zyn eerstgebooren daer door
had zien (neven,) aanleiding verleend, tot het opflellen,
voordragen en uitgeven dezer Leerredenen. De eerfte, uitgefproken op den 17 Nov. 1776, is gefchikt ter opbeuren de vertroostinge , van alle de zodanigen, die met hein in
dat droevig lot deelden. By die gelegenheid Relde by zich,
nevens andere aenmerkingen, iemand vragende voor, „ of
die om(Iandigheden hem ook mogten of moesten aenfpoo.
ren, om vervolgens gebruik te maken van de Inëting?"
En zyn Eerwaerde beloofde daarop dit gewigtig onderwerp,
over acht dagen, opzetlyk te zullen onderzoenen. In gevolge hier van behandelde by dit Stuk in ene openbare
Leerreden op den 24 daer aen volgende; in welke by zich
bepaelde tot het onderzoeken, „ of, en in hoe verre, wij
uit
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uit het woord van God aanleiding ontvangen, om aangaan.
de het geoorïofde of ongeoorlofde , her al of niet verpligtende
van dit Middel, iets te bepalen of af te leiden P en voorts
te vernemen, hoedanig wij omtrent dit geval, 't zij wij
het Middel gebruiken, het zij wij 't zelve verwerpen, als
Christenen behoren te verkeeren ?" Dit onderzoek leert ons
liet volgende. „ 'Er is aan den eenen kant geen regel in
Gods heilig Woord, welk het bewustte middel veroordeelt.
Dog 'er is ook aan den anderen kant geen flellig bevel,
't welk ons in 't algemeen en zonder onderfcheid 'er toe
verpligt:" [het komt hier aen op ene gegronde overtuiging
van de betamelykheid en nuttigheid der zaek, of ene twyfelmoedigheid desaengaende:] „ waar uit dan volgt, dat
een iegelijk verpligt is, na vereischt onderzoek, in deze
zaak te handelen na zijn licht, volgends 't getuigenis van
zijn geweten, en op zulk eene wijs , dat hij zijn gedrag
voor God moge kunnen verandwoorden." Hier aen hecht
zyn Eerwaerde zyne vermaningen aen de Tegenflanders,
aen de Twyfelenden en aen de Voorflanders van dit middel , naer de verfchillende onlftandigheden in welken zy
zich bevinden. En 't beluit van alles komt hier op uit.
„ Is iemand zwak, en twijfelmoedig, zonder, na behoorlijk
onderzoek en ernflige raadpleeging, tot eenige gegronde vast•
ftelling te kunnen komen, hij doet wel dat hij liet nalaat.
Is iemand daarentegen overtuigd van de geooriofdheid, hij
doet wel zo hij 'er toe bef]uit.'' Zyn Eerwaerde
behandelt dit onderwerp met ene oordeelkundige omzichtigbeid, die ítrekt ter aenpryzinge van 't gebruik der Inëntinge, zonder enigen fchyn van dwangredenen. Hy legt
het 'er niet zo zeer op toe, om zyne Toehoorders te overtuigen van 't pligtmatige gebruik der Inëntinge, als wel om
hunne oplettendheid op dit Stuk te vestigen, hen te bewegen om de zaek ter harte te nemen, hun van genioedszwarigheden te ontheffen , en voorts den weg te banen , dat
zy zich zelven, zo 't mogelyk zy, overtuigen. Ter verdere bevorderinge hier van dienen ook zyne aantekeningen,
op het een en ander gedeelte der Leerredenen, mitsgaders
zyne Voorreden en zyn Nalchrift, die ter nadere aen wyzinge en ophelderinge lirekken. Men vind hier des
aangewezen de voornaenm(Ie Gefchriften over dit onderwerp,
met de gewigtigfle bedenkingen van de ene en andere zyde, welker overweging den grond kan leggen tot ene daedlyke overtuiging; en te gelyk voorgedragen , 't geen ieder
op-
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oplettend moet maken, op zyne zedelyke verplichting in
dit geval, naer mate van zyne overtuiging voor of tegen,
of twyfeling, na ene bedachtzame opmerkzaamheid van al
het voorgel elde. Het Stuk is, buiten tegenfpraek,
van zo veel gewigts, dat een bedachtzaam mensch daer
omtrent niet onverfchillig kunne zyn; uit dien hoofde is
ene eendachtige lezing dezer Leerredenen allen oordeelkundi.
gen aen te pryzen; op dat zy, het Stuk dus ernftig overogen hebbende, zich zelven gerust mogen Rellen, in hun
gedrag en de gevolgen daer van, welke zyde zy dan ook
gekoQzen mogten hebben.
Historifcbe Befcbryving van den loop der Ziekte een's agtjaarigen Lyders, wiens beide Voeten door de koude volkomen
verriorven waren, enz. Door ABRAHAM MULLER, Stads
Med, Dr., Raad in de Vroedfcbap, en Lid der Zeeuwfehe
Maatfebappye, te Vlisfingen. Te Rotterdam by P. Holttein,
1776. In groot octavo 66 bladz.
E behandeling van 't Geval` i deeze Befchryving gemeld, heeft te Vlisfingen, onder de Genees. en Heel.
kundigen, veel oneenigheid en verfchil veroorzaakt.
De zeer Geleerde Heer MULLER heeft liet noodig geoordeeld,
't voorgevallene in deeze zaak gemeen te maaken, voornaamlyk om te doen zien, „ dat de behandeling, bydeezen ongelukkigen Lyder gehouden, alleszins (}rookt met de regelen
der koest, en met het gevoelen der beste Meesters, en dat
de gelukkige uitkomst geenzins moet toegefchreven worden
aan een byzonder geluk, het welk fomtyds aan onkundigen
te beurt valt, onder welker getal men my niet alleen, maar
ook alle de geenen, die myn gevoelen, nopens de behandeling van deezen Lyder, waren toegedaan, heeft gelieven te
plaatfen. Onze handelwys is ten hoogten gelaakt; en men
heeft alles aangewend om ons, by ieder een, te doen door.
gaan voor lieden, die, of uit eene onvergeeflyke onkunde,
of uit een geest van tegenfpreken, of uit eenige andere nog
verachtelyker oogmerken, de wezenlyke oorzaak waren, dat
deze Lyder als een Martelaar der Natuur zoude flerven. Meer
dan eens hebben wy de bitterfté verwytingen daar over moeten aanhooren , die ons des te hartgrievender waren , om dat ze
by onkundige Lieden gantsch niet ongegrond fcheenen te zyn.
Is het in de daad niet eene allerftouttie en onvergeeflyke onder-
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detncaeming, zich met alle kracht te verzetten tegen het ge
Stads Geneesheer, die zich op zyne-voelnadut
50 jaarige, en tegen den oudfleu Stads Heelmeester, die
zich op zyne 36 jaarige ondervinding, met recht, beroemden? ongetwyfeld! vooral by het gemeen, 't geen doorgaans
gelooft, dat lang te leven, en ondervinding van zaken te
hebben, het zelfde is. Hoe gering is het getal der genen,
die met VA N E F FE N van oordeel zyn , dat de ondervinding
geen vrucht is van veele vuren levens, waar van veele uure is
everdenkens. 't Geval in verfchil wordt dus door
onzen Auteur opgegeeven : — Daniel van Maldegemn, ruim age
jaaren oud, door het heete Vuur aan zyne beide Voeten aangetast zynde, werd den 7 Febr. 1776, in het Gasthuis te
Vlisfingen toegelaaten. Men voedt beide de Voeten,
tot boven de famenvoeging der Kuit- en Scheenbeenderen vol.
komen verflorven, dog men ontdekte dat de Natuur aan de
buitenzyde van den regter voet een fcheiding bewerkte; aan
den linkervoet waren geen de mint e tekenen van ícheiding te
zien. 't Was dan niet moejelyk op te maaleen, dat dit Lydertje zyne beide Voeten moest verliezen ; dewyl de inihy.
dingen in het doode tot op de Beenderen zonder eenig gevoel
of ontlasting van bloed gedaan werden. Dit Lydertje was
levendig van geest, had een gezonde Lighaamsgefleldheid,
en genoegzaame krachten, de koorts was maatig, de ont.
lastingen geregeld, en de nachtrusten voordeelig, — Deeze verítervinge was door een felle koude veroorzaakt.
Men gaf vertierkende middelen, die tevens de verrotting te
liet voer het overige het geval aan de goed -geni,
werking der Natuur over. De aficheidïng van het-gunite
gezonde aan den rechter Voet begon fterk toe te neemen, zo
dat men geraaden vondt, de verftorvene Peezen tot op de
Beenderen door te fnyden. Die Voet dan genoegzaam los
zynde, werdt den 28ften van voorzeide Maand 'er afgenoomen. Den eertien !gaart bezocht onze Auteur den
Lyder in 't Gasthuis, en bevondt dat de versterving van de
regeer voet geen duim breed boven de geleeding van den voet
was voortgegaan, maar zich bepaald had even boven de uit
Scheen- en Kuitbeenderen; ze waren met goed-ftekzlsdr
vleesch omzet en gaven geen de minite tekenen van bederf, en
ftaken geen vier linien boven 't vleesch uit. Na ver
Lenige dagen ontdekte men, dat de uitfteekzels der-lopvan
Beenderen los en beweeglyk wierden, inzonderheid die van
liet Kuitbeen. By nader onderzoek bevondt men , dat de
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Natuur, even in het vleezige gedeelte, eenige linien boven
de Uiteinder, een rand hadde gemaakt, als 't ware, met
oogmerk om zich van dit overtollige te ontdoen ; 't welk ook
den 28ften van die maand gelukte; zynde dat van het Scheenbeen vier weeken daar na afgevallen. - Geen de minfte
bederf wierd de Auteur 'er aan gewaar: het eene was zeer
fpongieus, gelyk in zulke Kinderen aityd waargenomen wordt;
dat van het Scheenbeen was nog volkomen kraakbeenig. --Men vondt nu ook dat aan den linker voet de gezonde huid
en het daar onder liggende vetvlies, meer dan anderhalf vinger breed, van het doode afgefcheiden waren. Hier gefchiedde geene affnyding van Peezen of Spieren; maar men wagtte
geduldig de affcheiding der doode deelen van de levendigen
af. --- De affcheiding van den linkervoet was in 't laatst
van deeze Maand zo flerk toegenomen, dat dezelve naar de
binnenzyde begon over te hellen, en hoe meerder de Pezen
en 't vleesch wegrotteden , hoe grooter de helling wierd, zo
dat derzelver zwaarte eene byna volkomene ontleeding ver
zulks nog meer te bevorderen, deed de Heer-orzakte.Om
DE V E Y, even onder het levende , niet alle voorzichtigheid
eene kleine infnyding, en nam by een volgend Verband, met
een Snymesje , den Voet zeer gemakkelyk af. Geen de min•
lie bloedlforting was 'er by de afneeming. Hier werdt men
ook geen uitl}eeking der beenderen gewaar, gelyk men aan
de fomp van den regter Voet gedaan hadt. Deeze twee flotnpen zyn in zeven Maanden tyds volkomen geneezen, effen
en glad: de linker, waarvan de Voet ook laater afgenoomen
is, is 't eerst herfteld geweest, tien weeken eerder dan de
regter. -- De Auteur toont vervolgens het nut van deeze
gehoudene Geneeswyze: en bevestigt dit zyn gevoelen door
verfcheide zeer bondige redenen, waarby nog gevoegd is een
Lyst van Waarneemingeu, welken den goeden uitflag der
natuurlyke aflèheiding bevestigen.
Verders wordt 'er
een verhaal gegeeven van de gehoudene raadpleegingen over
dit geval , door de Stads Genees- en Heelkundigen. De
Heelmeester CORRhVONT drong tterk aan op de afzetting,
onder anderen voor redenen geevende, de onmogelykheid ,
om deeze ledemaaten te behouden, de toevallen die door liet
niet doen der afzetting zouden kunnen ontftaan, te weeten
het bederf der beenderen , zwelling van 't vetvlies, f}erke
verettering; die ten gevolge hebben verval van krachten en
lluiptrekkingen enz. Dog anderen met den Autheur waren 'er
voor, om 't aan de Natuur over te laaten, welk laatlle ge.
Vl. DEEL. $ * LETT. NO.4.
ri
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voelen men met een gelukkigen uitfag gevolgd heeft. Hierby komen de antwoorden en Brieven, van verfcheidene zeer
ervaarene en geleerde Heeren, die over dit geval geraadpleegd
zyn: als VAN DOEVEREN, VEIRAC, BONN, VAN DER HAAR,
VAN GESSCHER, GREEVE, welke laatfle ook bevat 't gévoelen van de Hoogleeraaren te Utrecht, hierover. Allen komen
ze hier in overeen, om liet geval aan de Natuur over te laaten, en af te wachten, wat dezelve verder ten beste van 't
Lydertje uitwerken zonde. 't Gelukkig gevolg heeft volkomen de heilzaamheid van deeze raadgeevingen bevestigd, en
getoond dat de geneezende Natuur zeer wel in Raat was,
om alle de gevaaren, welke van de tegenparty opgegeeven
wierden, te boven te koomen, en uit den weg te ruimen.
De Autheur heeft ons verzocht, uit zyn naam twee groove
fouten te melden, die in deeze Verhandeling ingeflopen zyn,
bladz. io, reg. 7. (laat rechter, moet zyn linker, en bladz.
44, reg. 14. wordt gevonden waarin minder, lees, waarin
niet minder.
Proeven op de Slakken , door j. C. SC H F F ER, Raad van
Z. 1W. den Koning van Denemarken en Noorwegen, Prof.
Hon. te Altena enz. enz. Met zeven naar het leven gekleurde Plaaten. Uit bet Hoogduitscb vertaelt. In 's Gravenhage by J. du Mee 1776. In gr. 4to. 52 bladz.
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Et aangroeien van nieuwe Koppen aan Slakken, welker
Koppen volkomen afgefneeden waren, eerstm.aal door
den Heer Abt Spallanzani ontdekt, Is aan niet weinig tegen.
fpraak onderhevig geweest; niet alleen ter oorzaake van de
ongemeene zonderlingheid van het verfchynzel, maar ook,
en wel te meer, om dat verfcheiden Onderzoekers der Na
hunne Proefneemingen deswegens , niet geflaagd-ture,in
zyn. Intusfchen is 't 'er egter zo mede gelegen , dat andere
oplettende Waarneemers, door herhaalde Proefneemingen overtuigd, het gezegde van den eerstgenoemden als onwraak.
baar bevestigd hebben. Onder die laatften komt bovenal in
aanmerking de Hoogleeraer Schaefer, als die geen moeite ontzien heeft, om alles wat daar toe eenige betrekking had, met
de uiterfte naauwkeurigheid na te gaan; naar uitwyzen van
zyne daaromtrent, in 't Hoogduitsch, gemeen gemaakte Proeven, welken thans, ook in 't Ned erduitsch, den Lief hebbe.
ren van foortgelyke onderzoekingen aangebooden worden.
In
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In het Gefchrift, dat eene befchryvingzynerProeven, met
nevensgaande Aanmerkingen over dit onderwerp , behelst,
levert hy ons eerst eene beknopte aanwyzing, in eene ne
Plaat, van die deelen der Slakken, welken hier-vensgad
byzonder in overweeging komen. Daaraan hegt hy eene
melding zyner eerfee Proeven; en deelt ons vervolgens inst
gelyks zyne laatere Proeven mede; welke alien trapswyze
get rekt hebben, om hem volkomen te overtuigen van de
echtheid der waarneeminge van den Heer Spallanzani.
De Autheur had reeds al vroeger, doch by toeval, en
zonder 'er verder agt op te geeven, ontdekt, dat het, door.
fnyden der Slakken, met eene fchaare, als de fueede niet
juist in 't midden, maar meer naar vooren, en byzonder
aan den Hals en den Kop gefchiedde, niet terftond dood
Toen by vervolgens de waarneeming van den-lykware.
opgenoemden Heer geleezen had, bragt -hem zulks tot meerer opmerkzaamheid, in 't doorfnyden der Slakken. Vel
dra ontdekte hy dat veelen aan die doorfliyding Nierven,
maar hy werd tevens gewaar, dat anderen 't leeven behielden , en , vroeger of laater, dus gewond , wegkroopen.
Eene gezetter proefneeming met Slakken, wier agterlyf af
zulken, wier Koppen weggenomen wa--gefndwas,
ren, leerde hem, dat niet alleen de eeroen, op den tweeden dag, maar ook de laat['en van den derden en vierden
dag af aan, (buiten de beweegingen die zy gemaakt hadden , ) hun voedzel gezogt hadden, aan de by haar geleide
Boonbladen ; ook ontdekte hy, na verloop van eenigen tyd,
dat ze werkelyk nieuwe Koppen bezaten. Wat laater vond
hy, by 't zoeken na Slakken in den Tuin, ter plaatfe daar
hy 'er voor eenigen tyd etlyken doorgefileeden had , eene
Slak met eene wan[laltigen Kop, vermoedelyk een vroeger
doorgefneeden; waaraan by te minder twyfelde, om dat de
Kop, na verloop van eenige dagen, eene natuurlyker geflake kreeg. Hy waagde het haar anderwerf den Kop af
te fnyden; maar ditwiel doodlyk uit. In dien zelfden tyd
beroofde by eenige Slakken van hunne bovenfte Voelhoornen, en na ongeveer eene maand was haar gemis weder
herheld. Ook freed hy 'er nog eenigen de Koppen af,
en, fchoon zommigen het bettierven, zag hy anderen nog.
tans, na verloop van eene maand, met nieuwe Koppen voor.
zieti. Op eene foortgelyke wyze beproefde hy 't, met het
affilyden der agterlyven, dat by fommigen van geen gevolg
was, maar by anderen volkomen herheld werd.
Alle de dus ver gemelde Proeven zyn gedaan op naakte
Slak•
La
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Slakken; verder heeft de Autheur insgelyks zyne waarnee.
mingen voortgezet op de Hoorn- of Huisjes. Slakken, met
een verfchillenden uitflag; doch zo dat ze hem genoegzaame
bewyzen aan de hand gaven, ter verzekeringe, dat, wanneer
de fneede naar den eisch gedaan is, en alles zig met de Slak
wel fchikt , de afgefneeden deelen, door eene aan- of uit.
groeijing van nieuwen, vergoed worden. De Hoogleeraar
geeft van alle zyne genomen Proeven een ten uiterfte naauwkeurig verslag; en men kan 'er ten duidelyla'e uit afneemen,
dat hy alle mogelyke oplettendheid, zo in 't doen als in'rbefchryven der Proeven, in agt genomen heeft; dat ook doorfraalt in. de Plaates, welken ons den uitfag dier Proeven,
naar 't leeven afgebeeld, onder 't oog brengen. Wyders gaat
des Autheurs berigt vergezeld van aanmerkingen , zo nopens
de Proeven zelven, als wegens de Natuurlyke Historie der
Slakken, en de byzonderheden, die nog een nader onderzoek
eifchen. Tusfchen beiden deelt hy ook nog mede eene beanti
woording der tegenwerpingep en twyfelingen, welken hein
voorgekomen zyn; dat dienen kan, om deeze en geene zwaarigheden uit den weg te ruimen , of af te fihyden; terwyl een
nader onderzoek best gefchikt is, om dezelven daadlyk weg
te neemen. — Het Stuk is zekerlyk, in den eeralen op.
flag, zeer vreemd; dan na alle de bekende en erkende Proef.
neemingen, zo niet de Polypen als met verfchillende foorten
van Wormen, kan 't niet volftrekt verwerpelyk voorkomen;
en als men deeze Proeven niet de nevensgaande Aanmerkin•
gen van den Hoogleeraar nagaat, vervalt bykans alle twyfeliug (*). Natuurlykerwyze moet dit veesen aanzetten tot
het doen van nieuwe Proefneemingen; dan nadien 'er, om
hier in wel te tlaagen, geene geringe opmerkzaamheid ver.
eischt wordt, zo hebben we geoordeeld fonimigen geen ondienst te zullen doen , niet hun, ter deezer gelegenheid,
nog te melden, 't geen de Heer Abt Spalleni ani deswegens
gezegd heeft (t).
„ Wanneer men het Hoofd eener Slek wederom wil doen
aan (*) Die hier omtrent, buiten eigen proefneeming , nadere verzekering begeert, die leeze het bygebragte uit de Palingenefie van den
Heer aoNNET, in de Nederduitfche uitgave zyner Befchouwinge der
Natuur, te Franeker, by P. N. Losaars, II D. bladz. 255.
(t) Zie's Mans Voorreden voor zyne uitgave van BONNETS Befchouwin g der Natuur, of het daar uit medegedeelde in de Nederduit.
fche uitgave van dat voortreffelyk Werk, II D. bladz. 261. waar
van wy ons thans bedienen.
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aangroeijen, moet men, vooreerst, de ontleeding dezer Dieren wel verftaan, om de-juiste plaatze van het Hoofd te bepaalen. Dan het Hoofd is bij de Aardgekken moeijelijk van
het begin der Romp te onderfcheiden. Het (trekt zich echter
gewoonelijk, wanneer de Slek geheel uit zijn huisje is, van
het voorste gedeelte des Lichaams zeer weinig verder dan de
wortelen der twee groote Hoornen uit. Wanneer men het
daaromtrent affnijdt, kan men zich dikwils verzekerd houden
van een nieuw te zullen zien voortkoomen. Doch het gelukt
ook niet altoos, want fchielijk gaat men de p- alen in de af
te buiten, en fchielijk kooroen 'er nadeelige onlftandig•-fned
heden in de bewaaring, enz. voor. Snydt men ondertusfchen
zo verre niet af, en heeft men den geheeleu kop niet weggenomen , dan sierven gemeenlijk weinigen , en de meesten
krijgen eenen nieuwen kop. Gaat de lnede verre achter de
twee groote Hoornen, zo moet het Dier, zonder hoop van
redding, ílerven ; want dan zo heeft men , benevens het Hoofd ,
nog verfcheide andere Deelen des Lichaams afgefneden.
„ Ten tweeden, hebben alle de foorten van Slekken, met
welke ik, in het land van Modena en Reggio, mijne proeven genomen hebbe, het vermogen van zich te vernieuwen:
doch deze vernieuwing gelukt bij zommige beter dan bij andere : gemakkelijker vernieuwen zich de eetbaare Slek!aen ,
van middc!maatige grootte , wanneer zy tot haaren volkomen
wasdom gekomen zijn: moeijelijker die, welke mets niet eet,
die verfcheidenerleije kleuren hebben en zich in de hoven ophouden. Van de uitlandfche foorten kan ik niets zeggen, de.
wijl ik met dezelve geene proeven genomen hebbe.
;, Ten derden is ieder jaargetijde tot deeze Wedervoortbrenging niet gefchikt, maar alleen de warme voorjaarsdagen naast
den Zomer. 'Er wordt namelijk een aanzienlijke trap van
warmte toe vereischt. In de koudere jaargetijden kan men
echter door eene warme kagchel zijn oogmerk bereiken.
„ Decze aanmerkingen houde ik voor zeer noodzaakelijk
wanneer men deeze proeven wil voortzetten. Ik geloove, dat
her zommige, die mijne proeven omtrent het wederaangroeien
van het Hoofd en den Staart der Stekken herhaald hebben,
alleen daarom niet gelukt is, om dat zij de voorgefchrevene
regelen van omzichtigheid niet hebben in acht genomen. Mij
zijn twee Natuurkundigen bekend, welke de Slekken, zon
gelukkigen uitflag, verminkt hebben, namelijk de Heer-der
WARTEL in Artois, en de Heer BomARE te Parijs, doch de
laatfile met veel minder zorgvuldigheid en voorzichtigheid."
L3
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Oudheid- en Natuurkundige Verhandelingen , meestal betrek.
lyk tot Westvriesland of bet Noorderkwartier, door Mr. it.
PALUDANUS. Eerfte Stuk. Te Leyden by P. v. d. Eyk en
D. Vygh, 1776. Behalven het Voorbericht 276 bladz. in
gr. oEtavo.
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Y alle de zodanigen , die zig verlustigen in 't nafpooren
der Oudheden en der Natuurlyke Historie van ons Va
Heer en Mr. Paludanus reeds van óverlange-derlan,is
bekend, als iemand, die zeer veel werks maakt van derzelver beoefening; geene moeite ontziet , om zyne kun.
digheden daaromtrent uit te breiden , en alles, wat hem
hiertoe betrekkelyk voorkomt, met een welwikkend• oordeel
na te gaan; ten einde, zo oude als nieuwe kundigheden te
toetten, en het zyne toe te brengen, om de waarheid der
zaake op te helderen en te bevestigen. Meermaals gaf hy
hier van blyken, die hem by deskundigen eene algemeene
hoogagting deeden verwerven; welke zekerlyk door dit Ge.
fchrift nog al [hat toe te neemen; dat de Liefhebbers te
meerder zal nopen, om zyn oogmerk te beguntligen. ---Zyn Ed. naamlyk geeft hier een drietal van Verhandelingen
over onderwerpen van dien aart; en in 't Voorbericht meldt
by ons, dat hy den hier boventiaanden Tytel, voorbedagt.
lyk, aan derzelver hoofd geplaatst heeft; om dat zulk een
ruime Tytel hem te meerder veyheid verleende , om deeze
zyne Verhandelingen, vervolgens, van andere foortgelyken
vergezeld te doen gaen; waartoe hy zig, zo wel van zyn
eigen voorraad, als van dien welken anderen hem zouden
gelieven te verleenen, niet vermaak zou willen bedienen.
Ik heb, zegt hy, den voorgevel van dit gebouw op die
wyze opgehaeld, en my hier door te beter in [het geheld,
om mooglyk in vervolg van tyd nog een of meerdere ge.
bouwen naent dit in diergelyken finaek op te timmeren.
Hee ft iemand, Hy zy wie Hy zy, hier toe eenige bouw.
fto$èn • men zende my die over. Ik eisch geene porivry.
heid. Ik wil dezelven wel betalen, mits men my goede
leverbare wier fluure , die den toets van naervragen kan
dooritaen." Byaldien dit voorfiel behaage, en zyn
Ed., gelyk we vertrouwen, rustig voortvaare, heeft men,
onder deezen Tytel, Bene verzameling van Stukken te wag•
ten, die den onderzoeklievenden Landzaat verfcheiden merk.
waardige byzonderheden aan de hand zal geeven; hoedanigen
'er reeds in deeze eerfle afgifte voorkomen.
„
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De eerfte Verhandeling heeft ten onderwerp, het affcheu.
ren van Texel van 't vaste Land, en wel bepaaldlyk het
verfchillende denkbeeld , nopens den tyd, wanneer zulks
gefchied zou zyn. Volgens 4lting is het voorgevallen in
de dertiende Eeuw; doch Huydecoper verwerpt dit als ge.
heel ongegrond, en beweert dat Texel reeds in de negende
Eeuw een Eiland was. Het voorftel van Huydecoper heeft
Paludanus bewoogen, om dit onderwerp op nieuw na te
gaan; de kragt der reden tegen het gevoelen van Alting in
overweeging te neemen ; en, dezelve te zwak bevindende,
dat gevoelen met nadere bewyzen te verfkerken ; door ontegenzeggelyk te betoogen, dat Texel in de dertiende Eeuw
nog aan 't vaste Land, dat is aan de tegenwoordige Hel
dus in de negende Eeuw geen Eiland-der,vastwn
geweest is. Des Autheurs behandeling van dit Stuk, die
alle opmerkzaamheid vereischt, daar ze ten uiterI'te naauwkeurig is, en 't verfdril ten behoeve van uiting fchynt te
beflisfen, is wyders doorvlogten met een aantal van oor
betreffende de oude óefteldheid-delkunigamr,
van ons Vaderland in dat Gewest, die de Liefhebbers niet
ongevallig zullen zyn.
Eene hier aan volgende Verhandeling behelst een 13erigt,
van zeker onlangs gevonden Kerkhof, tusfchen de Wieringerwaard en het eiland Wieringen; by welke gelegenheid
de Heer en Mr. Paludanus 't 'er op toelegt , om te doen
zien, hoe ongegrond men beweere, dat hieromfheeks oud
Reuzen gewoond zouden hebben. Na eene vooraf-tyds
aanmerking over de waarlyk kloeke geftalte der ou--gande
de Germaanen, en 't denkbeeld dat 'er hier te Lande ook
Reuzen onder hen gevonden wierden, welk gevoelen op
nieuw ter baane gebragt was, by de ontdekking van zeker
Kerkhof, zo treedt de Antheur ter zaake, óm verflag te
geeven van de aangeduide ontdekking. Met den aanvang
(preekt hy ter loops van het Oesterzoeken, en voorts wat
breeder van het Wiergewas in die Eireek; ter oorzaake dat
de daaromtrent aangewende . arbeid gelegenheid ter ontdek.
kinge van dat Kerkhof gegeeven heeft, in den jaare 1772,
dat egter eerst recht rugtbaar werd in den jaare 1773, toen
men van aldaar ontdekte Reuzenbeenderen begon te fpreeken. Het liep nogtans aan tot in 't jaar 1774, eer 't onzen Schryver fchikte , om onderzoek op dit alles te doen;
wanneer hem, by 't afloopen van 't water, bleek, dat 'er
ter dier plaatze een uitgebreid Kerkhof was; het welk hy,
met melding der diestyds gedaane ontdekkingen aldaar, befchryft.
L4
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fchryft. Uit hoofde van het bovengezegde nopens de Reuzenbeenderen, viel de aandagt toen, en vervolgens by ver
ook inzonderheid op de aldaar in Kisten-dernafpoig,
liggende of reeds verfpreide beenderen; wanneer men terfcond gewaar wierd, dat dit Kerkhof geen begraafplaats van
Reuzen geweest was. De grootfte Kisten aldaar gevonden
waren ruim zeven voeten binnenswerks, of zeven voeten
en drie duimen buitenswerks; doch dit was iets zeldzaams,
men vond 'er weinigen ter lengte van zeven voeten, maar
erfheiden van zes voeten en zeven of acht duimen; gemaakt van goede zwaare eiken planken, ter dikte van twee
duimen. Wat de beenderen betrof, dezelven waren van
die lengte, dat een deskundige op 't oog wel konde zien,
dit het geen Reuzenbeenderen waren. Dan om hier in niet
te berusten , en de gefprekken desaangaande kragtiger te
keer te gaan, befloot de Heer Cornelis Hoefman _?ansz.,
Leftor in de Ontleed-, Vroed- en Heelkunde te Alkmaar,
(die met den Heer en Mr. Paludanus dat Kerkhof bezib
tigd had,) op verzoek van deezen zynen Vriend, in den
jaare 1775, de gevonden beenderen naauwkeurig te meeten,
en dezelven met die van Menfchen ter gewooner lengte te
vergelyken. Den uitflag van dit onderzoek meldde hy voorts
aan zynen Vriend in een Brief, welke ook hier medegedeeld
wordt; en naar uitwyzen van dat berigt, leveren die beenderen , volgens de manier van rekening door den Heer
Hoefnazi in 't werk gefield, door elkander genomen, Sceletons of Geraamtes van 5 voeten en t Rhynhandfche
Oar deeze meeting te regelmaatiger in 't
duimen.
werk te flellen, bediende hy zig van de Opperarm- de Dyeen Scheenbeenderen; na eerre voora('gaande meeting van de
evenre.digheid dier deden tot liet geheele Geraamte, volgens
de juiste ontleedkundige Tafelen van den beroemden I- oog.
leeraar fllbinus; die aan een welgemaakt geraamte, ter lengte van 5 voeten Riiynlandscb, geeft een Opperarmbeen
van J3,', een Dyebeen van 187 en een Scheenbeen van 142
duimen Rhvnlandsch. Naar deeze meeting mag men gegrond vastftellen, dat liet Opperarmbeen, fchaars y maal
genomen , de lengte van een geraamte geeft, als zynde 5
maal 13; de lengte van b7„ duimen, of 5 voeten 72 duimen. Zo zal men dan het Dyebeen 3Z maal moeten ver
om de lengte van het geraamte te bepaalen;-menigvuld,
of het Scheenbeen ruim 4Z maal; want 3 maal 18 7 geeft
66;a duinren, en 42 maal 142 geeft 654 duimen. Op dee.
den grondflag waren de aldaar liggende Geraamtes, volgens
diq
-
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de gedaane meeting der gevonden Beenderen, meeren deels
vooral niet langer geweest dan 5 voeten, en ter naauwernood zal 'er een enkele van ongeveer 6 voeten onder ge.
weest zyn, dat verre te kort fchidt voor 't denkbeeld van
Reuzengeraamtes. De Heer Hoefman voegt by deezen zy.
nen Brief, niet alleen een Tafeltje van de lengte der ge.
vonden Beenderen; maar ook eene Proportie-Tafel , in wel ke men, op de voorgeilelde manier van rekenen, de lengte
der Geraamten, uit de opgenoemde foort van Beenderen ,
gereedlyk kan nagaan; dat by 't ontdekken van zodanige
Beenderen van dienst kon zyn; en waar van ook Tekenaars, Schilders en dergelyken gebruik kunnen maaken.-Wy hebben ons , ter oorzaake van de naauwkeurigheid,
door den Heer Hoefman hier in agt genomen, wat langer
met deeze zogenaamde Reuzenbeenderen opgehouden: voorts
staat ons, met opzigt tot de Verhandeling zelve, nog te
melden, dat de Heer en Mr. Paludanus verder de bepaalde
plaats van dit Kerkhof nader aanwyst, niet voortlellinge
zyner gisfingen wegens den tyd der begraavinge aldaar.
'Lyn Ed. is van gevoelen, „ dat dit Kerkhof van het te
-genwordiW ,ftenmvaWirkld,
niet voor in de Veertiende, of, op zyn vroegst genomen,
in de Dertiende Eeuwve afgelcheurd, en door eene overí}rooming onder het ziltig nat begraven is geworden, en
dat men gevolgelyk den tyd der begravinge aldaer Nebbe
te bepalen in de Veertiende, of wel op zyn vroegst in de
Dertiende Eeuwe." Het voordraagen deezer gistingen is
wyders doormengd niet etlyke Oudheidkundige aanmerkin.
gen, byzonder tot dat Gewest behoorende.
By deeze Verhandeling komt eene derde, behelzende een
Berigt omtrent een ouden Muur of weg van Duifil:een , in
en buiten de Wieringerwaard , ontdekt. Onze Schryver
geeft hier een gezet verhaal van de ontdekking van een oud
muurwerk aldaar, deszelfs ligging, ftreklking enz. afgetekend op eene nevensgaande Kaart van dat Gewest, welke
ons ook de plaats van het vooriieengemelde Kerkhof aan.
wyst. Vraagt neen, wanneer, en niet welk oogmerk liet
zelve gemetzeld zy, zo betuigt zyn Ed., hieromtrent niets
anders dan gisfingen te berde te kunnen brengen. Naast
een weg geweest, dien de Romeinen reeds -d,enklyis't
of de eigen inboorlingen in laater tyd, aangelegd zullen
hebben ; welks dienst by eenigermaate aantoont. Onder
andere zo oudheid- als natuurkundige bedenkingen nopens
L5
dat

1(6

R. PALUDANUS

dat muurwerk, komt wel inzonderheid in overweeging uit
welk foort van [leen het zelve be[taa, en wat men daaromtrent in agt hebbe te 'neemen. Men kan, al het voorge.
fielde nagaande, niet veel in twyfel trekken , of het beflaat
uit eene foort van duifffeenen; dan herhaalde proeven geeven aanleiding om te beweeren, dat men hier niet te denken heeft op duif(leen van buitens lands ingevoerd, maar
op een voortbrengzel van ons eigen land; en dus te [lellen, ,, dat die geheele muur voorheen gemaakt is van ee.
ne fpecie, welke uit onzen Vaderlandfchen grond geftoken
werd, en in cie lucht komende tot [leen verhardde." De
Heer en Mr. Paludanus meldt ons, wat hem aanleiding tot
deeze gedagten gegeeven heeft, en deelt ook by die gelegenheid mede het geen de Heer Ie Francq van Berk hey des.
wegens heeft waargenbinen, en ter nadere onderzoekinge
voorgeslagen. Volgens die opmerkingen is deeze (leen, buiten tegeiifpraak, duifeen, en vermoedelyk een voortbreng.
zel van ons Land; „ be{iaende waerfchynlyk uit verharde
Zeeflib, met fleenagtige klai en fchelp(Iofl'e, of andere fy.
ne kalk of mergel, met allerleie foorten van fteentjes vermengd." Zyn Ed. zet dit gevoelen in een vry gunftig licht,
en hy vleit zig met de verwagting, dat volgende proefneemingen hem in [laat zullen (tellen, om 'er nog verder de
bondigheid van te bewyzen; en tevens waarfchynlyk te maa.
ken, „ dat de duiffteenen, welken aen velen onzer oude
gebouwen gevonden worden, voortbrengsels zyn geweest
van ons eigen Vaderland." -- Wyders maakt de Autheur in deeze Verhandeling nog gewag van andere {lukken
muurwerks, welken men in om en aan de Wieringerwaard
ontdekt heeft; als mede van eene muuragie dicht by Wie•
ringen; dat hem voorts op Wieringen aan Land doet lappen , om aldaar, zo wel de Kerk op de Stroe, als drie andere Kerken, vooral van buiten eens te befchouwen. Na
't bezichtigen hier van gaat by weder Zeewaards in ter opfpeuringe van twee oude plaatfen, Ter Dorp en Grebbe ;
van 't eerie vindt hy geen overblyffel, maar van 't laatfte
ontdekt hy nog duidelyke blyken van eene fteenen muuragie. Vermoedelyk zyn die plaatfen, benevens anderen, gelyktydig met het bovengemelde Kerkhof, onder het Zeenat
begraaven. En veelligt heeft men tot die zelfde tydsom•
ftandigheden te brengen het aanfpoelen van cenige Lyken
op het Koegras, waar van zyn Ed. ons een beknopt berigt geeft. — Men vond naamlyk in 't jaar 1775, op ee.
ne
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ne hoogte op het Koegras, vele geraamtes van menfchen, zo
ouden als jongen, op allerhande wyzen liggende; 'er was
geen brokje houts by te vinden, maar wel duiffteen en eenige tanden van paerden. Zyn Ed. denkt, uit alle de omftan.
digheden, „ dat die Menfchen, by eene Overftroomitig verongelukt, met gedeelten van Huizen, Paerden en ander Vee,
tegen die hoogte zyn komen aenfpoelen, en aldaer dus op elkanderen, by het weglopen van het water zyn blyven liggen,
terwyl men dezelve naderhand met Zand overdekt hebbe,
zonder ze juist in orde te fchikken." Onze Schryver
beluit ten laatfte deeze Verhandeling, die verfcheiden byzonderheden nopens deeze Landftreek ontvouwt, met eenige
aanmerkingen wegens de bezakking .3 der Landeryen in de
Wieringerwaard, na derzelver bedyking.
Ten laatfte ontmoet men in deeze Verzameling nog eene
Verhandeling, welke ons een berigt geeft, van het zoeken,
korren , bewaaren en verzenden der zogenaamde Texelfche
Oestergin ; met eene nevensgaande afbeelding van de Kormachine, waar mede men Oesters vischt; tot welker opftel.
ling de bovengemelde ontdekking van 't Kerkhof aanleiding
gegeeven heeft. Dezelve levert ons eene naauwkeurige be.
fchryving van de vangst en verdere behandeling der Oesters,
inzonderheid door de Texelaars, die bepaaldlyk hun werk
maaken van 't Oesterplanten; dat is, 'van 't bewaaren der
Oesters, op hier toe gefchikte beddingen, of oesterbanken,
om dezelven daar te doen overwinteren, of neder te leggen,
ten einde de kleinen te laaten aangroeien. Van deezen byzonderen handeltak, en 't geen daar toe betrekking heeft,
die vermoedelyk veel uitgebreider is, dan men in 't algemeen
denkt, hadden wy tot nog geen behoorlyk narigt; des de
Heer en Mr. Paludanus zo wel door deeze, als door zyne
voorige Verhandelingen, veelen dienst doe. Het thans afgegeeven Stuk is dus zeer wel gefchikt, om het verlangen der
Leezers, na 't agtervolgen van zodanig eene Verzameling op
te wekken, waar in we dan ook te gemoet zien, eene nadere onderrigting, nopens de opgewelde Duiffteenen, als Be
-ne
Vaderlandlche Bouwftoffe.
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Verhandeling over de deugd en bejlendigheid der Schulpkalk;
in vergelyking der Steenkalk, byzonder tot 's Lands Forti
PHILOPATRIS BATAVUS. Te-ficatenNzlwrk.Do
Amfterdain by de Wed. Loveringh en Allart 1 777. Behal.
ven de hoorreden 183 bladz. in gr. oétavo.

H

Et bekende verfchil over den voorrang van de Schulp.
kalk boven de Steenkalk, of omgekeerd, wordt in dit
Gefchrift, niet alle oplettendheid, ten voordeele der Schulp.
kalke behandeld. De Opfteller deezer verdeediginge heeft
met veel oordeels alles nagegaan , wat men hier te Lande
over en weder bygebragt heeft; de voornaaml}e bedenkingen
van de eene en andere zyde neemt hy in ernstige overweeging; en tragt ten klaarfte te toonen, , dat alles famenloopt,
om het gebruik der Schulpkalk te begunftigen. , Hy Relt zig
aanvanglyk twee hoofdzaaken voor; te weeten te onderzoeken, (t.) Of de Ouden alleen Steenkalk tot hunne Gebouwen gebruikt hebben, dan ook Schulpkalk, en inzonderheid
in ons Land zelfs de laatfte meer dan de eerf'e? (2.) Of de
Schulpkalk de Steenkalk in deugd, verfteenende hoedanig.
heid en behendigheid evenaart of overtreft? — Ten aanzien van het eerfte Point brengt hy overtuigende bewyzen,
die gegrond zyn, op eene nauwkeurige bezigtiging onzer oude Gebouwen, by, waar uit ten duidelykfte blykt, dat de
Ouden, inzonderheid in ons Land, wel degelyk Schulpkalk,
weer dan Steenkalk, ja misfchien ALTOOS gebruikt hebbes .
En wat het tweede voorftel betreft , men heeft, gelyk hy
doet zien, om zig hier omtrent te bepaalen, ílegts het oog
te vestigen op de gebouwen, die met Steen. of Schulpkalk
gemetzeld zyn, en dezelven met elkanderen te vergelyken;
wanneer men terflond gewaar wordt, dat alles ten voordeele
van de Schulpkalk fpreekt. Dit bewys komt hem voor van
die kragt te zyn, dat het niet verzwakt kunne worden, door
Chymifche redeneeringen over dit onderwerp; welker nutloosheid in dit geval hy ook daarom doet opmerken.
Met het voordraagen van dit alles, zyn Stuk in zo verre vol
hebbende, verledigt hy zig wyders, om de bezwaa--donge
ren en tegenwerpingen tegen het gebruik der Schulpkalk na
te gaan, te beantwoorden en te wederleggen; in welke wederlegging hy zig niet minder flerk voordoet, dan in de ver
zo ten opzigte van de ondervinding als van 't Chy--deign,
mifche, ten bewyze dat hy de Chymifche redeneeringen niet
ge.
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gewraakt heeft, om derzelver kragt te ontgaan ; 'maar om dat
ze niets ter zaake doen, als de ondervinding eene onweder.
leglyke taal (preekt. Ten laattle toont by nog, hoe
veel voordeels onze Schulpbranderyen den Lande toebren.
gen; het welk het gebruik der Scbulpkalk , een Vaderlandscb
Product, zou moeten aanpryzen, boven dat van de vreemde
Steenkalk, indien ze elkanderen in deugd gelyk Ronden; en
gevolgelyk nog veel meer, zo 't blykbaar zy, dat deSchulp.
kalk de Steenvalk hier in verre overtreft, gelyk de Autheur
ten bondigfte getracht heeft te bewyzen.
Het leven van M. AZ. DE RUITER, Hertog, Ridder enz, enz.
enz. Lt. Admiraal Generaal van Holland en Westfries/and.
Te flmflerdam by P. Conradi en te Harlingen by V. v. d.
Plaats 1776. Bebalven een kort I7oorberigt 455 bladz. in
groot octavo.
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Oe meer men de Nederlandfche Gefchiedenisfen doorbladere, des te duidelyker blykt het, dat het ons Vaderland nimmer ontbroken heeft aan Mannen, die zig op de Bene of andere wyze, ten nutte van ons Gemeenebest, beroemd
gemaakt hebben. Wy kunnen zekerlyk alle andere Volkeren,
ten dien opzigte, wel evenaaren; en veelligt zouden Wy hen,
alles behoorelyk ingezien zynde, daarin grootlyks overtreffen.
Dit laatfte heeft inzonderheid plaats met betrekking tot Zee•
helden; des men ten deezen aanzien met vollen regt zeggen
moge, dat Nederland, boven alle andere Volkeren, kan roe.
men, niet alleen op derzelver aantal, maar ook op derzelver moed en beleid. 's Lands Gefchiedfchriften geeven hier
van wydluftige getuigenisfen, die door Uitheemfchen bevestigd, door eene menigte van ftaatlyke Graftomben, in onze
openbaare Gebouwen , vereeuwigd zyn geworden. Onder
allen deezen, die den Lande tot eer Eirekken, verheft men
bovenal, met welverdienden lof, den ten hoogfte roeinwaar.
digen Zeeheld, Michiel Adriaanszoon de Ruiter, wiens Leevensbefchryving in deezen den Landzaaten op nieuw onder 't
oog gebragt wordt, als die van een by uitneemendheid loflyk
voorbeeld. Men vindt toch, (gelyk de Op[teller deezerLee.
vensbefchryvinge in zyn Voorberigt zeer wel zegt,) „ dat
veele Helden, die, zo in ons Vaderland, als in Frankryk,
Engeland en andere nabuurige Landen, zich hebben beroemd
gemaakt, meestal, aan de eene of andere zyde belchouwd,
een
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een vlek in•hun karakter hebben. Den eenen hapert .het aan
beleid, den anderen aan deugdzaame zeden, de een zocht
zyne eigene grootheid boven die van zyn Vaderland, de ander vergaapt zich aan uitwendige pragt, of verloopt zich in
baldaadige wreedheid. Doch de Admiraal de Ruiter, zo
veel de Historie ons toelicht, is een voorbeeld voor allen,
die den naam van Held, met regt, willen draagen: ten
minften ik heb alle de Gefchiedfchryvers van dien tyd, zo
veele my bekend zyn, zonder onderfcheid, zo die in onze
als in andere taalen gefchreeven hebben, nagezien, en met
oplettendheid nagezien, maar nergens heb ik iets gevonden,
dat den waaren roem van onzen de Ruiter zoude kunnen
bevlekken.
Het geen tot het gemeenmaaken van dit Stuk aanleiding
gegeeven heeft, is de uitgave der bekende Verzamelinge
van Levensbe chryvingen van eenige voornaame meest Neder
Mannen en Vrouwen, waar van reeds drie Dee--landfcbe
len het licht zien. By deezen vorderde onze Zeeheld, buiten kyf, eene aanzienlyke plaats; doch het viel moeilyk
hem, naar verdienfte, in een kort beftek te befchryven ;
en men heiloot des hem liever een afzonderlyk Gefchrift
toe te wyen. Men heeft, 't is waar, 's Mans loflyke bedryven meermaals ontvouwd; en de beroemde Brand heeft
deezen Held op het luisterrykfte afgemaald; dan de Uitgeevers van dit Gefchrift hebben , desniettegenftaande, geoordeeld, den Leezeren geen ondienst te zullen doen, met die
taek anderwerf op zig te neemen , of iemand hunner over
te haalen, om zyn reeds begonnen werk deswegens te voltooien: ten einde een geheel aaneengefchakeld en onafgebroken verhaal van 's Mans Leeven mede te deelen, om zyne
roemwaardige bedryven te duidelyker te doen opmerken ;
waartoe dit Opltel zyne nuttigheid heeft. De Schryver
heeft op nieuw alles nagegaan, wat zyns weetens betrekking
tot dit onderwerp had, en daaruit eene Leevensbefchryving
opgemaakt , die zig met genoegen laat leezen, zelfs van
dezulken, die zig daardoor weder te leevendiger herinneren,
het geen die Held ten nutte van 't Vaderland gedaan heeft.
Zie hier, om op geene byzondere gevallen (taan
te blyven, hoe deeze Schryver, ten Plot van zyn Gefchrift,
het character van deezen Zeeheld voordraagt.
„ Van den laagtien trap, tot den hoogtien van eer en
aanzien opgeklommen , verzekert men van hem, dat hy
nooit eenige der posten, welken hy bekleed heeft, door
kui-
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kuipery heeft zoeken te verkrygen , maar dat hem dezelve
allen buiten zyn toedoen zyn opgedraagen. De glans deezer eer.
ampten verblindde hem nooit: hy bleef klein in zyne groot.
heid , dankbaar jegens zyne weldoeners, eerbiedig jegens
zyne meerderen, beleefd omtrent zyns gelyken, fpraakzaam
en verpligtende jegens zyne minderen. Dus verkeerde hy,
als Generaal van magtige Vlooten, even gemeenzaam als te
voren, met lieden; die in zynen laagen ftaat met hem omgegaan hadden. Terwyl hy ook zo veele duizenden matroozen en foldaaten onder zyne gehoorzaamheid hadt, ' en tot den
hoogsten trap van eer was opgeklommen, welken een Partikulier in ons Vaderland bereiken kan, liet hy zich nooit door
meer dan één knegt dienen. Hy fchaamde zich ook zyner
vorige geringheid niet, maar vertelde dikwyls in gezelfchap.
pen en op maaltyden, hoe hy in de lynbaan plagt te loopen,
en voor jongen te vaaren. Hy hieldt dit zelfs zynen matroo.
zen dikwyls voor oogen, om hen aan te moedigen door de
hoop van insgelyks te kunnen, en zullen bevorderd worden.
Nooit hoorde men hem op zyne daaden roemen, integendeel,
wanneer men hem over dezelve prees, fchreef by die aan de
wyze fchikkingen der Heeren Staaten , of liever aan het Opperweezen, toe. By zelf hadt, zeide hy, niets gedaan dan
de bevelen van zyne Meesters uitvoeren, en dit konde zo
groot een lof niet verdienen. Om te beletten dat men nader.
hand eene levensbefchryving van hem geeven zoude, fcheur.
de hy verfcheiden bladen uit zyn dagregister. Zyn vast be.
trouwen op de Goddelyke 'gunst en goedheid, en zyne be.
rusting in de volmaakt wyze fchikkingen der Voorzienigheid,
maakte hem in alle gelegenheden zeer bedaard, en hieldt hem
in alle hagen en gevegten by koelen bloede. Tot een blyk
zyner zedigheid zal ik 'er nog het volgende byvoegen. Ter.
wyl by in den jaare 1665 te Rotterdam in eene Herberg op
het Haringvliet t'huis lag, hoorde men hem op een morgen
het volgend gebed doen: „ Geef my, Heer, een demoedi.
gen geest, op dat ik my op inyne verheffing niet verhovaardige. Sterk my in het bedienen van myn gewigtig ampt.
Verleen my een Heldenhart, en laat my zo deerlyk nietfneuvelen als myn voorzaat , maar fpaar my ten dienst en nut
van 't Vaderland." Zie hier ook wat de Ridder Temple van
de zedigheid van onzen Admiraal in zyne brieven zegt :
„ Ik heb den Lt. Admiraal de Ruiter, den grootten Zee.
held van zynen tyd, zo (legt gekleed zien gaan als een ge.
ineen Kapitein, met niet meer dan éénets knegt agter hem,
en
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en nooit in een koets. Wat zyn huis en huishouding be•
treft, dat was van buiten niet kostelyker van aanzien, noch
van binnen lierlyker opgetooid, noch de tafel die hy hieldt
overdadiger, dan van een gemeen Koopman of %Vinkelier in
de Rad daar hy woonde." Zyne kloekmoedigheid en fchrander beleid, die zich in 't hachelykst gevaar altoos vertoonden, waren den vyanden in 7 oorlogen, meer dan 40 gevegten, iS groote zeellagen, waarvan 7 onder zyn eigen opperbevel , gebleeken. Zyne lange ervarenheid fchafte in alle
voorvallen raad. Geen Zeeoverlle wist met meer beleid voor
uit te kiezen, op winden en f#roomen agt-deligíaptfn
te geeven , de loef te zoeken en te winnen, de zynen met
feinen orde te brengen en te houden, ty te kavelen, gevaar
te voorzien en af te wenden, den vyand voordeel-lykhedn
af te zien, en krygslisten in het werk te fellen, om hem afbreuk te doen. Zyne zorgvuldigheid liet nooit iets geheel op
anderen aankomet: , en by begaf zich op het min(te gerugt,
zo wel by nagt als dag, naar boven, om op alles acht te
geeven. Hy was zo voortvaarende, dat hy nooit en nergens
te laat kwam, maar ('reeds vóór den tyd gereed was. Voor
de matroozen droeg hy altyd groote• zorg om hen gezond en
lustig te houden. Hy liet hen nooit ledig, op dat zy aan het
fcheepswerk te beter gewend mogtcn worden , en hieldt
fleeds naauwe orde en ttrenge tugt in de vloot , om den
moedwil in toom te houden, en de wederl'pannigheid voor te
komen.
„ Zyne ongeveinsde Godsvrugt vertoonde zich ook in alle
zyne daaden. Hy hadt een groot vermaak in het hooren
van goede Predikaatfien , die hy niet ligtelyk verzuimde.
By !treedt ook zowel met gebeden , als niet wapenen,
en nooii begon by een Zeeflag, voor dat hy God in zyne Kajuit hadt aangeroepen. Hy las onophoudelyk in de
Heilige Schrift, en befteedde daaraan, wanneer by aan land
was, meest alle winteríche avonden. Hy was ook een liefhebber van Pfalmen zingen, en hadt daartoe eene goede
flem. Buiten de Heilige Schrift las by weinige en niet dan
Theologifche boeken. --- Hy beminde zyne Vrouw en
Kinderen teder, en zyne vriendfchap was onveranderlyk, en
in alle voorvallen trouw. Uit den aart hadt by een weerzin in allerleie kryg en bloedflorting, en een meedogend
karakter; dus voerde hy den oorlog met een zagtzinnig en
vreedzaam hart, zonder toorn of haat, en zogt zo veel als
mogelyk was de overwonnen vyanden te fpaaren, te verfchoo-
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i'ehoonen, en, als zy in zyn magt waren, met goeddoen
te verpligten. Hy was zyn Vaderland getrouw, en de Hee.
ren Staaten gehoorzaam. Schoon een groot liefhebber en
voorftander van's Lands veyheid, was hy een aartsvyand van
derzelver misbruik. Het gebeurde eens in een Trekfchuit,
dat iemand in zyn byzyn de Overheid op eene vuile wyze
lasterde. Hy wendde zich tot dien man, en zeide, dat hy,
als een dienaar van den vryen Staat, zulke taal niet konde
dulden, beveelende den kwaadl'preeker te zwygen; doch als
dat niet hielp, belastte by den Schipper dien man aan land te
zetten. Toen dit ook vergcefsch was, tastte by dien oproer•
maaker zelf aan, en, gelyk hy flerk was, nam hy hem op,
en zettede hem niet ver van 't land buiten boord. DenSchipper, die geen order hadt willen (lellen, werden de 6 weeken
gegeeven.
„ Toen by tot de grootlle waardigheid verheven was, en als
Lt. Admiraal het gebied hadt over de Vlooten van den Staat,
vondt by altoos geen ftof tot genoegen, en klaagde fomtyds
aan zyne vrienden over den last dien by op zyn hals hadt,
zeggende dat hy veel geruster leefde toen by zyn eigen man
was, en een [luiver in de lynbaan won, of toen hy in het
eerst op zee voer; en dat by niet wenschte dat ooit een van
zyne kinderen zyn plaats naderhand mogt bekleeden. Een
Engelsch Schryver, die zyn leven gedeeltelyk heeft befchreeven, beluit zyn werk met de volgende loffpraak 61 In't kort
hy was zulk een eerlyk man, zulk een aandagtig én Godvrugtig Christen , zulk een flout íbidaat, wys, ervaaren en ge
Generaal, zulk een trouw en eerlyk liefhebber van zyn-lukig
Vaderland, dat hy met regt verdient van de nakomelingen ge.
preezen te worden, als een cieraad zyner eeuw, en het ver
eer van zyn land."
-makend
:
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Aanmerkingen over den aart der Burgerlyke Uryheid, over
de gronden der Regeering, en over de Regiveerdigbeid en
Staatkunde van den Oorlog met Amerika enz. Door it.
PRTCE, Dr. in de H. Godgel, en Lid v'in de Koninglyke
Maat/ch. der Weetenfchappen. Uit het Engelscb vertaald,
door J. DERK BARON V. D. CAPELLEN, Befchreeven in de
Ridder/chap van Overysfel &c. Te Leyden by L. Herding
1776. Bebalven bet Koorwerk 141 bladz. in gr. ot'tavo.
H. GOODRICKE's Aanmerkingen op Dr. PRICE'S Leer en Grond.
beginfelen van Burgerlyke Vryheit en Regeering, met een
voorafgaenden Brief over de vermeende hoorrechten der Ame.
ricaenfcbe Volkplantingen, be/chou-zud met opzigt tot Recht
en Billykheit. Te Leyden by L. Herding 1777. Behalves
bet Voorwerk 144 bladz. in gr. octavo.
An het eerst opgenoemde Gefchrift, door Dr. Price vervaardigd , hebben ivy reeds voor eenigen tyd verflag
gegeeven (*): hier tegen nu is dat van den Heer Goodricke
ingerigt; die te 1lerker bewoogen is, om zyne gedagten wegens de denkwyze van Dr. Price gemeen te maaken , uit
hoofde dat hy dezelve gevaarlyk voor eene wettig gevestigde
Regeering oordeelt. Niet dat hy dien Heer befchouwt, als
iemand, die kwaadaartiglyk, met een verderfelyk opzet, indiervóege fchryft; dit wyst hy ten fIerkfle van dc hand : maar
als iemand, die dwaalt, en wel met betrekking tot zulke
grondbeginfels, die van de ernfligfte en gewigtig(Ie gevolgen
voor de Maatfchappy kunnen zyn. „ Ik heb," zegt hy ten
dien opzigte, „ Ik heb met geen oogmerken te doen, maar
alleen niet dc dolingen en derzelver gevolgen." Ter dier oor.
zaake is de leezing van dit Tegenfchrif van te meerder dienst.
Zy, die zig toeleggen op het nagaan der onderfcheiden denk.
beelden, wegens het verfchil van Groot-Brittanje met zommige
Volkplantingen, vinden hier, in den Heer Goodricke, een zo
yverig voortaander van 't handhaaven der maatregelen van 't
Parlement, als in Dr. Price, een handhaaver van de Vry.
heid tegen alle gewelddaadige overheerfching , die 't Parle.
ment, zyns oordeels, in 't werk ge{leid heeft. En zy die,
by gelegenheid van dit verfchil, het oog meer vestigen op de
Natuurlyke Volksregten, vinden hier het beweerde gevoelen
van

V
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van Dr. Price ter toette gebragt, op eene manier, welke,
't zy voldoende of niet voldoende geagt, der overweeginge
waardig geoordeeld mag worden. Daar de denkwyze van
Dr. Price in zulk een gevaarlyk licht gefield wordt, is 't Benen ieder, die 's Mans aanmerkingen geleezen heeft, te raaden, om de tegenbedenkingen van den Heer Goodricke na te
gaan: ten einde ernílig te overweegen, of dezelve waarlyk
van dien aart zy; dan of die Schryver het gevoelen van zyne
Party te fterk getrokken, en onregtmaatig met haatlyke ge
bezwaard hebbe Het verfchillende gevoelen dier-volgen
twee Schryveren bepaalt zig dus niet tot de Regeering van
Groot-Brittanje; maar betreft een onderwerp, waar in alle
Natien, die het denkbeeld van Vryheid voeden, en egter
tevens het wettige gezag der Hooge Overigheid eerbiedigen,
belang hebben: een Stuk van die natuur vordert vooral de op.
letteudheid van alle dezulken, die de vereischte kundigheden
bezitten, en voorts bekwaam zyn om 'er onpartydig over te
kunnen oordeelen. Men heeft des , het Gefchrift van Dr.
Price den Nederlanderen in handen gegeeven hebbende, wel
gedaan, met hun ook dat van den Heer Goodricke mede te
deelen; na dat de Heer van de Capellen betuigd had, dat
het hem niet onaangenaam zou zyn, dat het een en 't ander
van dezelfde drukperfe te voorfchyn kwame. ---- Deeze toeflemming van dien Heer beantwoordt volkomen aan
't geen hy, in zyne Voorreden voor 't Gefchrift van Dr.
Price, wegens de vryheid der Drukperfe, beweert; en over.
eenkomulig hier mede betuigt hy geene de minne gevoelig.
heid te bezitten, over de vryheid, welke men ten zynen
opzigte genomen heeft, nopens zyn overbekend Advys in
de zaak der Schotfche Brigade; van waar hy ook ten Plot
zegt. „ Onder den naam van een gebooren Regent niets
anders zynde dan een dienaar des volks, en in myn geweeten overtuigd, dat myne groot(le misdaad zal beftaan in
gedwaald te hebben, geef ik elk vryheid al myne daaden,
die ik in de hoedanigheid van Regent verrigt, zonder de
minute toegeevendheid , ten toetfe te brengen; om welken
voor 't oog van'tPubliek te verbergen, ik geeneSecreeteCapfe
begeer noch behoef."
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Brieven van Paus CLEMENS XIV. (GANG ANELLL) Uit het
Franscb vertaald. Eerfie Deel. 7e ilmJlerdgm by Yntema
en Tieboel 1 777. Bebalven bet Yoo•werk 230 bladz. in groot
octavo.

I

N de laatere Kerkgefchiedenisfen, byzonderlyk met betrekking
tot het Roomfiche Hof, heeft de Kardinaal Ganganelli , vervolgens Paus Clemens de XIV, door een zonderlingen zamenloop
van oinfiandigheden, aller opmerking, by uitlek, tot zig getrokken. En men zou veelligt wel mogen zeggen, dat niemand, geduurende het tydsverloop van meer dan ééne Eeuw, den Pauslyken Stoel bekleed heeft, op wien Roomfchen en Onroomfchen
zo flerk het oog gevestigd hebben, als op deezen Paus. Intusfchen is zulks meerendeels, vooral by de Onroomfchen, betrek.
kelyk geweest tot Staatkundige omflandigheden, die zig met het
Kerkelyke vereenigen; en men heeft uit dien hoofde de aandagt
natuurlyk meer gevestigd op zyne Staatkundige bekwaamheid, en
't geen daar toe betrekking heeft, dan wel op zyn character als
een verliandig en een deugdlievend Mensch, zonder inzigt tot de
byzondere Posten, die hy als Kardinaal en Paus met luister ge.
handhaafd heeft. Intusfchen is zyn Perfoon, ook ten deezen aanzien, niet minder merkwaardig: dit getuigen, behalven de goede
gerugten die 'er van hem verfpreid zyn, op de doorfaandfe manier deeze Brieven, welken men, zo ons berigt wordt , met genoegzaame kentekenen van echtheid, uit eene menigte zyner Brieven verzameld heeft. Naar uitwyzen deezer Brieven, in verfchillei:de Handen gefchreeven, was hy, in zyne (hort, altoos groot,
altoos agtenswaardig. De Broeder Ganganelli , de Monnik, de
Franciscaaner, (welk flag van Geestlyken zig veelal niet toelegt
op nutte oefeningen,) was reeds de Man van Studie, die zyn
Verfland befchaafite; de Man, die zyn hart vormde. Zyne Brieven, in 't Klooster opgetleld, wonen ons zyne gemaakte vorderingen in verfcheiden Weetenfchappen , byzon der inde Oudheidkunde,
Wysbegeerteen Godgeleerdheid: by onderzoekt, by denkt, hy redeneert; en weet zyne overweegingen klaar, kragtig, vernuftig en wel
voor te Hellen: in dat alles bepaalt by zig niet tot en--fpreknd
kele befpiegelingen, maar brengt zyne kundigheden over ter betragtinge, zo om zig zelven als anderen op te leiden tot een
Godsdientlig gedrag; waar over hy indiervoege fchryft, dat het
ten duidelyktle te befpeuren zy, dat zyn hart zyne penne beftierd
heeft. Aan dat charaáter van een verflandig en deugdlievend Mensch beantwoorden ook even zo zyne laatere Brieven;
zyne waardigheid van Kardinaal, zyne verheffing tot Paus veranderen zyn character niet; die Posten mogen hem belemmeren, maar
zy
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zy verzwakken zyne zegt voor waare Geleerdheid en ongeveinsde
Godsdienftigheid in geenen deele. Men Ieeze zyne Brieven, en men zal van dit alles overtuigd worden. 't Is waar, men
zal 'er Deeds den Roomfchen Geestlyken in vinden (*); doch dit
kan by een recht verflandig Protestant, (die weet wat opvoeding,
onderwys en gewoonte van denken vermag,) geen zwaarigheid te
wege brengen: men zal 'er, zelfs met betrekking tot de Roomfiche
Kerk, redeneeringen in ontmoeten, die men van zulk een Geestelyken naauwlyks verwagt zou hebben; en voorts zal men, metter
zyde(lellinge van alle denkbeelden van dien aart, 'er nutte onder
voorhellingen, mitsgaders vernuftige beden--regtinlzam
kingen en aangenname onderwerpen in behandeld vinden. Ze zyn
hier door gefchikt voor Leezers van onderfchejden fmaak; en Menfchen van verfchillende (landen kunnen dezelven met vrugc doorbla.
deren. Ter proeve hier van zullen wy eens kortlyk nagaan den in.
houd van eenige agtervolgende Brieven, uit dit Eerfte Deel, dat
thans in 't Nederduitsch het licht ziet, en in 't kort van het Tweede
gevolgd (laat te worden.
Broeder Ganganelli, fehoon 't Kloosterleeven voor zig verkiezende , fielt den Heer de Cabane, Ridder van Malta, voor, hoe
ieder Raat zyne pligten hebbe, en verklaart zig ten fierkfte tegen de
Kloostergelofien, zonder eene heirnelyke ingeeving; overeenkom.
Dig waar mede by ook in een anderen Brief betuigt, dat by nie.
mand, buiten dringende redenen, het Kloosterleeven zou aanraaden.
Dit denkbeeld komt meermaals in zyae Brieven voor, en men ontdekt ten klaarde, dat hy, hoe guullig hy ook anders over 't Kloos•
terleeven moge denken , een vyand zy van allen dwang of eigen.
dunkelyke verkiezing daaromtrent. In een anderen Brief
treffen wy aan, eene beknopte fchets van 't merkwaardigfle van Ita.
lie, waar door by den Abt Fezgben aanfpoorr, ter volvoeringe van
zyn oogmerk om Italic te bezoeken. Men ziet aan de fchryfwyze
van deezen Brief, dat ook gemeenlyk in alle de Brieven doorflraalt,
dat onze Kloosterling wellevend was , en zyne Wacreld ver(tond.
Een troostbrief aan zyne Zuster; eene vriendlylte beantwoording der
uitnoodiginge van den Heer Bougat, met aanmerkingen over 't nut
eener vervrolykende uitfpanninge; zyn fchryven aan den flbt vara
iJiont-Lasfin over een oud Handfchrift, met melding van den lof
der Benediétiners, ten aanzien van 't bevorderen der Geleerdheid;
zyne aanmerkingen over de waare en valfiche Wysbegeerte, met be.
trekking tot den Godsdienst, aan den Heere Stuart voorgefceld;
dee.
(*) Uit dien hoofde ontmoet men 'er ook wel eens benaamingen of fprcekwyzen in, die den Protestanten duister zouden zyn; maar meerendeels is
dia duisterheid, in de Vertaaling, te gemoet gekomen; en, daar 'c verder
noodig was, heeft men de vereischte ophelderingen, met oordeel, in eenige
beknopte aantekeningen, medegedeeld.
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deeze en meer foortgelyke gemeenzaame Brieven behelzen eene ver
onderwerpen, die op eene aangenaame wyze voor.-fcheidnva
gedragen worden; en welker leezing ons telkens iets nuttigs doet
opmerken. Willen we liever flaan blyven op Brieven, die
gefchikt zyn ter gezette voordragt van lukken , die meer nadenken
vorderen , dan kunnen we niet overflaan , een Brief aan zekere
Mevrouw, om haar te waarfchouwen tegen alle redelooze naauwgezetheid en gemaakte Godsdienfligheid, om haar de regels van
wasre Godsdientligheid in te boezemen. Dan treft ons zyne be.
fchryving van den Godsdienst, in een Brief aan den Canonik van
Ofimo: en men kan niet zonder aandoening leezen, een Brief,
gefchikt, om een jongen Graaf, van 't fpoor der Deugd geweeken,
minzaam en overtuigend te rug te roepen. Die Brief verflrekt ten
voorfchrift , hoe men zodanige ongelukkigen behoort te behandelen; en even zo leert ons een volgende aan den Abt Nicolini,
hoe men de Ongeloovigen heeft te befchouwen , en zig jegens
hen te gedraagen. Met het uiterfle genoegen leest men een laater
Brief aan den opgemelden Graaf, dien hy, (zyne poogingen naar
wensch geslaagd zynde ,) nu verder de noodige onderrigtingen,
raakende deszelfs volgenden leevensloop, Vaderlyk en Vriendlyk
voordraagt; en natuurlyk neemt men deel in zyne poogingen , om
dien gelukkig geredden Graaf met alle zyne bloedverwanten te
verzoenen; in zo verre zelfs, dat men eenigermaate moeilyk wor.
de , als men verflaat, dat de kweezelagtige Marquifinne R ... .
niet over te haalen zy; des men 't van gantfchen harte goedkeu.
re, als hy haar ten laatoen een zeer ernftigen en zelfs fcherpen
Brief fchryfc. Zie hier den Brief zelven; hy luidt aldus.
„

MEVROUW.

„ Het is, buiten twyffel, voor myn Heer den Graaf, uwen bloed.
verwant, ten hoogtien moeilyk, dat gy, in weerwil van den ne•
derigen en aandoenelyken Brief, dien by u gefchreeven heeft, in
weerwil van het bezoek, 't welk hy by u heeft afgelegd, ten zynen opzichte, niet van gedagren wilt veranderen.
„ Handelt God dan met ons op deeze wyze ? En wat wilt
gy dat het Gemeen van uwe godsvrugt zal denken , wanneer het u
den Verlooren Zoon zo hardnekkig ziet verftooien? Ik , Mevrouw,
die uwe deugd niet bezitte, ik ben na hem toe geloopen', zo ras
my ter noren kwam, dat hy op den dwaalweg was, en ik hoope
dat God 'er my voor zal beloonen.
„ Gy herhaalt geduurig, Mevrouw, dat hy veel gelds heeft te
zoek gebragt; dat by een tlegte knaap is. Maar wat is het verlies
van het goud zelve, dat gy 'er u zo geweldig om zoudt bedroe.
ven? Gy moet alleen gevoelig zyn over het misbruik, 't welk hy
emaakt h eeft van zyne fchoone hoedanigheden; en bedenken, dat
hy,
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by, indien hy in de daad een flegte knaap is, meer dan ooit den
raad en het voorbeeld van braave lieden noodig heeft.
„ liet is een zeer kwaalyk begreepen Godsdienst, die een Jonge.
ling aan zichzelven overlaat, om dat by eenige mislappen begaan
heeft.
„ Eilieve 1 hoe weet gy, Mevrouw, of deeze llegte knaap morgen
niet aangenaam zal zyn by het Opperweezen, terwyl uw dienst Hem
zal mishaagen y Want, om regt uit te fpreeken, een grein hoog.
moed is genoegzaam om de beste daad te bederven. De Pharifeën,
die tweemaal ter weeke vastte, werd ver(iooten, en de Tollenaar,
die zich vernederde, geregtvaardigd.
„ De liefde blyft, omtrent alle menfchen, altoos de liefde. Zie
daar, het geen ik niet zal ophouden te herhaalen, en het geen
volmaakt overééntlemt met de Zedekunde, die geleerd wordt in alle
de Schoolen der Christenen, en op alle Predikftoelen.
„ Indien Gods barmhartigheid afhangelyk ware van zekere Vroomen, £ouden de Zondaars zeer te beklaagen zyn. De valfche
vroomheid kent flegts eenen uitroeienden iever, terwyl God, vol
van geduld, zagtheid en langmoedigheid, het berouw afwagt van
allen, die gezondigd hebben.
„ Het bloed zelfs van Jeus Christus roept om het wederkeeren uwer
gunfle, jegens uwen waarden Bloedverwant; gy rekent het zelve
geheel niet, wanneer gy hem den toegang tot uw huis verbiedt.
„ Hoe weet gy, Mevrouw, of zyne zaligheid niet verknogt was
met die mistlagen , welke gy thans betreurt ? God laat fomtyds
groote ongeregeldheden toe, om den mensch uit zyne ulaapzugt te
trekken. Het kan u niet onbewust zyn, dat 'er meerdere vreugde
is in den Hemel over de bekeering van eenen eenigen Zondaar, dan
over negenen-negentig Regtvaardigen , die geen berouw noodig
hebben. En gy zoudt uwe misnoegdheid behouden, terwyl de
Engelen zich verheugen ? dit zou waarlyk Bene vroomheid weezen, om fchrik aan te jasgen.
„ Ik beeve voor alle vroomen , die zulk eens geítrengheid doen
blyken: want God zelve verzekert ons, *dat hy ons zal behandelen,
gelyk wy anderen zullen behandeld hebben. Heb de goedheid van
den Brief van den Heiligen Paulus aan Philemon, met betrekking
tot Onefimus, te leezen, en gy zult weeten, Mevrouw, of gy behoort te vergeeven.
„ Het komt ons niet toe te beflisfen, of het hart van iemand , die,
erniliglyk tot zichzelven fchynt gekomen, in de daad veranderd zy.
Behalven dat God alleen het weet, moeten wy het altoos vermoeden. Zoudt gy het, Mevrouw, zeer redelyk vinden van uwe bunren, de getuigen der goede werken die gy doet, indien zy be.
weerden , dat gy enkel uit trotsheid handelt. Laat ons liever aan
den Onderzoeker der Gewetens de zorg overlaaten, om over de
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beweegredenen onzer daaden te vonnisfen. De Broeder van den
Verlooren Zoon wordt in de oogen van den Godsdienst en de

snenschlykheid veroordeeld, door dien hy door deszelfs terugkomst
niet getroffen was, gelyk hy behoorde.
„ Indien ik uw Biegtvader ware, fchoon de gewetensbefluuring
noch met mynen arbeid, noch met mynen fmaak ftrookt, zoude
ik, om uwen toorn te 4illen, u voorfchryven, om aan hem te
fchryven, die u zo haatlyk is, om hem dikmaals te zien, en
zelfs op voorwaarde, van het voorleedene te willen vergeeten.
„ Wanneer min zyne Godsvrugt regelt naar zyne zinnelykheid ,
bezit men flegts den fchyn der deugden ; en ik vertrouw zeker.
Jyk, Mevrouw, dat de uwe de liefde tot haaren grondfag heeft:
want nimmer denke ik ongunflig over mynen naasten.
„ Indien myn Brief, tegen verwagting, u een weinig hard moge
fchynen, geliet dan te denken, dat het minder is om uwen bloed•
verwant, dan om u zelven, dat ik in deezervoege aan u gefchree.
ven heb: want uwe zaligheid is 'er mede gemengd. Zoudt gy
hem niet vergeeven , daar het te vermoeden is, dat God zelve
hem heeft vergeeven ? Dit kan ik my niet diets maaken.
„ Ik heb de eer, Mevrouw, van met eerbied te zyn, enz."
Eigenaartig vleit men zig met het denkbeeld, dat zodanig een
Brief eene gun!iige uitwerking gehad zal hebben; maar neen; een
laater Brief aan den Graaf, dien onze Geestlyke beaendig blyft
befluuren, om hem alleszins nuttig te zyn, ]Gert ons het tegen.
deel. En hoe gedraagt zig daarop Ganganelli ? maakt hy zig ge.
melyk? hitst by den Graaf op? ver van daar! Hy fchryft deswegens alleen het volgende. „ De Marqu:fin, meer fchuw geworden, dan getroffen door myne vertoogen, weet niet wel, welke
zyde zy zal kiezen. Wanneer V^oomen beginnen te rekenen over
eene verzoening, moet men geene andere dan verdagte blyken van
hun verwagten. Vergenceg u egter, niet de zeer geringe beleefdheden uwer waardf'te Bloedvetwante; dewyl uien van eerre kwaade betaaling zoo veel moet trekken als men krygen kan." -----Men vindt in alle de Brieven, aan deezen Graaf gefchreeven , leerZaame opmerkingen, waar in de Man van Vertand en Deugd zig
nadruklyk vertoont • en even zoo komt ons dezelve in alle verdere
Brieven voor; welken wyders eerie reeks van leerzaame onderrigtingen, voor Perfoonen van verfchillende flatden, aan ue hand
geeven.
Begeert men nog een ander faal , waar in hy, niet als Geestlyke,
maar als de Man van oordeel en de aandoenlyke Vriend fchryft ,
men leeze dan zynen Brief aan den Abt Lansi , Schryver van een
Tydfchrift te i lore+ ce, die inzonderheid de Dichtkunde betreft,
tan van deezen inhoud is.
„MYr1

VAN PAUS CLEMENS XIV.
„ MN
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„ Ik ben naauwlyks in !laat my zelven te herkennen , in het midden der wanorde, die thans heerscht in myne Celle en in myn
hoofd. Het ligt daar alles over hoop; om zulk een bajert In or.
de te brengen , is het noodig, dat ik fchryve aan eenen zo regel.
maatigen Schryver als gy zyt.
„ Uwen laatften Brief over de Dichtkunst, zou ik een meester.
jtuk fchatten , hádt gy in denzelven liet kenmerk opgegeeven van
den dichtkundigen geest van eiken landaart. De Iraliaanfche ver a
fchillen van de Engelfche Dichters , en 'er is onderfcheid te be.
merken tusfchen de Duitfchers en Franfchen. Zy komen overeen
in de beginfels; maar zyn verféheiden in hun vuur en verrukking.
De tiuitfche Dichtkunde is een vuur, 't welk verlicht; de Fran.
fche een vuur, dat vonkt en knapt; de Laliaanfche een vuur, 't
welk brandt; de Engelfche een vuur, dat in kooien legt.
„ Wy overlaaden onze Verfen met fchilderyen; en men behoorde
dezelve fpaarzaamer te gebruiken, om ze een leevendig gevoel te
doen verwekken. Niets treft den Leezer flerker dan de verrasfing;
en deeze kan geen plaats hebben, wanneer men de zaaken, die
hein moeten verbaazen, al te zeer vermenigvuldigt.
„ Gelukkig is het bedaarde vernuft, dat zo wel indichnnaat, als
in onrytn, de ontmoetingen en plaatzingen met kieschheid doet
voorkoomen. Een tuin, met watervallen en bosfchaadjen opgevuld,
verveelt my fchielyk, terwyl ik in verrukking opgetogen worde,
wanneer ik flets, als by geval, hier en daar een groen priëel en
eene waterkom ontdekke. De Violieren vertoonen zich oneindig
fchooner, wanneer zy zich flegts ten halve van onder digte bladen

vertoonen: Het bedekte wekt onze nieuwsgierigheid.
„ 'Er zyn Beene fchoonheden , dan by vergelyking. Wanneer zicht
alles even prachtig vertoonde, zouden onze oogen fchielyk der ver
moede worden. De natuur, die het voo*fchrift behoort-wonderig
te zyn van eiken fehryver, verwisfelt in dier voegen haare vergezigten, dat zy nimmer het gezicht afmatten: men vindt de heeriykfle
weiden in de nabyheid der eenvoudigf}e vlakten, en eene bekoor.
lyke rivier befproeit dikwyls de zyden van eenen fomberen heuvel.
„ Herbaal deeze lesfen, myn waardfle Abt, om onze Dichters, indien het mogelyk is, te geneezen, van die verkwisting van fchoon.
heden, die anders niets zyn dan een hoop gouts, zonder orde en
zonder frak op één geworpen. Men waardeert even zeer uwe
fchriften, als men zich over uwen geest verwondert; en wanneer
een TydIchryver deeze dubbele eer heeft verworven, mag by als
meester fpreekeu; vast verzekerd zynde, dat men hem gehoor zal
verleenen.
Nog jong Scholier zynde, verloor ik eenen myner makkeren,
met wies ik, door eene onderlinge overéénkomst van aart en net.
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gingen, op het naauwfte was verbonden. Hy flierf, helaas! na
dat wy veele eenzaame wandelingen met elkanderen gedaan, veele
bedenkingen gemaakt hadden over zaaken, die wy nog niet wisten,
maar egter verlangden te kennen; ik geloofde myne fmart niet beter
te kunnen verdooven, dan door hem eenige Verfen toe te wyden,
in de overtuiging, waarin ik toen reeds was, dat wy fegts van
Raat veranderen, wanneer wy fcbynen te fterven.
„ Ik verhefre bovenal zyne oprechtheid en Godsvrugt ; want by
was een voorbeeld in deugden. Maar dit Lofdicht was, gelyk men
my onder 'r oog bragt, daarin gebrekkig, dat het overlaaden was
met fchilderyen. Ik vlogt in het zelve alle de fchoonheden der
velden, zonder den Leezer tyd te geeven, om zynen adem te haalen. Her was eenen boom gelyk, die ten eenemaal bedekt is door
zyne takken en bladen, en waaraan men geheel geene vruchten
ontdekt.
„ Van dit oogenblik af, verloor ik den moed om Verfen te maa.
ken. Ik vergenoegde my met de Dichters te leezen, en my toe
te leggen op de kennis van hunne gebreken en fchoonheden. Dit
alleen fpeet my, dat myn werk, zo vol onvolmaaktheden, niet tot
de nakomelingfchap zoude overgaan, daar myn Vriend, in allen
opzichte, de eer verdiende van oniterfelyk te weezen.
„ Nimmer zal by uit myn hart worden uitgewischt; en zie daar
eene toevlucht, die waare vrienden hebben van den kant des ge.
voels, wanneer de geest te kort fchiet, om hunne vriendfchap naar
waarde uit te drukken. Zodanig is myne gefieldheid ten uwen opzichte. Zet myne denkbeelden aan eene zyde, om alleen te letten
op de genegenheid, met welke ik my aan u verbonden heb: dan
zult gy vinden, dat ik, indien ik geen fchoone praater ben, ten
minflen den naam verdiene van eenen goeden Vriend en Dienaar.
Stel my op de proef!"

Kunstkeurig Pfalmboek. Te z4mflerdam by de Wed. Loveringh en
Altart, 1776. In groot octavo.
Y het vervaardigen deezer uitgave van het thans in Nederlands
Kerk gebruikelyke Gezangboek, heeft men geene moeite noch
kosten ontzien, om alles, zo ten aanzien van den Letter. en Nooten-druk, als ten opzigte der verdere uitvoeringe, ten zindelykfle
gade te (laan ; des het met regt den naam van een Kunstkeurig
Pfalnsboek moge voeren. Daarbenevens deelt men ons na de Op.
dragt deezer uitgave aan de Edelmogende Heeren Willem Barron
van Lynden en Mr. Thomas Hoog, geweezene Afgevaardigden der
Hoogmogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden, in de
Haagfche Kerkvergadering ter verbeteringe der Rympfalmen, hier
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mede Bene beknopte Historie der nieuwe Pfalmberyming, welke
met de beeldtenisfen dier hooggeagte Heeren pronkt; en wyders
vercierd is, mat twee Kunstplanten, zinfpeelende op de uitvoering
dier Pfalmberyminge. Hier by komt nog, buiten den gegraveerden
zinnebeeldigen Tytel , eene foortgelyke Tytelplaat voor den aanvang
van 't Pfalmboek zelve. Op ieder deezer Plasten, dus ten getale
van vier, (buiten de opgemelde beeldtenisfen,) heeft de flichtelyke
Dichter H. Lusfing Mattbysz. een welgepast Dichttiukje vervaardigd, dat

tot derzelver opheldering dient. En van diezelfde hand

vindt men ook, ten flot van 't opgewelde Voorwerk, een uitvoerig Dichtftuk, ter opwekkinge tot Godverheerlykend Pfalmzingen,
in de befchouwing der Godlyke Eigenfchappen ; dat de Zang- en
Speelkundige B. Ruloffs op Muzyk gebragt heeft, waar van men
ons in eene Muzykptaat de compofitie ouder 't oog brengt.
Dit alles, gepaard met de bovengezegde keurige uitvoering, maakt
deeze uitgave tot een Pronkftuk voor de Liefhebbers.

3 E S T E a, 7'ooneelnmaatig Zangfluk. Foor bet meerder gedeelte
naar bet Franfcbe gevolgd van den Abt N A DAL, Lid der
F anfcbe Academie. Door B. RU L 0 F F s , en bet Muzyk te
zamen gefteia , door j. s C u M I T T. Te 4inflerdam by F. de
Kruyff 1777. Bebalven de Opdragt I2 bladz. in oéavo.
.

bekende veymoedigneid, en de gelukkige uitflag hier
JJE^ters
van, ter reddinge der Joo.fche Natie, is zeker een eigenaar•
tig onderwerp van zodanig een Dichtftuk, dat gefchikt is, om
tooneelswyze met zang en fpel behandeld te worden; voor zo
ver het eene Gefchiedenis raakt, die der Natie tot eene vreugde.
ryke nagedagtenis ilrekt, en in welke de Liefde eene gansch gelukkige rol gefpeeld heeft. De Abt Nadal, deeze aanmerkelyke
gebeurtenis uit dat gezigtspunt befchouwende, heeft dezelve ei.
genaartig behandeld, en men is in de Nederduitfche navolging zo
wel geflaagd, dat men met rede moge verwagten, dat eene wel.
ingerigte uitvoering , door bekwaame fpeel- en zangkundigen,
moete behaagen,

aan zulken

die fmaak

hebben

in foortgelyke

oe

,

feningen. Wy kunnen, van dit Stukje gewag maakende, ons niet
wederhouden van iets te melden , nopens de Opdragt, aan de
welgeboren Vrouwe Hester hooft , Echtgenoote van den Wet
Edelen Getirengen Heere Mr. f. Graafland, ter oorzaake van
eenen trek in dezelve, welke haar en den Opdragt. Schryver ter
eere firekt. --• — De Heer Ruloffs naamlyk draagt haar deeze
zyne navolging met alle hoogagting op, ter gelegenheid van den
dag haarer geboorte, tot een gedenkteken van zyne dankbaar.

held,
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held, en laat zig, onder anderen, aldus hooren. „ Sedert vyf en
twintig jaaren heb ik uwe gunst en achting, die my zo dierbaar
zyn als myn leeven, genooten. Hoe meer ik dezelven zag uitblinken , hoe flerker ik overtuigd werd, dat ik die niet verdiende;
maar juist deeze overtuiging deedt my zorgvuldig acht geeven,
om myn geding onopfpraakelyk te houden, en dus die achting en
gunst niet te verbeuren. Zodanig is toch het byzonder voorrecht
van uwe beguniligden, Mevrouw, dat zy, uwe achting willende
behouden, vrienden der deugd en goede zeden moeten blyven."
Eene treffeíbde loffpraak voorwaar!

De breede 1I'eg, of de Weg van de Mode. Te Zwolle by S. Cie.
ment 1777• In groot aa?avo 30 bladz.
En ernfiig Hekelfchrift der algemeen heerfchende gebreken,
die in hunne fchandelykheid en ftrafwaardigheid ten toon gefield worden. De Autheur behandelt dit onderwerp by manier van
perfoons- verbeelding, en heeft goedgevonden op maat te fchryven:
by geeft ons daar mede, fchoon 'er geen leevendige Dichtkunde in
zyn op(Iel plaats hebbe, een Vers dat zig laat leezen, voor zo
ver 't ter waaifchuwinge dient. De breede Weg ontvouwt zyne aan.
loklykheden; Oogenlust, Lust desVleeschs en Hoogmoed noopen,
ieder op haare beurt, de Wandelaars, om in haare vermaaken op
dien breeden weg te deelen; en de Wysheid roept de luisterende
en gehoorgeevende Wandelaars vrugtloos toe, om hen te wederhouden of te rug te trekken. De Ondeugd wordt, in haare voor.
(tellingen, duidelyk genoeg in haare fchandelykheid aangeweezen,
zo dat haare uitlokkende taal de buitenfpoorige dwaasheid veeler ge.
breken overtuigend doe bemerken; en de leerzaame lesten der Wys.
beid boezemen eenen ieder nutte waarfchuwingen in. Men hoore,
ten voorbeelde, de volgende algemeene Les der Wysheid, waar uit
men tevens des Autheurs fchryftrant kan afneemen.

E

Hoort jeugd en ouderdom!
Mijn les/en zyn voor u. — /li, boort, gij volkren drom,
Gij ganfcbe fcbaar, die in de fierkte en kragt van 't loeven,
U aan den lust des vleestb, of boogen hiaat, wilt geeven.
Gij leeft tot uw ve, derf, zo gij baldaadig zyt,
En maakt uw zelfs een prooi van uw wellustigheid!
Dit zij uw groctbeid vreemd. — Het voegt geen booge geesten
Te wentlen in het (lijk, gelijk d' onreine beesten,
En wat zal 't zijn voor u ?-- bij 't einde wordt getoond,
,Dit leert uw eige Les: „ Dat 't werk zijn meester loont."
De
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De kragten der natuur zijn niet beffand, voor 't leeven
Daar men de driften viert, ten toppunt opgebeeven
Hoe meer men die geniet, boe wreeder 't eind zal zijn,
6 Wee de dag van [inert, van foltrende pijn! -Het aaklig denkbeeld ach! dat u zal overlie/pen,
De geest dan buiten haat om 't zwakke lijf te helpen,
Hij kan het ligchaam toch in 't minst geen bulpe bién,
Maar roept zieltoegend: — ach, — ik moet dees but ontvlién!Ik kan niet meer! — te laat zult gij de zwakheid (erken,
Dan is de tijd voorbij osr, tot u nut te werken:
Als vleesch en been verteerd, — boe zult gij dan uw ziel
Bevrijden van den dood, in deeze wrakke kiel?
Een Zeeman, die de kust zoekt veilig aan te landen,
Zijn (chip moet dienflig zijn, indien hij niet wil flranden;
Het afgefleeten tuig, de lekke kiel of boot,
Brengt zulk een Zeeman flecbts in 't nijpen van den nood.
Hoe zoudt gij dan beflaan u Eeuwig Heil te waagen
Tot in bet laatst der tijd, in d' afgeleefde dagen;
Dit zou geen wijsheid zijn. Gij waart op 't eind der Rhee,
De haven in 't gezicht. Chat zeeman kiest toch zee,
Of zal een lange reis in frisfcben moed beginnen,
Met 't halfg^floopte(chip?— men roept: bet komt niet binnen!
Ach fcbipper, ach! —gij waagt u zelfs! — ai wendt te rug! -Neemt deeze les voor u, en keert, de tijd is vlug.
—

Magazyn van Zedelyke Verte/ze/s, door Mevrouw LE PRINCE DE
BEAUMONT . Uit bet Fransch vertaald. Eerfie Deel. Te 11eesp,
by R. Weege 1777. Bebalven de Voorreden got bladz, in o&svo.
, liever Madame, of, volgens onze Nederduitfche
1Evrouw
manier van benoeming, 1Vlejuffrouw
LE PRINCE DE BEAUMONT,

die een aantal van Gefchriften uitgegeeven heeft, welken ter be.
vorderinge der goede Zeden (trekken, heeft dit ook ten doel met
het gemeenmaaken deezer Vertelzelen. Wel byzonder is haar oogmerk de Jeugd door dezelven te wapenen tegen alle, ongeregelde
Minnehandelingen; en haar zodanige denkbeelden van de Min in
te boezetnen, die gefchikt zyn om haare inzigten en bedryven,
in die gewigtige om(tandigheden des leevens, waar in zy zig kunnen bevinden, verflandig te beftieren. Ter bereikinge van dit
haar oogmerk bedient zig deeze Zedemeestres van 't verhaalen
van
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van onderfcheiden Liefdesgevallen, die dit onderwerp in verfchillende gezigtspunten plaatzen, en allen ítrekken om der Jeugd ter
behoedzaamheid op te wekken; van waar dit Magazyn, even als
haare andere Schriften, weezenlyk dienst kan doen.
Koopmans Brieven over allerlei onderwerpen in de Negotie, en
over al 't geen op een Koopmans Comptoir aangaat. Waar ag-

ter eenige Voorfcbriften van Wisfelbrieven, 4sfignatien, Q,ui.
tantien, Endosjementen, Comparitie - briefjes, Cognosjementen,
Polis/en enz. Zeer dienflig voor jonge Kooplieden, Makelaars,
Comptoirbediendens, Winkeliers, Koopvaardyfcbippers, en ver
voor alle die gene welke eenige betrekking tot de Negotie-der
bebben. Door A. H U B ER T. Nieuwe Uitgave. Te Rotterda`n
by D. Vis. 297 bladz. in octavo.

It deezen breedvoerigen Tytel kan men den inhoud en 't gebruik van dit Boekje genoegzaam afneemen; alleen zy nog
gezegd, dat het in 't Fransch en 't Nederduitsch opgefleld, en in
die twee Taalen tegen over elkander gedrukt is ; waar door het min
ervaaren en jongen lieden ook deezen dienst kan doen, dat zy zig
de gebruikelyke Koopmans Spreekwyzen in de eene en in de andere taal te gereeder eigen kunnen maalren.

U

Het Feest van Koppertjes Maandag, of der Boeren Vasten-Avond,
ter gelegenheid des Perjaarsdags van myn 3 A N - 00 M. Op den
i 3den van Louwmaand, door zyn Oomzegfler MATTE ai * * * * * *
Met Oudheidkundige lentekeningen. Te Leyden by A. Koster.
In groot octavo 13 bladz.
An dit Opfchria kunnen we niet zeggen, 't geen we met betrekking tot den Tytel van 't voorige Werkje gezegd hebben;
en 't blyft verder, na 't leezen van 't daar onder medegedeelde
Vers, nog een duister Raadzel, wat men met deszelfs uitgave bedoele. 'T zy dat 'er iets byzonders mede beoogd werde of niet,
wy zullen 'er ons hoofd niet over breeken, en den Leezer alleen
melden; dat Martje íV1 ******* zeer wel gevat is op deRym--lyk
]ronst; by gelegenheid van j A N• o o m s verjaaren op Kopper -Maan.
dag, zoetlyk keuzelt over die benaaming, (welke, volgens de uitlegging van Kees, zo veel zegt, als Koppel- Maandag,) mihsgaders
over de Vastel-avonds vreugde - bedryveu, welken daar mede een
aanvang neemen ; voorts ter zaake komt, j AN - o o M verjaart, met
toewenfchinge van alles wat een Landman gelukkig kan maaken;
zig vleit dat JAN -0 OM haar hier op iets ter opfchik zal fchenken,
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Dit is 't
en hem ter fpoedige volvoeringe hier van aanzet.
beloop van 't Verjaardicht, dat voorts quanswyze nog van eenige
Aantekeningen vergezeld gaat. Het Stukje heeft over 't geheel het
voorkomen van eene bedoelde grap, al ware 't flegts om de Wae.
reld aan 't raaden te brengen. Ondertusfchen leert het ons , (wat
hier van ook zy,) dat eene oude Landsgewoonte by onzen Boeren.
ftand nog niet geheel in onbruik zy, te weeten die van inzonderheid de Jeugd te onthaalen, als 't Vee tot St. Nicolaas in de Weide kan blyven. Onder de wenfchen van Matije, is naamlyk ook
deeze :
Het gras moet in uw Toning groeien,
Tot Sint Niclaas, als weelig Kruid,
Dan eet men weder by de Koeien
Den melk, met zuiker en befebuit.
Hieromtrent nu wordt 'er in eene Aantekening gezegd. „ Oud.
tyds was het eene gewoonte by de Boeren, (mooglyk door gantsch
Holland,) van Rynland, om op den dag van Sint Nicolaas, indien het hun gelukte dien dag hunne Koeien in het land te melken,
al hun volk , op zoetemelk met befchuit, by de koeien in de wei.
den te onthaalen. Deze gewoonte, om de zeldzaamheid van het
geval, werd voorleden herfst, door Jan van der Zwaan te Ryn.
zaterwoude, en by Cornelis Zwaaneveld te Leimuiden, wederom
levendig gemaakt. De gezegende uitgang, die, in dezen omtrek,
fchier algemeen was, fcheen zulk eene plechtigheid dubbel waardig. Te Ryngaterwoude werden de Buurkinders, en te Leimuiden
alle de kinders van Leimuiden en Vriezekoop, zonder uitzonderin.
ge, beneden de 14, en alle oude Luiden, boven de 7o Jaren,
op de Kade der Wasfernafche Polder, tegen vier uuren, na den
middag, door den Omroeper genodigd. Zeven groote Melkmouwen met gewarmden melk gevuld, en met 175 dubbele befchuiten
voorzien, werden allen in weinig tyds, doch niet zonder eenig
gevaar by fommige kinderen, om te bar(Ien, geledigd; wordende
dit Festyn door een Groeten God Loon 't, aan den Infeller, ge.
floten:'
De jonge W E R T H E R. Treur/pl. Te 4mflerdam by M. Schale.
kamp, 1776. In octavo Si bladz.
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Kt rampzalige uiteinde van den jongen Werther, een gevolg
zyner onbeteugelde drift, waar van wy onlangs ter waarfchuwinge gewag maakten (*), wordt hier ten Tooneele gevoerd. Het
Too.
(*) Zie dledmd. ypderl. Letter -Oef. V D. bl. 552.

DE JONGE WERTHER^
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Tooneel(tuk vangt aan met eene ontvouwing van zyne verbystering, die hem den dood boven het leeven doet waardeeren; en een
famenloop van omtiandigheden fireltt om deeze verbystering ren
hoogf en top te brengen, die hein ten laatfle zigzelven van 't leeven doet berooven. De uitvoering is flerk, even als de
voorgemelde befchryving van 't lyden van dien Jongeling.
s Tempora! ` Mores! of eenige hedendaagfche fcbadelyke Grond.
beginzelen, ten opzichte van Leef- en Leerbeleid, vertoond en
tegengefpro ken door een Land- en Kerkminnaar. Te Utrecht
by G. T. V. Paddenburg 1777. In groot octavo l6 bladz.
Et verval in Zeden wordt in dit Papier gefchetst; maar tevens, en dtt is inzonderheid het hoofdbedoelde, laat zig de
Schryver ten flerkile uit over het Kerkverval, met voorflelling van,
en aanmerkingen over , de Grondbeginzelen van bedendaagfche
Verdraagzaamheid in het Kerkelyke en Burgerlyke. De Autheur
heeft, zo we vertrouwen, in Gene goede meening, als een ernfiig
Voorlander zyner denkwyze gefchreeven ; maar 't fcherp fchryven
is de weg niet ter erlanginge van zynen flotwensch.

H

Weg t tistbarpy! weg helfche pest!
Ontruim altoos 't Genaeenebest.
Haast daal de zuivere eendragt neer,
En met haar loom 's Lands voor fpoed weer.
Zo ieder een 's Mans aanwyzing van bet beste middel, waar
door onder Gods voorkomende genade, de berffelling nog kan bevorderd worden, wilde opvolgen, zou men, zo in Leef- als Leerbeleid, eerlang op zulk eene gunflige verandering mogen hoopen.
Zie hier de bedoelde aanwyzing.
Zoo elk volyv'rig en voorzichtig 't zyne deed,
Onnoodig ware 't dat men het verderf belireed,
Want betert ieder een zich zelf, 't nu klein getal
Der goeden wordt wel haast bet overwinnend al.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE

LETTER - OEFENINGEN,
I7erhandelingen over de voornaarnfle iraar:beden van den Gods.
dienst. Uit bet Hoogduitsch van den Abt, J. F. w. JERUSALEM vertaald, en met eenige opbelderende Aanmerkingen
voorzien, door E. C A R U L L. Tweede Deels Tweede Stuk.
Te dmflerdam by P. Spriet en Zoon 1776. In groot oaavo
206 bladz.
Ngevolge van het voorgef'elde plan dezer Verhandelingen, om naamlyk de getleltenis der Reden en van den
Godsdienst, in de eerfte plaetfe, naer uitwyzen der Mozaïfche gefchiedenisfen, te ontvouwen, behelst dit tweede
Stuk, daer 't eerf'e ons tot aen den Zondvloed gebragt had,
ene oordeelkundige behandeling der inerkwaerdige gebeurtenis fen, zedert den Zondvloed, tot op den dood van Jacob, in 't
boek Genefis aengetekend. De Abt Yerufalem, van wiens
leerzame fchryfwyze in deze Verhandelingen wy reeds ge.
wag gemaekt hebben (*), gaet dit gefchiedkundig bericht
met oplettendheid na; en toont ons, onder nevensgaende
ophelderingen van verfcheiden byzonderheden, die hare duistere zyden hebben, of om andere reden door 't Ongeloof ge.
wraekt worden, den voortgangsder Godsdienf1ige kundig.
heden in die dagen. Hierop is 't dat de Abt Yerufalem ook
wel inzonderheid in deze Verhandelingen het oog heeft; en
de befchouwing der gefchiedenisfen uit dat gezichtspunt
geeft hem meermaals aanleiding tot leerzame opmerkingen,
die gefchikt zyn , om aen deze en, gene fpreekwyzen, of
manieren van voortellingen licht by te zetten; mitsgaders
het charater, de zeden of kundigheden der menfchen van
die dagen na te fporen ; en den fchryfflyl van Mozes recht
te leren waerderen. Men oordele hier van uit het
volgende voordel, wegens de verfchyning der Engelen aen
Abraham, Gen. XVIII.
„ Deeze befchryving, zegt hy, bevat de volmaaktf{e fchildery van den ouditen tyd, waar door men zyne gedachten
nog

I

,

(*) Hedend. Vader!. Letter.Oefen. V D. bl. 340.
VI. DEEL. H. LETT. No. 5.
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nog veel verder vind te rug gevoerd, dan tot in de heldendagen van HOMERUS. -- ABRAHAM, omtrent den avond,
eenzaam voor zyne Lente, om koele lucht te fcheppen; —
de drie Vreemden, welken, op eenigen afftand tegen hem
over flaande, gelyk MINERVA voor het hof van ULYSSES,
de noodiging afwachten; -- de gastvrye ABRAHAM, die,
gelyk een TELEMACHUS, zich verplicht acht, zo dra hy
hen gewaar word, hen vriendelyk in te noodigen, en voor
hunne verfrisfching te zorgen; -- het geringe onderfcheid
tusfchen heer en dienaar in de huislyke bezigheden, niette genttaande de Vorstlyke waardigheid van ABRAHAM en SARA,
en het aantal hunner knechten ; --- de in 't werk geftelde eerbied jegens die vreemden; --- de eenvoudige manier van vergasting; SARA nog niet van 't manlyk gezelfchap afgezonderd: -- 't is alles de fèhilderachtigI e befchryving der allervroegfte leevenswyze ; en wien ze te onedel, te gemeen voorkomt, moet vooral geen HOMERUS,
maar enkel de Eeuw vaat Lodewyk den Xlhden (I) leezen.
„ Doch de verfchyning zelve verdient eene byzondere
opmerking. - ABRAHA➢IS geloof aan de vervulling der
hem gedaane belofte behoeft thans deeze bevestiging niet
meer. Maar, tot de groote beroeping waar toe hy verkozen was, als ook, ten einde zyn geloof tevens het voorbeeld van Bene zuivere, van Bene volmaakte kennis Gods
zou zyn: hier toe was hem eene nog vollediger verlichting
noodig. En dewyl zyn reden nog onvermogend was, om
zich de volmaaktheden Gods, in het waare verband, zo
als dit geloof vereischt voor te flellen, zo zal hy daar nog
eene meerdere , eene regelrechtbefchouwende kennis van
verkrygen, en thans de getuige zyn van het verfchriklyk
oordeel welk over Sodom betloten was. Want hier zal hy
de groote en eerfte hoofdzaaklyke waarheid van allen Godsdienst weder bevestigd vinden; naamelyk: dat zyn God de
Heer en Regeerder van de waereld is : de almagtige God,
die alle gebeurtenisfen in de natuur, naar zynen wil, verkiest, regelt en beloert: de alweetende God, die alle menfchen onder zyn Godlyk toezicht heeft en opmerkt; die
hunne goede daaden met een gunftig welgevallen, maar hunne kwaade met een ernflig mishaagen befchouwt, en, uit
dien hoofde , alle verordeningen in de natuur tot verordeningen maakt, om aan de groote wet van fchikking, welke
Hy
(*) Oorfpronglyk: Le Siecle de Loslis XIV, par DE VOLTAIRE.
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fly in de natuur heeft gefficht, de vereischte gehoorzaamheid te verfchaffen , en de menfchen op zyne onveranderlyke liefde tot liet goede opmerkzaam te houden. Enkel
in den ondergang van Sodom zou ABRAHAM die onderrich•
ting niet hebben gevonden; maar, het heet: Dewyl beteroep over Sodom en Gomorra zo groot is, en Naare zonden
zeer zwaar zyn, daarom wil ik afvaaren, en zien of zy dat
alles gedaan hebben, en daarnaar zal myn oordeel over haat'
uitgaan. -- Deeze manier van fpreeken heb ik voorheen,
by eene andere gelegenheid reeds verklaard. (*). ----- ABRAHAM
(*; Men heeft naemlyk, volgens den Abc ,7erufalem , Deeds in
aenmerking te nemen, dat de tael van dit overoud Geffhrift, om
zo te (preken, de tael is van de kindsbeid der reden. Dit had
by reeds opgemerkt, toen hy, van den Zondvloed fprekende, de
plaéts Gen. VI: K. bybragt, Het beeft God berouwd, het bekom
dat Ily ben gemaakt had. „ Naar-merdHinzyBat,
onze volkomener en duidelyke`r denkbeelden van het Opperwezen i
(zegt hy,) zou deeze taal onbetaamelyk en aanftootelyk zyn; maar
zy bevestigt echter de vroege oudheid van deeze befchryving des te
meer. De mensch kan van God eene juiste kennis bezitten, en
deeze moet hy bezitten, indien zy op zyn zedelyk gedrag eenigen
invloed zal hebben: hy moet God, als den Heer der waereld, als
Naaren alweetenden, heiligen en rechtvaardigen Regeerder kennen ;
maar in de kindsheid van zyne reden !lelt hy deeze Voorzienigheid
zich niet aanflonds voor op eene• boven-natuurkundige wyze, niet
aanftonds onder eene afgetrokkene alweetende voorafbefchouwing,
en daaraan verbondene onveranderlyke raadsbefluiten; tot zulke gedachten verheft zich de mensch van trap tot trap, naar maate hy
gezuiverder begrippen verkrygt. De onbefchaafde'mensch kan zich
God en zyne Voorzienigheid niet anders voorlellen, dan op eene
menfchelyke wyze, vergeleken by zich zelven: alleen denkt hy al.
les in God onbepaalder te weezen. Volgens deeze voorftelling,
ziet God alles; bemint en beloont Hy het goede; haat en Draft
By het kwaade; en laat, als Heer van de natuur, de natuurwerkingen naar zynen wil gebeuren; maar, Hy ziet, regelt en ondervind
gelyk een mensch; Hy ziet alles, doch niet eerder voor het ge.
fchied; hier naar fchikc zich zyn raadsbelluir, hier naar bepaalt Hy
de veranderingen in de natuur; van daar komen die langkmoedige
beproevingen , die verwach,ingen op beterfchap ; van daar die
toorn, dat ontftoken meddelyden; van daar, gelyk hier, dat bes.
rouw , die bekommering dat Hy zulke men;chen, die Hy om
hunne boosheid weder verdelgen moet, gefchapen heeft, Want de
íuuwe mensch ziet enkel op de gevolgen in de natuur; gebeuren
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getuige zyn, dat het geen onvoorzien geval, naar
dat het de Godheid is, die over Sodom dit verfchriklyk onwe-

die anders dan hy, naar zyne voorhelling, geloofd heeft te moe.
ten gebeuren, zo befchouwt hy dezelven als veranderingen van het
Godlyk raadsbef uit zelf; hy helt zich God daarby voor, als in
die Zelfde gemoedsbeweegingen zynde, ,welken hy, in zodanige
gevallen, by zich zelven gevoelt; en dus voert by God, op dezelfde wyze , fpreekende in.
Dit nu is de taal wegens God in het geheele boek; want hooger zou zich de nog zwakke reden niet hebben kunnen verheffen.
Wy kunnen van het Opperwezen met onze kinderen en eenvoudige menfchen op geen andere wyze fpreeken, zonder dat de indruk
van de waarheid, die 'er in bevat is, iets van deszelfs kracht op
het hart verliest. Ja, onze verhevene en verfynde boven- natuurkunde, o wysgeeren! blyft die, wanneer wy van deezen oneindi•
gen Geest fpreeken, niet altoos eerre kinderlyke fpraak?
Deeze hier voorkomende menfchelyke fpreekwyzen van God kun.
aen, derhalve, aan die geenen alleen_ maar aanflootelyk zyn, welken de fpraak van de kindsheid der reden niet kennen; de rechte
wysgeer ontdekt 'er, hoogst vergenoegd , de echte taal der vroege oudheid in, en erkent, dat deeze gefebiedenis, zo wel als het
geheele boek zelf, niets meer noodig heeft, dan eene afgetrokkener fpraak, om, ten aanzien van de opgegeevene oudheid, alle ge
-lofwardighe
te verliezen."
Even dit kont in aeumerking by 't geen we lezen Gen. XI: 6,
7. De HE E R E zeide : ZieY, ze zyn enerlei volk en hebben
allen ererleie fprake, en dit is be, dat zy beginnen te maken:
maer nu , zoude bun niet afgefneden worden , al wat zy bedacht
hebben te maken ? Kom aen , lact ons neder varen en laet ons hare
fprake verwerren. „ Deze befchryving, ter aanduidinge dat de
Voorzienigheid de uitvoering van 't voorneemen der Torenbouwers
niet goedkeurde, is, zegt de Autheur, weder in denzelfden trant,
die by den zondvloed is opgemerkt. Naar den wezendlyken inhoud dier
befchryving bevat ze het eerfle juiste grondbegtip wegens God in
zich, gelyk in het paradys; maar naar de uitdrukking Remt ze ten
volle overeen m°t de eerlle kindsheid van de reden en derzelver
fpraak, zonder de minfte denkbeelden van alcveetendheid, overal.
tegenwoordigheid of voorafbefchouwing; de hemel is, uit hoofde
van zynen gunftigen invloed op de aarde, Gods cigenlyke zetel;
van daar ziet Hy neder op de bedryven der menfehen ; van daar vaart
Hy naar beneden, om de veranderingen, by Hem befooten, uit te
werken. Daarenboven Relt zich de ruuwe mensch alle deeze God-

ly-
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weder ontáeekt; en, wat indruk op hem! toen hy den vol
morgen, zo dra hy zyne oogen opllaat, in den op.-gend
ftygenden rook alle deeze Godlyke eigenfchappen bevestigd
vind! Hierby komt nog eene andere omstandigheid,
welke deeze verfchyning, ter opheldering van A B rt A H Ant S
kennisfe, noodig maakte. 't Is niet de orde en de fchoon.
heden der natuur, welken den mensch, in de kindsheid van
zyne reden, op God, als den Heer van de natuur, opmerk.
zaam zouden kunnen maaken. Zyne zinnen zyn voor deeze
befpiegelingen te onbedreven , te ruuw ; hy ontdekt God
veelmeer in de verlchrikkelyke verlchynzelen der natuur, in
ftormen, in watervloeden en aardbeevingen; hy hoort Hem
enkel dreigen in de onweders. -- Dus zyn nog alle de
godheden van de tegenwoordige, dus waren zy allen van de
eertyds woeste volken; enkel fchrikverwekkende godheden,
die in haare ítraf_n nooit eenealgemeene liefde tot orde,
maar enkel aangehitste wraak vertoonen. Door zulk eene
voorhelling geraakt de meusch nimmer tot die zalige betrek.
king, in welke hy niet zynen Schepper moet ftaan; 't is Bene
voorhelling die aan den Godsdienst alle zachtaartige , alle
aanmoedigende neigingen tot het goede ontneemt , en dit
weldaadige gefchenk des hemels in een verfchrikkelyken geesfel voor de waereld, in een ftikdonker, in een vreesfelyk by.
geloof verandert , en daarom ook reeds zo vroegtydig die
wreede verzoenmiddelen, dat menfelien - offeren, in de waereld gebragt en zo algemeen gemaakt heeft. -- Het aan
oordeel over Sodom, welk ABaA--ichouwenvatyslè:
HAM thans als een van God geveld ftrafvonnis zou zien vol
kon in hem, onder het denkbeeld, of 'er in Sodom-trekn,
ook niet wel eenige onfchuldigen mogten zyn, dien zelfden
vreesbaarenden indruk veroorzaaken. Wy, die de
Voorzienigheid in een opgeklaarder licht kennen, en, door
middel van deeze verlichting, verder kunnen zien, dan tot
aan de grenzen van ons tegenwoordig leven: wy zelven kun
ook, by gelegenheid van dergelyke algemeene ftraffen,-ne
op de gedachten komen, of 'er ook niet wel onfchuldigen mede onder zouden begrepen zyn, zonder dat echter ons geloof
aan
tyke raadsbefluiren voor ais overleggingen, en verkleed die, op
zyne wyze, in een eigen zelfgefprek. Zie daar weder
een allereclttst blyk voor de oorfprongklyke oudheid van di c be.
richt."
N
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aan eene wyze en goedertierene Voorzienigheid daardoor in
het minfte word benadeeld.
„ Doch A B R A HAM was nog zodanig niet verlicht ; de
verbaasdheid, waarin zyn edel hart geraakt, zo dra hy van
het vonnis hoort , is 'er het treffendst bewys van. Het
komt hem verfchrikkelyk voor, dat hy zich den Schepper
der men4chen als minder menschlievend voor zou Rellen ,
dan by zelf is. Heere ! wilt gy dan de rechtvaardigen met
de godloozen ombrengen? dat zy verre van U, gy, die aller
waereld rechter zyt ! daar mogt nog een getal van recht vaardigen , al (vare het nog zo gering, in Sodom weezen,
het welk zich der boosheid niet heeft fchuldig gemaakt! -Wat zou, derhalve, zyn vertrouwen op de menschiievendheid van zynen God niet verzwakt zyn geworden, indien
zyn edelmoedig hart hierover niet gerust ware gef'(eld
Maar, indien 'er Hechts vyftig, — indien 'er flechts dertig, ----- fecbts tien onfchuldigen te Sodom in de (lad
zyn, zou het gantfche gewest verfchoond blyven. Nu is
God by ABRAHAM bekend; nu is hem bewust, hoe Hy
van menfchen gekend moet zyn, op dat zy Hem, niet alleen met vreeze, maar ook met vertrouwen en liefde kunnen dienen. Een God, die zyn mishaagen aan het kwaade
nimmer •daadelyk bewyst, zou den meusch in het roekeloos verachten van alle orde en deugd vertlerken; doch een
God,, integendeel wiens toorne den fchuldeloozen , gelyk
den zondaar , P.raft, zou hem al zyn vertrouwen beneemen. Die kennis nu, welke ABRAHAM thans bezit, is
de grondflag van allen waaren Godsdienst; en tot deeze
kennis had by alle die buitengewoone, alle die zinnelyke
omflandigheden nog noodig; ook komt de taal, waarvan
wy in de befchryving gebruik gemaakt vinden, geheel en
al niet die zwakheid overeen. Maar hoe zinnelyk echter
deeze omtland;gheden ook mogen zyn, en op wat wyze
A B u A H A 1\t, in deeze zyne zwakheid, zich Gods overal tegenwoordigheid en alweetendheid ook moge voorftellen;
hy kent God nu als den Heer en Rechter der waereld ,
wiens zedelyke regeering zich over alle menfchen uit[lrekt;
by kent Hem nu als den God die overal de almagtige, de
áiweetende en heilige God is; die den biikfem roept, en
cienzelven de plaats des zondaars aanwyst, welke hy verwoesten moet; doch by kent Hem nu ook als den God,
(lie nimmer uit wraak, maar als de wyze Regeerder der
waereld, ftraft , en wiens gerechtigheid met wysheid en
lief
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Hoe verheven nu een wys.
liefde gepaard gaat.
geer, in zyne boven-natuurkundige taal, zich dit alles ook
moge voorftellen; de Godsdienst echter blyft altoos dezel ..
de; geen engel heeft eenen volmaakter."

Het leven van den grootalen en besten aller Menfchen, JEzus,
door j. j. HEsz, Bedienaar des Godlyken Noords- te Zurich.
Uit bet Hoogduitsch vertaald. Tweede Deel. Te Haarleng
by J. Bosch 1777. Behalven bet Voorwerk 376 bladz. in
gr. octavo.

A

En 't hoofd van dit tweede Deel zyn twee Verhandelin.
gen geplaatst; éne over de Wonderwerken, die in de
EuangelifcheGefchiedenis voorkomen, en éne over derEuangelisten manier van verhalen; die verfcheiden leerzame aenmerkingen over deze onderwerpen behelzen. Verder vervolgt de Eerwaerde Resz, zyne verklarende uitbreiding van
het in orde gefchikte verhael der Euangelisten, op de eigen.
De wyze, als by dezelve aangevangen heeft; dat by in dezen brengt tot op de opwekking van Lazarus uit de dooden,
kort voor 's Heillands llaetlyke intrede binnen Jerufalem. Met
de afgifte der voorige twee Stukken van het eerl}e Deel, hebben wy reeds één en anderwerf, door een voorbeeld, getoond, hoe oordeelkundig de Autheur welgepaste aennmerkingen over deze en gene byzonderheden te berde brengt; thans
lust het ons eens tevens te doen zien, hoe welgefchikt by
een uitbreidend verhael weet voor te dragen; ten einde men
zyn Eerwaerden ook van die zyde befchouwe. Wy zullen
hier toe het oog flaen op het voorgevallen te Betbanie, aen
't huis van Martha, by gelegenheid van een Vriendelyk Bezoek, aengetekend Luk. X: 38 --42; 't welk de Auzheur,
by manier van een gemeenzaam verhael, indezervoege zeer
natuurlyk befchryft.
„ Jezus had met eene kleine Familie te Bethanien vriend•
fchap gemaakt. Zy betond uit eenen Broeder en twee Zus.
ters. De Broeder heette Lazarus , de Zusters Maria en
Martha; de laatstgenoemde was niet onwaarfchynlyk eene
Weduwe, by welke de beide anderen inwoonden (a). Als
Je(a) Een vermoeden, gegrond op Lukas X: 38., daar van het
huis, als behoorde het Martha toe, word gefproken.
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Jezus door dit Vlek reisde, of zich in de daar digt by gelee.
gene Stad Jeruzalem ophield, dan bezogt by gaarne deeze
Zusters; de gastvryheid van Illartha(b), en hunne gemeen
hoogachting voor Zynen,Perlóon, had hun dit ge.-Ichaplyke
luk te vege gebragt. Eens, als Hy zoo by hen was, en
om voor hen zyne tegenwoordigheid nuttig te maaken, leerzaame gefprekken hield, was Martha heengegaan, om voor
hunnen Gast, die welligt ook zyn Discipelen by zich had',
Bene gevoegelyke maaltyd te bereiden. Haare werkzaamheid,
en om dat zy dit voor het gewichtiglie hield, liet geen zy
als Vrouw van den huize te bezorgen had, veroorloofdehaar
niet, Zyne Leeringen in 11i1le ruste aan te hooren. Zy was
geheel niet de toebereiding van de Maaltyd bezig, terwyl zy
liet gemis van de hulpe haarer Zuster begon te gevoelen. Maria
had eene geheel andere bezigheid. Stil, oplettende, vol van
leerlust, bleef zy in de kamer, liet Ilfartha haar werk verrichten, luisterde na alle de woorden van baaren Leermeester,
en nam zo veel deel in zyne gefprekken, dat zy niet dacht
om andere bezigheden. Martha komt met eenige onrust
binnen, en wenschte dat haar Zuster toch eindelyk merken
mogt, (lat 'er thans hand aan het werk geflaagen moest worden. Dan deeze (laat op alles geen acht. Martha kan niet
langer zwygen; doch dewyl zy zich fchroomt, om haar eenig verwyt in de tegenwoordigheid der gasten te doen, en
Jezus Christus haar te onvredenheid reeds gemerkt had, keert
zy zich tot Hem, met Benen toon van verontfchuldiginge,
voor zich, en van te onvredenheid over naare Zuster. Fleer!
zegt zy, gy zult zelf wel bemerkt hebben, dat het juist niet
Myri Zugter neemt in 't gein de beste orde toegaat.
heel geen deel in uw onthaal, en laat my alleen myne Gasten bedienen. * Ik denk, dat Bene hermnerit)g van u,
dat zy my behoorde te helpen, haar arbeidzaa=.tier zou maaken. — Maria begon 'er toen eerst om te denken, waar
op het doeldi; zy nam het haare Zuster niet euvel. Doch
deeze verdiende evenwel een klein verwyt daarover, dat zy
door balre al te zorgvuldige werkzaamheid zich had maten
verleiden, om Maria vair iets gewichtigers af te roep-,n, Je
rede te ('toren, en Hein eerie zaak van zoo wei--zusinye
pig b_lang klaai;cnde voor te flellen.
Martha, goede lll'artha! zeide Hy, waarom neemt gy
zoo groote en angstvallige moeite, om te zorgen, dat'erniet
te
(b) `ysro'i u7e áutóp, heet het van M4rtba eis for 4rxo,
Luk. X: 38.
---
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te weinige gerechten op de tafel koorren. Om den honger te
ílillen, zou immers één éénig genoeg zyn. Intusfchen heeft

Maria, wyzer dan gy, om zoo te fpreeken, het beste onder
de gerechten verkooren (c); zy weet dat te waardeeren, en
boven alle anderen aan dat den voorrang te geeven•, het geen
deezen voorrang verdient. En daar zy zelf met goed overleg het uitgekoozen heeft, zou ik het haar ontneemen, of
haar daar van te rugge houden? Neen, zy zal in het bezit,
van het geen zy meest ter harte neemt, ongehinderd blyven.
„ Het verwyt was zagt, en paste uitlteekend wel op de
foute. By zoodanige angstvallige arbeidzaame gemoederen
\moet men liet goede, 't geen ook altoos in hun doen is, (by
Martha was het dienstvaardigheid en gastveyheid,) niet onderdrukken; het niet, met het geen 'er gebrekkig by is, op
dezelfde laagte Rellen; anders zou het verwyt meer fchaade
dan voordeel doen, Toont men daarentegen den zorgelylen
iets beters, waaromtrent zyn werkzaame geest zich bezig kan
houden, dan geeft hy ons eerder gehoor, en gelooft, dat hy,
die hem zoo waarfchouwt, het goed niet hem meene. Voor
het overige zal men decze leere voor Martha voornaamlyk
nuttig vinden in het huislyke leven, daar kleine zorgen en
bezigheden zoo menigmaal, en zoo dikwits ten ontyde, zicli
tusfchen de wichtiglte belangen indringen.
„ Ik denk dat tnyne Leezers met my zouden wenfclhen,
veele zodanige huislyke vertooningen'in liet leven van Jezus
Christus te vinden ; en liefst zouden zy Hein al vroeger in zy.
ne eigene Familie te Nazareth gezien hebben (*), daar men
zich eene menigte íchilderyen van deezen aart kan voortellen,
die ons zeer gewichtig zouden moeten voorkomen. Dan ge.
merkt liet oogmerk der Euangeliefche gefchiedenislèn vereiscihte, dat wy Hem meerder, buiten deeze enge betrekkingen,
naar Zyn openbaar karakter en ampt leereg kennen , komen 'er zeldzaam vertooningen van de eerfte foort its
voor. Maar de weinigen, die wy aangetekend vinden, om
Hein ook als Zoon, Broeder [ofte Neef], en Vriend kenbaar
te maakeg; wie zal in dezelven liet vriendlyke, het zachte en
Bevallige in zyn karakter misfen te zien , die zelfs alleen deeze
Verhaalde gefchiedenis, en liet geen niet lang daar naa in dec.
ze zelfde Familie is voorgevallen, niet gevoel leest ?"
(c) Een Schildery ontleend van eene maal.
tyd, als iemand daar het beste deel ontvangt.
[(*) Men zie het geen wy deswegens uit onzen Autheur bygebragt
hebben, Hedepd. r#derl, Letter.Oefen. IV D. bl. 397•]
LeerNs
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Leerredenen over den Brief van den H. PAULUS aan de Efeze.
ren. Door P. DU Bosc , laatst zeer beroemd Leeraar der
Walfche Kerk te Rotterdam. Eerfle Deel, Tweede Stuk.
Uit bet 'Fransch overgebragt, door j G. THIN V. KEULEN.
Te Utrecht by A. v. Paddenburg, 1776. In groot octavo
47 6 bladz.
.

Dit tweede Stuk behelst een elftal van Leerredenen, en
daermede komt de Leeraer tot aen liet einde van het
eerfte Hoofddeel des Briefs, des het zelve hier mede volledig afgehandeld zy. Men vind 'er, overeenkom[tig met
het geen wy van de tien voorige Leerredenen gezegd heb
een Godgeleerden in; wiens denkwyze zeer wel ge--ben,
fchikt is, naer de heerfchende denkbeelden in onze Neder
Kerk. De hoofdonderwerpen zyn, Het Zegel des-landfche
Euangeliums. Het Onderpand der Erfenis. De Geduurzaemheid van het Hemelsch Onderpand. De Geest der Wysheid van God gebeden. De Verlichting des Verf}ands. De
Hoop der Godlyke Roeping. De Kracht Gods in de Ge•
loovigen vertoond. Gods Kracht gewrocht in J. Christus.
De Grootheid van J. Christus. De Opperheertchappy van
J. Christus, en J. Christus befchouwd als het Hoofd der
Gemeente. Zyn Eerwaerde fpoort met oplettend.
heid des Apostels bedoelde na ; ontvouwt het daerin voor
inzien, zo met opzicht tot het leerlluk--geild,narzy
lyke als betrachtlyke, oordeelkundig, en doet alles ten 'ernïiigfle dienen, ter bevorderinge van ware Heiligmaking, in
beantwoording aan Gods genaderyke weldaden in zynen geliefden Zoon.

Gods Waarheid verheerlykt in Yezus Christus, door J. E. VOET.
Te Dordrecht by P. v. Braam 1777. In groot octavo $8
bladz.
Et deze vyfde Verhandeling voltrekt de Heer Poet zy.
ne befchouwing van Gods Heerlykbeid in ^ezus Cbris•
bus; waertoe, na de overweging van Gods Wysbeid, Kracht,
Goedertierenheid en Recbtvaerdigheid, nog ontbrak die van Gods
Il7aerbeid in ,jezus Christus. Hier omtrent gaet by op dezelfde
wyze te werk, als wy, met opzicht tot de bovengemelde
Eigenfchappen, voorheen, aengewezen hebben. By brengt
ons,
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ons, in de eerfte plaets, onder het oog, hoe wy God hebben
te befchouwen als de Waerheid , wat dit denkbeeld in zich
vervatte, en hoe onwraekbaer gegrond liet zelve zy. Dit
algemene brengt hy vervolgens over tot Gods Waerheid in
Christus; wel byzonder (*) om een ieder te doen opmerken, „ hoe God de volmaakte zedelijke overeenkomst ver
heeft, tusfchen al zijn woorden, of andere middelen-tond
van onderwijs, met zijne daaden, in Jezus Christus; zoo
in zijn perfoon op aarde, als in den hemel; en voords door
Hem aan en in zijn geestelijk ligchaam of leden; ten deele,
terwijl Hij met hun leefde op deeze aarde, en verder zoo als
Hij onder hen woont, regeert en regeeren zal door zijnen
Geest in de Theocratie volgens het N. Testament, tot dat
Hij het Koningrijk aan den Vader zal overgeeven." Op het
betoog hier van, door ene vergelyking der voorzegging en
vervulling, welke beknoptlyk gefchetst, en, met beantwoording van enige gemoedlyke tegenbedenkingen , opgehelderd
word, vestigt de Heer Voet het rechtmatig befluit, „ dat wy
geen oogenblik op een redelijke wijze twijfelen kunnen, of
alles, wat nog toekomtlig is, zal op de volmaaktfle wijze ja
en amen worden in Hem, die de Alpha en Oméga is, de
Amen en de .waarachtige getuige." Uit dit alles leid by verder enige welgepaste plichtsvermaningen af, en befluit teil
laetite deze zyne Verhandelingen met een hartlyken wensch ,
dat ze enigermate mogen dienen, om ons te leeren bezeflen,
hoe onbegryplyk groot God in Christus zy; en aen te fpoo•
ren om zulks invloed te doen hebben op onzen gantfchen wandel; in de overtuiging, dat die God der waerheid ons deel
zyn kan, zyn wil en zyn zal in eeuwigheid, wanneer wy
hem al's den God der waerheid gelooven. -- Op die manier
levert ons dit vyftal van Verhandelingen ene opmerkenswaerdige befchouwing van Gods voortreflyke Eigenfchappen, zo
als dezelven by uittlek doorftralen in 't zenden van zynen
Zoon, met de gevolgen van dien; en alles í}rekt ten krach
om het gemoed der Lezers te vervullen niet ene eerbie--tig[le
dige erkentenis van Gods Heerlykheid in Jezus Christus, die
vruchtbaer is in goede werken.
(*) Men zou hier, gelyk de Heer Poet vooraf meld, ook dienen
op te merken, hoe God in Jezus Christus bewezen heeft die gene te zijn, die Hij is; maer dii hebben wy, zegt hy, „ aanvang.
kelijk gedaan in het onderzoek, hoe zijn eeuwige Wysheid, alles.
overklimmende Kracht, onnadenkelyke Goedheid en nooitbevlekte
Gerechtigheid, in Hem uitgeblonken hebben."

,Iet
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J. PETSCH

Het Gefcbil tusfcben J. PETSCH, Lid van de Hollandfche en
Zeeuw/cbe Maatfebappyen der Wetenfchappen, en E. D. P.
Scbryver der (door Doft. HAnsEMA uitgegevene) Brieven
aan de Heren D. KLEMAN en J. E. VOET; beknoptlyk door den
Eerstgemelden gefcbetst, en van zyne zyde ten einde gebragt. Vooraf gaat een Bericht , waarin onder anderen
gevonden worden, enige aanmerkingen op bet Tegenbericht
des Schryvers der Zamenfpraken , tusfchen een Leeraar
eh Lidmaat der Hervormde Kerk, en den Aart des Ge
door J. J. V. DRUNEN, Lid enz. Achter volgt een-fchrys
Byvoegfel, waarin kortlyk getoetst worden zekere tegen den
Eerstgemelden door E. D. r'. geopperde zaken, die tot het
gefcbetfie Gefchil niet behoren. Te Utrecht by J. v. Schoonoven en Comp. 1777. Behalven bet Voorberic%t 109 bladz.
in groot oEavo.
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dezen breedvoerigen Tytel kan men afnemen, dat
de Heer Petscb met alle zyne Partyen, in dit ver
werk wil maken; en 't is waerlyk al-tyd;-fchil,gedan
want het is hier mede gegaen, gelyk 't gemeenlyk met alle
zodanige verfchillen gaet; men twist van tyd tot tyd meer
over bykomende omftandigheden, dan over de zaek zelve.
Dit maekt het lezen dier twistfchriften, en nutloos, en lastig. Het gefchil van deu Heer Petscb met den ZamenfpraakSchryver en den Hoogieeraer van Drunen, hier in 't Voorbericht, by manier van aentekening, van de zyde van den
eerstgemelden afgehandeld, is voltrekt van die natuur, dat
het buiten liet wezen der zake omgaat. En wat het gefchil
van dien Heer met E. D. P. betreft, fchoon 't nader ter
zake komt, 't gaet echter meer over wederzydsch misduide
voorftellingen, en byzondere denkbeelden, dan over 't hoofdonderwerp, waeromtrent het gefchil aengevangen is; des 't
niet vreemd zy , dat de Heer Petsch , als zodanig ene
twistparty moede, van zyne zyde ook hier aen een einde
make. — In 't ene en 't andere opzicht toont de Heer
Petsch, dat by niet onbekwaem is om zyne Partyen te ftaen;
en de Lezers, die de voorige Papieren doorbladerd hebben,
zullen in dit zyn laetfte Gefchrift nog al enige ophelderin.
gen vinden, nopens de voorheen verhandelde byzonderheden ; waerom dit Stukje , te meer daer het van de zyde
van dien Heer het laetfte is, nog al ene plaets verdient. —
Hier mede dachten wy dit 4rtykel te belluiten;, maer ons
her.
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herinnerende, hoe wy onlangs gezegd hebben (*), „ dat die
twee Partyen, [E. D. P. en 3. Petsch,] gelyk men zegt, aen
elkander te wagen zyn;" en tevens op nieuw 'er op aen
geftaen hebben, dat men, niet wel op zyn hoede zynde,
ligtlyk „ gevaer loopt van eens anders gedachten in te flerk
een licht te plaetfen," zo kunnen wy niet wel nalaten ,
hier van uit dit Gefchrift een voorbeeld by te brengen, of
..t ook ter nadere waerfchouwinge van Twistfchryveren mog.
te dienen.
Onder die Stukken, van welken de Heer Petsch in zyn
Byvoegfel, als niet behoorende tot het voorheengefeheti}e Gefchil, gewag maekt, brengt by inzonderheid het volgende te
berde. — Hier komt ons, zegt hy, ter toetfe,
„ Zyne [te weten die van E. n. P.] aanhaaling en uitlegging myner woorden, in welken ik myn eigen oordeel over
het gewicht of de verdienfle van mynen Staat des Gefchils
aan mynen Vriend Albinus Sincerus te kennen heb gegeven;
het welk, volgens E. D. P., duidlyk zal doen zien: „ dat ik
zelve in myn gemeld Gefchrift zo veel boosheid heb ontdekt,
dat ik het niet alleen onwaardig maar zelfs vloekwaardig heb
geoordeelt." --- De Heer Petsch vervolgens hier over (pre
laet zich deswegens indezervoege uit.
-kend,
„ Gy hebt gezien Lezer! dat ik door E. D. P. gefchilderd
word, als zulk een zot en ondeugend mensch, die, na in
een door hem opgef'eld Gefchrift zo veel boosheid ontdekt te
hebben, dat het naar zyn eigen oordeel niet alleen onwaardig
maar zelfs vloekwaardig zy; nogtans heeft kunnen
goedvinden, om het zelve door den Druk gemeen te laten
maken. Gy hebt vermoedelyk deze fchildery zo onnatuurlyk
en afichuwelyk gevonden, dat gy, zonder misfchien nog een
regt denkbeeld yan het originaal te hebben, U niet wel ver
kunt, dat deeze fchildery egt zy. Zie hier wat 'er-beldn
van de zaak is.
„ Myn Vriend ALBINUS SINCERUS verzoekt my de twe volgende zaken: i.) dat ik hem mynen, in een Gezelfchap,
waarvan hy een Lid was, mondeling voorgellelden Staat des
Gefchils tusfchen E. D. P. en Do. KLEMAN in gefchrifte wilde
mededelen, en 2.) hem veybeid geven, dat Gefchrift door
den Druk gemeen te maken. In myn antwoord aan dezen
mynen Vriend, druk ik my, na hem het eerjie lid van zyn
verzoek gereedlyk toegeftaen te hebben, ten aanzien van het
twede, aldus uit.
Had
(*) Zie boven, bi. 6o, 61.
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„ Had ik (hoe moet ik zeggen) het geluk of ongeluk,
onder het grote getal der genen te behoren, die van hunne
eigene produEtien genoegzaam altoos amoureus zyn; een onbepaald fiat zoude het onmiddelyk belluit zyn geweest op
het lezen van een verzoek zo vleijend als liet geen waarop
ik my thans verklaren moet. Maar gy kent my te wel ,
myn Vriend, om niet te weten, dat ik onder het vry klei
getal der genen behoore, die niet dan zeer zeldzaam-ner
bet geluk bebben, van een ,/lukje voort te brengen, 't welk,
volgens bun eigen oordeel, misfcbien verdiene door den druk
gemeen gemaakt te worden. Terwyl zy integendeel maar al
te dikwerf bet ongeluk hebben, van over hunne eigene papieren kinderen het onbarmhartig, maar, hue's bedunkens,
regtvaardig oordeel te vellen, dat dezelve aan Yulcanus be.
horen opgeoffert te worden. [hn, om de waarheid te zeg
gen, indien het papieren kindje, 't welk nu vermoedelyk
het geluk zal hebben, met dezen te gelyk in uwe handen
te komen, by my bleef, en deszelfs noodlot door myn oordeel over deszelfs verdienste zoude moeten beílist worden;
ik twyfel niet, of het zoude al mede aan Vulcanus worden
opgeofferr.]
., Maar gelyk ik het hier mede aan U en de overige leden
van uw wekelyksch Gezelfchap overgeve , zo wil ik ook
gaarn de beflisfing van deszelfs verder noodlot aan bet oordeel
van bet Gezelfcbap overlaten, mids dat gy, by het nader onderzoeken van bet Kindje, zorg draagt, dat uwe vriendfcbap
voor den rader U niet de gebreken van het Kind doe over bet
hooft zien, enz."
„ Ik zoude met rede moeten vrezen, dat myne Lezers het als
ene belediging zouden aanmerken, indien ik het nodig oordeelde, om hun met een omílag van woorden te beduiden, dat
ik hier niet anders aan mynen Vriend heb willen zeggen, dan
dat ik, wel verre van met myn Gefchrift ingenomen te zyn,
niet twyfele, of het zoude my, zo liet by my bleef, by een
nader overzien en herlezen, zo weinigvoldoen,- dat, in ftede
van het waardig te oordeelen,' om door den druk gemeen ge.
maakt te worden, ik het zelve, gelyk andere ontwerpen, die
my by een nader onderzoek niet v*doen, verbranden zoude.
Maar dat ik het nu aan het oordeel van hem en de overige
Leden van het Gezelfchap zou overlaten, nogtans met vers
zoek, om zorg te dragen , dat hunne vriendichap voor my
hen niet gunfliger over myn Gefchrift mogt doen oordeelen
an deszelfs inhoud verdiende. En ik dagt inderdaad, toen
ik
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ik myn antwoord en het begeerde Gefchrift aan mynen Vriend
afzond, om het zeggen van Ovidius.
Nee quicquid genui protinus illud amo.
Da veniam fcriptis, quorum non gloria nobis
Caufa, fed utilitas, officiumque [uit.

„ Zie daar de verklaring over mynen Staat des Gefchils, in
welke ik zelve, volgens E. D. P., zo veel boosheid in dat
Gefchrift zal gevonden hebben, dat ik het niet alleen onwaardig maar zelfs vloekwaardig heb Beoordeelt. Maar hoe,
zult gy vragen, heeft by zyne Lezers zulks willen bedui
w-- i.) Door hun, van het hier boven uit mynen-den?
Brief aan ALBINUS siNcERus aangehaalde, niets onder het
oog te brengen, dan het geen tusfchen de twee haakjes
ílaat. Daar zelfs van die woorden het woordje ,, En,' waardoor dezelve met het voorgaande verbonden
zyn, agter te laten. En toen dit alles nog niet toereiken.
de was, door 3.) myne woorden naar zyn welgevallen te.
verklaren. Zie hier zyne eigene woorden:" De
Heer Petsch fchryft aan zynen waardllen Albinus; om de
waarheid te zeggen, indien het papieren kindje by my bleef,
en deszelfs noodlot door myn oordeel over deszelfs ver
zoude moeten beslist worden, ik twyffel niet, of-dienfl
het zoude al mede aan Vulcanus opgeofferd worden. Zyn
Wel Ed. (NB. dit ligt duidlyk in den text) die, als Vader, zyn Kindje best kent, heeft in dat kleine fchepzeltje
zoo veel boosheid ontdekt, dat het, ingevolge zyn oordeel,
verdiend heeft de zwaarl}e firaf te ondergaan, en aan Vul•
canus opgeofferd, dat is verbrand te worden. Hy kan het
derhalven aan E. n. P. niet kwalyk neemen, wanneer deeze
eenige groove gebreken, en wanl}altige lineamenten aan
een Kindje, her welk, naar zyn eigen oordeel, niet-toni
alleen onwaardig, maar zelfs vloekwaardig is.
„ e Ongelukkige Brieffchryver ! Hoe hebt gy u door uwe
driften tot zulk ene openbare en ergerlyke Verkering van
uwes Naasten woorden kunnen laten verleiden? Gy, die
amptshalve, en ingevolge het onderwys van den Heidel.
bergfchen Catechismus (Zondag 43.) andere waarfchouwen
moet, van niemands woorden te verkeeren, ten zy za den
zwaren toorn Gods op zich laden willen! Kunnen
wel iemands woorden zigtbaarder en geweldiger worden verkeert,
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keert, dan de myne hier door u verkeert worden? Wat ik
u bidden mag ; laat het toch het laatf'e maal in uw leven
zyn, dat gy u aan zulk ene ergerlyke handelwyze fchuldig
maakt: Ik wil het U gaarne vergeven, en my door
niets aan u wreeken, dan door de verklaring , dat ik hier
mede voor altoos de penne tegen u nederleg, en ze, wat
gy ook tegen my ondernemen mogt, nooit weder tegen u
zal opvatten."
Zie daer ene beuzeling, mag men wel zeggen, tot een
ernilig flak gemaekt. De Heet Petscb fchryft in ene fpelende luim; ieder kan bemerken, dat zyne woorden niets
meer zeggen , dan 't geen vele Schryvers, uit ene zogenaemde nederigheid, wegens hunne Schriften betuigen. E.
D. v. geeft 'er een haetlyken zin aen; en de Heer Petscb
vat denzelven in de flerkfte betekenis op, zo dat 'er uit
zonde moeten volgen, dat by een zot en ondeugend mensch
zy: waer tegen men duidelyk kan zien, dat E. D. P. zulks
niet bedoelde, nadien by geenzins van gedachten was, dat
de Heer Petscb zo over zyn Gefchrift oordeelde. Dit blykt
uit zyne volgende woorden.
„ Als ik intusfchen myne gedagten over de ratio fuffi.
ciens (genoegzaame reden) van het get'treeken oordeel dee.
zes Vaders over zyn eigen kindje gal zeggen , dan komt het
my voor, dat de Heer PEZSCH in een vrolyk lugtig luirotje
over de loftuitingen, hem door ALBINUS SINCERUS zoo rykelyk toegezwaaid, wel de zuivere waarheid, aangaande de
verdienflen van zyn papieren kind , heeft gefchreeven, maar
dat by zig toen niet onderzogt heeft, of by ook geloofde
rvat by fchreef, noch met genoegzaame bedaardheid overwoogen wat by hier wel fchreef." En even dit
zelfde zou men, vooral met geen minder regt, van E. o. P.
mogen denken. --- Hy geloofde niet wat by fcbreef,,
toen by fchreef, „ dat de Vader, die zyn kindje best.kende, zo veel boosbeid in dat kleine fchepzeltje ontdekte;"
en by overwoog met geen genoegzaanme bedaardheid wat by
fchreef, toen by 't woord vloekwaardig op 't papier Helde.
— Zo gaat liet als men niet bezadigd maar driftig is.
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Verdeediging van ABR. CYRUS I Ned. Licentiaat en Chirurgyn
Major van 't Regiment Orange Vriesland, 10 bladz. in
folio.

Y bekennen deeze Verdeediging van den Heere Cyrus, met verontwaardiging, geleezen te hebben. Wy
zouden ze niet voor echt erkend hebben, indien de Auteur niet goed gevonden hadt, dezelve door zyne onder.
teekening te wettigen. Deeze Verdeediging is ingericht te
Stolte, Med. Dr. te Zwolle. 't Verfchil is-gendHr
over de behandeling van de ongelukkige gevolgen eener
Aderlaating, op de rechte hand van den Hoog Welgebooren
Gei rengen Heer A. Baron Sloet, Land-drost van Zalland
&c. &c. &c. De wyze van voorftellen van den Auteur, in deeze Verdeediging, is zeer verward, en de flyl zeer flegt. Men
is niet in Raat om hier door een duidelyk denkbeeld van 't
geval op te maaken. De Auteur haalt verfcheide Latynfche
uitdrukkingen aan, die zo gerabraakt zyn t dat men 'er, door 'er
na te raaden, nauwlyks de meening van kan ontdekken, —
Wy keuren zeer af 't onbefchaamd kwaadtpreeken tegen
den Heer Stolte : dit fchendt ten hoogtien de Wetten van
welvoeglykheid. Daarby heeft de Heer Cyrus de onvoor.
zichtigheid gehad, om geen harder woord te gebruiken, van
nadeelige geruchten wegens den Heere Stolte, die onwaar
bevonden worden, voor beweezene waarheden aan te neemen. Dit blykt ten klaarden uit de uitgegeeveile Brieven van
de Hooggeleerde Heeren Camper en Nabuis, en den Wel
Eerwaerden Heer van Ecbteren; de Auteur had behooren
eerst na de waarheid van die gevallen onderzoek gedaan te
hebben, voor dat by zich zo stout op deeze gevallen beroc.
pen halt. Men kan by gevolg geen vertrouwen ílellen in
de gronden van deeze Verdeediging.

W

Bericht wegens de ongelukkige gevolgen van eene Aderlating
op de rechte band enz., door J. H. STOL-TE, Med. Dr. Te
Zwolle, by S. Clement, 1777• In groot oEtavo 52 bladz.
Aderlaating , gedaan op de rechte hand van den
OPHdo'og Welgebooren Geltrengen Heer d. Baron Stoet,,
Landdrost van Zalland &c. &c. &c. ontstonden den volgen.
den nacht fterke pynen, zich uitftrekkende langs den voorarm naar boven, volgens den loop van den Ncrv. Rad. van
0
lilts.
VI. DEEL* H. LETT. No. 5.
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Op de hand werd een pap gelegd.
Winslow.
Een drup Ba/f. Peruv. niet een laauwen fpatel in 't wondje
gebragt, fcheen, na dat het zelve by een of twee volgende
verbanden herhaald was, de pyn in den voorarm te verminderen: dog dit was niet by aanhoudenheid; want den 7den
dag waren de ontileeking, de pyn, en de koorts zo hevig,
dat de Heer Stolte de opening van het Laatgaatje noodzaakelyk oordeelde. 't Laatgaatje werdt door hem geopend, ter
lengte van een duim en zo diep als noodig geoordeeld werd,
om een nieuwe Wond te krygen. De pyn, die zich
volgens den loop van de gemelde zenuw langs den voorarm
uitgeflrekt had, verdween ; maar de ontfleeking der hand
verminderde hier door niet, dezelve was met den voorarm
meer gezwollen, voornaamlyk was de hand, tusfchen den
duim en voorften vinger, flerk opgezet. — De Hr. Stolte
voelde daar ter plaatze duidelyk etter, en konde dezelve uit
de opening door een zeer eng Kanaal, 't welk zich van daar
naar de duim uitthrekte, drukken; deeze etter werd, door
eene ruime opening van anderhalf duim, ontlasting bezorgd.
De etter, die zich daar uit ontlastte, was goed, dog minder
dan de Dr. gedagt had; ook bleef de hand daar ter plaatze
fterk gezwollen. Dit deedt vermoeden of 'er nog niet op ee
die geene gemeenfchap met de tweede ope--neadrplts,
ning had, etter gebooren was. Om deeze floffe dan ook
ontlasting te bezorgen, flelde de Auteur uit voorzorg een
derde opening voor, alleenlyk door het vel op den ad.
duotor pollicis, de middenfile inuisfpier, naast de flexor par.
vus, de muisípier, voor het nahauds-beentje van den voor
vinger: dog dezelve werdt niet in 't werk gefteld. Tot-flen
hier toe heeft de Hr. Stolte 't gemelde geval onder zyn beftier gehad. Vervolgens is 't zelve onder de behandeling van
glen Hr. Cyrus geweest. Wy hebben de toevallenen
de Geneeswyze kortlyk opgegeeven, om des kundigen daar
door in ftaat te ftellen, over de gehoudene behandeling te
oordeelen. Wy vinden ons verplicht getuigen ,
dat wy, naar, een behoorlyk onderzoek, bevonden hebben ,
dat de Geneeswyze, door den Hr. Stolte aangewend, geene
aanleiding gegeeven heeft tot het verwekken van die toevallen; maar dat wy dezelve zeer gefchikt oordeelen, om daar
door de ontilaane toevallen van eene gedaane Zenuw-kwetzing, die de kuudigfte Heelmeester by Bene Aderlaating niet
vermyden kan, tegen te gaan, en indien mogelyk te overwinnen. 't Gebruik van de Ba/f. Peruv. wordt fterk
aangepreezen in 't kwetzen van Zenuwen, door Boerhaavrs
en
-

-
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en van Zwieten; fchoon 't geen gefchikt middel fchynt om
de ontfteeking tegen te gaan. De eerfte opening van
't laatgaatje, heeft de pyn van den voorarm langs den loop
van de gemelde Zenuw weggenomen. De tweede
opening om den etter, die men gevoelde, te ontlasten, is vol
regels van de kunst gefchied. Wat aangaat-gensd
de derde voorgeífelde opening, dezelve kon ook veilig zonMen moet
der eenig gevaar in 't werk gefteld worden.
inderdaad weinig kunde in de Ontleed- en Heel -kunde bezitten, wanneer men wil beweeren, dat deeze infnyding een
doodelyke bloeding , of 't verlies des onderarms , zoude
hebben veroorzaakt. Wy kunnen verder in de behandeling van den Hr. Cyrus, niet goedkeuren 't gebruik
van de prop- of ftop- wieken in de gemaakte openingen, als
ook dat die Hr. de ontlastingen van den etter door behoorlyke
openingen niet bevorderd heeft; dog wy vinden daarom geene genoegzaame redenen , om de ongelukkige gevolgen die
'er van nagebleeven zyn, geheel aan zync behandeling toe te
fchryven, dewyl dezelve een gevolg van de ontfteeking en
daar op gevolgde verílerving kunnen zyn.
Dit Bericht is zeer gemaatigd opgel}eld, en ftelt duidelyk
en klaar de zaak voor; de Hr. Stolte, fchoon fterk getergd
zynde, heeft zich niet laaten vervoeren tot driftige en onbe•
zonne uitdrukkingen, en lastert niet weerom.
---

Verhandelingen uitgegeven door bet Zeeuwsch Genootfebap
der Wetenfcbappen te Plisfingen. Vyfde Deel. Te Mid.
delburg by P. Gillisfen, 1776. Behalven het Voorwerk 629
bladz. in gr. octavo.
N dit Deel levert ons het Zeeuwfche Genootfchap, op
nieuw, een aantal van Verhandelingen, die den oefen
een genoegzaa--graen,ivfchldWtenap,
men Voorraad van onderwerpen aanbieden. Heeft
men lust tot het nagaan van Genees- en Heelkundige Waarneemingen, of zulken die tot de Natuurlyke Historie behooren, men kan denzelven boeten, in de hier medege.
deelde berigten, wegens het gebruik van den Spiritus falls
marini in zommige uitwendige gebreken; aangaande het g.
van hoofdwonden, vergezeld van f•a5luren in ht
cranium; nopens de medelydenheid der deelen van het
inenschlyk lichaam in ziekten; betreffende eene byzondere
eigenfchap van de Plant 4pocynunn, in 't dooden van zom.
miO2
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enige foorten van vliegen; raakende eene zwangere vrouw,
by welker verlosfing de lyfmoeder en nageboorte, met scherpe verf}eende punten begroeid, bevonden werden; als mede
in een verflag van eene belette doorzwelging; en voorts in
eene reeks van andere waarneemingen van die natuur byeen verzameld. Zy, die zig hier op toeleggen, zullen in
't een en 't ander verfcheiden byzonderheden of tmoeten ,
die hunner opmerkinge waardig zyn. — Schept iemand
meer behaagen in Sterrekundige Waarneemingen, by zal
genoegen vinden in de befchryving eener hedekkinge van
Aldebaran door de Maan, zo als dezelve te Verfailles waar
niet vergelyking der waarneemingen van dit-genomis,
verfchynfel te Parys, Petersburg, Geneve en Brusfel, die
met veel naauwkeurigheid opgeI eld is. -- Gevalt iemand het Werktuigkundige, by kan zyne aandagt vestigen,
op eene voorgeflaagen verbetering van het Heituig, en de
tegenbedenkingen daar op ingebragt, het welk den weg kan
baanen, ter verdere voltooijinge van dit Werktuig. — Is
wyders het Geschied- en Oudheidkundige het byzondere
onderwerp van iemands oefening, by kan zig ook daar in
op Qnderl'cheiden wyze vermaaken, door eene verfcheidenheid van Verhandelingen: als daar zyn Bydragen tot de
Heilige Aardrykskunde, die aan ettelyke plaatfcn der Heili
Schriften licht byzetten , door 't ophelderen van fpreek--ge
wyzen , die betrekking tot het Aardrykskundige hebben ;
.mitsgaders verklaaringen van eenige oude en zeldzaam voor
Penningen ; waarby ook nog, bepaaldlyk met op.-komend
zigt tot de Historie van ons Land, komt, een berigt van
de eeríle fligting en lotgevallen van zommige plaatfen ten
oosten en westen der Schelde gelegen; als mede eene outvouwing der gelchiedenisfen van het door de Noormannen
ontruste en geplonderde Dorestadum der Batavieren ; op
welk laatfe Stuk wy nog een weinig ftaan zullen blyven,
oni 'er den Leezer eenige byzonderheden uit mede te deelen.
Men is de - behandeling van dit onderwerp verfchuldigd
aan . de Rboer, Hoogleeraar in de Welfpreekendheid en
Griekiche taal te Groningen; wiens Latyniche opftel hier
te \gelyk met de Nederduitiche vertolking van C. 1%. Kuy•
pers geplaatst wordt. De Hoogleeraar felt zig wel
inzonderheid voor, het gevoelen van den Heer Huydecoper
te toetlén, nopens de ongevallen van 't oude Dorestadum,
door de ihrooperyen der Noormannen. Volgens het alge
gevoelen, naamlyk, heeft men, 't geen ons de oude-men
Ge.
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Gefchiedfchriften desaangaande melden, te verfliaan van die
plaats, welke eertyds onder het Utrechtfche Bischdom behoorde, en nog heden Wyk te Dunn/cc/c genoemd wordt.
Maar de Heer Huyclecoper brengt zulks tot eene andere
Stad, in aloude tyden, niet verre van den mond der Elve
gelegen. De Hoogleeraer de Rboer ontkent niet, maar bevestigt veeleer, dat de Noormannen eene Stad Dorestaduzn
geheeten, aan de Elve gelegen, verwoest hebben; dan hy
beweert dat hier toe niet behooren die aanvallen , welken
wy leezen dat geduurig in de negende Eeuw op Dorestadu:n
gefchicd zyn. Zulks , zegt hy, in tegenl'elLng van 't gevoelen van den Heer Huydecoper, is betrekkelyk tot het
Utrechtfche Dorestadum, tegenwoordig t1yk te Duurjiede
genaamd.
Ter flaavinge hier van beroept hy zig op de Bertiniaanfcbe Vaarboeken, welken uitdrukkelyk melden, dat die. ver
over oud Utrecht, by de Koopflad, Do--nieldfrops,
restadum gebeeten, kwamen. De Heer Huydecoper kan niet
loochenen, dat dit Wyk te Duurfiede aanwees; maar hy
hield flaande, dat die Jaarboeken vervalscht waren; welke
verdenking, gelyk de Hoogleeraar toont, niet alleen ongegrond is; maar duidelyk door andere plaatfen en berigten
nopens het voorgevallen wederlproken wordt; die de Heer
Huydecoper zeer gedwongen verklaart, naar uitwyzen van
het hier bygebragte. Wy kunnen ons niet wel met alle
deeze byzonderheden ophouden; genoeg zy het te melden,
dat de Iloogieeraar ten klaarfte doet zien, dat dit Dorestaduin voorkomt, als gelegen in de nabuurichap van Ximw,gen , op het Eiland der Batavieren en dat de gepleegde
tlrooperyen , hier toe betrekkelyk, omlireeks deezen oord
voorgevallen zyn; 't welk ontegenzeggelyk toont, dat men
in dit geval om Wyk te Duurflede moet denken.
By , deeze gelegenheid heldert de Hoogleeraar het voorgevallen met de Noormannen in dit Gewest op, ten bewyze
dat het Eiland der Batavieren, op 't welke Dorestadum lag,
eenigen tyd in de handen der Noormannen geweest is; dat
tevens aanleiding geeft tot het ontvouwen van verfcheiden
byzonderheden, welken, op de overweeging hier van, in
aanmerking komen, en der gefchiedenisfen van dien tyd
toelichten.
Het gemeene gevoelen dus getlaafd hebbende, zou hy
overgaan tot het beantwoorden der redenen, die den Heer
Huydecoper bewogen hebben, om hier op Dorestadum aan
de Jlve te denken; dan by vindt goed eerst nog te mel.
;
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den, 't geen hem wegens het Utrechtfche Dorestadum voorgekomen is, dat de Heer Huydecoper als eene min geagte
plaats befchouwt; verzekerende, dat het zelve ten tyde van
Bonifacius, of in het begin der achtfle Eeuwe, noch beroemd noch aanzienlyk was. Hier tegen meldt ons de Hoog.
leeraar, dat het, volgens een Handvest van Dagobert, in
den jaare 630 reeds eene plaats van merkelyken koophandel
was; en omtrent dien tyd meermaals als eere Stad voor
ja door Marcellinus befchreeven wordt, als eene uit-komt;
plaats vol heiligdommen, en met verfcheiden tem--geftrk
pelen der afgodsbeelden vercierd; welken, op de prediking
der Euangelieleere, door LUillebrords medgezellen, in Christen - Kerken veranderd werden; zo dat zy aldaar twee en
vyftig hoofdkerken ingewyd hebben. Men kan, 't is waar,
geen volkomen (laat maaken op dien Schryver; maar in
tusfchen is 't, gelyk de Hoogleeraar verder toont, uit andere Gefchiedfchriften blykbaar, dat Dorestaduin eene zo
beroemde plaats geweest is, dat het bei'igt van Marcellinus,
hoewel een ondergefloken Schryver , ten deezen opzigte
niet geheel verwerpelyk zy. En 't blykt voorts uit alles ,
wat de Hoogleeraar laater bybrengt, dat Dorestadum inderdaad eene plaats van merkelyk aanzien geweest is; mitsgaders dat de deswegens bygebragte getuigenisfen niet betrek
gemaakt kunnen worden tot Dorestadum aan de Ei -kely
maar zekerlyk behooren tot het Utrechtfche Dorestadusn-ve,
of Wyk te Duurfede; 't welk de Hoogleeraar ten fterkfte
aandringt; wel inzonderheid voor zo ver de Heer Huydecoper 'er nog eenig fteunfel voor zyn gevoelen in meent te
vinden; Wiens redenen by verder te keer gaat.
In de wederlegging van 's Mans gevoelen komt eerst in
overweeging de verftopping van den Rhyn by Katwvk ,
volgens hem voltooid, in 't jaar 839; dit zo zynde vervalt
de laatere komst der Noormannen, langs den Rhyn, te
Wyk te Duur/lede; en men kan hier derhalve op het Utrechtfche Dorestadum niet denken. Dan de Hoogleeraar beweert
dat deeze tydsbepaaling van 't oplioppen des Rhyns geen
genoegzaame zekerheid heeft, en dat 'er reden zyn, om de
volkomen opflopping merkelyk laater te brengen. Hier by
komt nog, dat men 't voor voldongen mag houden, dat
de Rhyn zig ook langs andere monden in de Zee ontlast
heeft; en dat dus de Noormannen, fchoon de Katwyker
mond diestyds al verflopt ware, langs een anderen weg den
Rhvn op konden komen.
Een tweede bewys ontleend uit een penning, welke toont
dat
,
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dat 'er te Dorestadum penningen geflaagen zyn , die aanduiden, dat het eene vermaarde plaats, en wel eene Koop Dad was, 't welk de Heer Huydecoper niet op 't Utrechtfche Dorestadum kan toepasfen, is van geen meer gewigt.
Alles tog wat die Heer uit deezen penning afleidt toegeflaan zynde, is 'er geen zwaarigheid; nadien 't blykbaar is,
uit het geen de Hoogleeraar voorheen bygebragt heeft, dat
dit Dorestadum weezenlyk eene vermaarde plaats en eene
Kooptlad geweest is. Ook vindt men, gelyk by meldt, ge.
wag van penningen, die ontegenzeggelyk tot het Utrechtfche Dorestaduyn te betrekken zyn.
En wat eindelyk betreft het geen de Heer Huidecop er
meldt, wegens eene reis van Bonifacius, naar Dorestadum
aan de Elve, zulks wederlegt de Hoogleeraar, door eene
duidelyke verklaaring van 't verhaal van 0th/onus, waarop
de Heer Huydecoper zyne gedagten vestigt. 't Blykt naam
uit dat verhaal, vergeleeken met dat van Lhillibald,-lyk,
ten klaarte, dat Bonifacius, toen by eerst uit Engeland ver
Dorestaduin der Batavieren, of te Wyk te Duur-trok,inhe
ede, aangekomen, van daar naar Utrecht aan den Rliyn ,-fl
en eindelyk, toen by zag, dat by niet vorderde, naar zyn
Vaderland gekeerd is. Eenllemmig hier mede komt ook
Gregoor, de medehelper en leerling van Bonifacius, gelyk
de Hoogleeraar ten flot aanmerkt, voor, als iemand, die
door zyne Leer Utrecht en de beroemde plaats Dorestadurn,
met dat gedeelte van Friesland, 't welk toen het Christendom beleed, verlicht heeft , ten doorluchtigen vertooge,
dat Dorestadum aan Utrecht nabuurig geweest is. --- Dit
is het hoofdzaaklyke deezer weluitgewerkte Verhandelinge,
waar in verder nog verfcheiden gefchiedkundige byzonderheden overwoogen worden.
Voorts vindt men, naar gewoonte, aan 't hoofd van dit
Deel, geplaatst een verflag van 't voorgevallen in dit Ge
Bloeimaand 1715 tot in Wynmaand 1776,-notíchap,zis
voor zo veel zulks noodig is, en 't algemeen gerekend kan
worden er belang by te hebben; waar uit men over 't geheel mag opmaaken , dat het Genootfchap beftendig alles
blyft aanwenden, wat dienen kan, om deszelfs bloei te bevorderen. Wel byzonder deelt men ons ook ter dier gele.
genheid mede de Aanfpraak van den Heer en Mr. W nckelman, Prefident van 't Genootfchap, ter openinge van de
jaarlykfche byeenkomst, den 28 van Hooimaand 1775. —
Zyn Ed. neemt , uit het toen invallende Kermisfeest, aan
-leidng,tohvraenVhdlig,ovre
0 q.
Jaar-
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Jaarmarkten of zogenaamde Kermisfen in ons Vaderland,
Dezelve heeft, na eenige voorafgaande aanmerkingen over
den oorfprong der Kermisfee of Kerkmisen, of, zo anderen willen, eigenlyk Merkmisfen, en 't regt der Hooge
Overigheid over derzelver inrigting, voornaamlyk ten onder
oudsher denzelven verleend, met-werpdVogtnva
een daaraan verknogt onderzoek , in hoe verre de Kermis fen voor de Steden nuttig of íchadelyk zyn. De overweeging van 't verzoeken en 't verleenen dier Voorregten, welken zyn Ed. nagaat, toont zekerlyk, dat men dezelven in
vroeger dagen als zeer nuttig belchouwd heeft; maar 't is
hem zeer bedenkelyk , of dat nut en voordeel in onze tegenwoordige Kermisten te vinden zy; en 't geen hy des.
wegens verder bybrengt, firekt vry duidelyk om te toonen,
dat ze meerendeels eer ichadelyk dan voordeelig zyn: doch
't is 'er intusfclien zo mede gelegen, dat de daar in ge.
melde nadeelige gevolgen grootlyks aan 't misbruik en de
averechtfche gefteldheden der Landzaaten toe te fchryven
zyn.
Inleiding tot de Befchouwende en Werkdaadige Meetkunde.
Op eene nieuwe en eenvoudige manier voorgefleld en betoogd,
door f. j . BLASSIERE, Meester in de 1/rye Kunflen, Leeraar
in de Wysbegeerte enz. Tweede Deel. In 's Gravenbage by
J. Menfert en H. v. Drecht, 1776. Bebalven bet Voorwerk,
338 bladz. in gr. oftavo,
p het behandelen der Befchouwende Meetkurtde, in 't
eerfte Deel voorgedraagen, volgt nu in dit tweede Be
onderrigting van dc Werkdaadige Meetkunde,,-negrld
die de Heer Blasftere, even als de eerstgemelde, op ee^te
zeer geleidelyke wyze, welken eerstbeginnenden gemaklyk
kunnen nagaan, ontvouwt. In de eerfile plaats, vestigt hy
de aandagt op áe eenvoudige wemkdaadige Meetkunde met
Figuuren; voorts past hy de daar uit ontftaane kundigheden
toe op de Rekenkunde, om te toonen, van welk een dienst
de zatrenpaaring der Meet- en Rekenkunde zy; en ten laatfIe brengt by dat alles over op het daadlyk in 't werk 1lellen deezer kundigheden. — Naar deeze fchikking vangt
by aan, met de noodige onderrigtingen, nopens de gedaanteverwisfeling, verdeelmg en verzameling, of vergrooting
en verkleining der Meetkundige Figuuren. Vervolgens gaat
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iiy over tot zyn Rekenkundig onderwys , aangaande de vier.
kant.
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kantfche en teerlingfche Worteltrekking, met ontvouwing
van derzelver gebruik, in 't berekenen der Meetkundige Figuuren in Lichaamen. Dit leidt hem verder tot eene ver
Tafelen, met eene-klaringvdeLothm,Sinus
opheldering van derzelver gebruik; dat hem de regtlynifche,
regthoekige en fcheefhoekige Driehoeks-meeting doet voor
Leerling deeze kundigheden ingeboezemd-dragen.Zy
hebbende, leert hem voorts dezelven in 't werk Rellen. Hier
toe geeft hy hem een berigt van 't Landmeeten, 't Kaarten
niet oplosfing der voornaamfte-tekn'Warpsf,
Vraag(lukken , welken daaromtrent in aanmerking komen.
Hier aan kegt hy wyders nog, ten flot van dit zyn Werk,
eene befchryving der Werktuigen , die in de werkdaadige
Meetkunde gebruikt worden; welke, naar 't oogmerk van
den Autheur, gefchikt is, om den Leerlingen een denkbeeld
van die Werktuigen en derzelver gebruik te geeven.
De leergraage Jeugd, die lust heeft ter beoefeninge der
overnuttige Wiskunde, vindt des in dit Gefchrift van den
Heer Blasfiere eene bekwaame handleiding, waarvan ze zig
met vrugt kan bedienen.
Oude en Hedersdaag/che Algemeene Wereldlyke Gefcbiedenis,
gevolgd naar 't Franscb van den Heer 4bt MILLOT. Lid
van de Academien der Weetenfcbappen van Lions en ATancï.
1/de Deel, in gr. octavo. De Hedendaagfche Gefchiedenis.
Te Aanft by Yntema en Tieboel. Bebalven de Voorreden,
en eene Tydrekenkundige Tafel, 315 bladz. in gr. octavo.

Y de Uitgaave van het Eerfte
deezes Werks ,
-benwy
gegeeven van den
B
leg,
en
des Geheels (*). De Berigten der

Deel
heb
een breedvoerig verflag
Aan.
Aart
Schikking
drie volgende Deelen toonden, hoe de Abt Mi/lot, en zyn
Naavolger, aan het geftelde bedek beantwoord, en overeen.
komt ig daar mede de Oude Gefchiedenis afgehandeld hebben.
Aan 't hoofd vin liet Vyfde Deel, 't geen wy thans aankon.
digen, het welk een begin :naakt met de Hedendaagfche Gefcbiedenis, ontmoeten wy eerre Voorreden, die, in het te.
genwoordig berigt, in de eerí}e plaats, onze opmerking verdient, ais ftrekkende om de Leezers van dit treflyk Werk in
ze leiden tot een recht verfland van het Oogmerk en de Schikking,

) Zie de Jledend. Vaderl. Letter.oef. V D. ille St. bl.49.eng.
Os
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king, in dit Gedeelte des Werks gehouden. De Hedendaag.
fcbe Gefchiedenis, onder een algemeen gezigtpunt te brengen,
hadt nog vry veel meer werks in, dan dit zelfde, ten aanziene van de Oude Gefchiedenis, te verrigten.
„ De voorgaande Deelen , merkt de Voorredenaar, op goeden grond, aan, hebben reeds genoeg kunnen toonen, dat
dit Werk niet gefchikt is voor Kinderen, nog onmagtig om
te denken, of den draad eener agteréénvolgende Redenkaveling te vatten en te houden; doch voor Jongelingen, reeds
der eerfie beginzelen kundig, voor Menfchen, door drukke
bezigheden beslommerd, en wier Koopzorg hun flegts weinige ledige uuren overlaat, en die nogthans van de gebeurtenisfen, op 't groot toon eel der Wereld voorgevallen, niet geheel onkundig willen weezen ; maar zich dezelve , zonder
veel vermoeienis, voor den geest brengen, en dus beleevers
aller Eeuwen en bewoonders aller Landen worden."
Aangemerkt hebbende, hoe men in Wiskunílige Weetenfchappen te werk gaat, vervolgt by: „ De Algemeene Ge
laat zich, op die wyze, niet behandelen, dezelve-fcbiedns
belltaat uit een oneindig getal voorvallen , die dikwyls op
zich zelve Raar,, bedolven in de diepte der Eeuwen , ver
oppervlakte des geheelen Aardbodems; gebeur-fpreidov
voor ons van minder of meerder aanbelangs, naar-tenisf
onzen fmaak, leevensftand, betrekking en beroep; gebeur
waar van elk Volk, (om niet te zeggen elk Volk--tenisf,
je, hoe gering ook,) zyne Befchryvers heeft, die metelkander een hoop Boeken zamenftelden, welker hoogte en menig.
te ons, met regt, verbaast. Hoe is het mogelyk, uit dien
bajert de floffe ce trekken, tot een Werk, bekwaam om weezenlyke kundigheden op te leveren, om de Gefchiedkunde,
eer aangenaam, dan verdrietig te doen worden, die floffe te
verwerken, in eenen voeglyken Rand te fchikken, netheid,
juistheid, en bevalligheid daar aan by te zetten?
„ Ik ben niet verwaand genoeg om my te verbeelden, deeze zwaare taak volkomen afgedaan te hebben: alles, wat ik
my durf belooven van mynen langduurigen arbeid, is eene
nadering tot het treffen van dit verheeven wit. De kortheid
fcheen my toe een volfirekt noodzaaklyk vereischte te wee•
zen, en in veele gevallen is het genoeg, de Gebeurtenisfen
aan te flippen, om de zatnenfchakeling der denkbeelden te
,vormen. Met één woord, ik moest geen dorre en Tydre.
ken kundige Tafel, met Naamen en Dagtekeningen te eenemaal vervuld, ten toon hangen; noch ook eene menigte van
al,
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allerwegen bekende, en daar door verveelende gebeurtenis•
fen, flegts byéén voegen: het was myn werk, het groot Tafereel der Menschlyke zaaken te fchetzen, en daar in niets
te brengen dan 't geen vo]tirekt noodig was, om de aandagt
te vestigen op de gebeurtenisfen, die boven anderen verdienen in 't geheugen geprent te worden. Men ziet dan hier,
zo ik anders eenigzins ílaagde in 't volvoeren van myn Ontwerp, de eerfte trekken der kundigheden, die, in de Ge
Volken, uitvoeriger gefchilderd,-fchiednsrbyzo
gediept, gehoogd, en niet juiste verwen, tot de minfte byzonderheden toe, afgemaald worden. Dit zullen wy, gelyk
Millots Naavolger aanduidt, de voettappen onzes Voorgangers
volgende, in' 't oog houden met betrekking tot de Gefchiede•
nisfen van ons Vaderland. Onze Landsgenooten zouden billyke
reden van klaagen gehad hebben, indien wy deeze fchets niet
wat uitvoeriger maakten, dan ze in Millots Werk voorkwam:
wy vertrouwen, dat deeze verandering, even als de andere,
van den Vaderlandlievenden Nederlander, in dank zal worden aangenomen". Deeze Verandering, in de daad,
is zeer gepast: dewyl, in alle Korte Begr'npen der Gefchiedenisfen, elke Landaart na zyn eigen deel zoekt. Ons klei
brokje Werelds heeft, zeker, by den aanvange, weinig-ne
niet de Algemeene Gefcbiedenis der Wereld te doen gehad ;
doch vervolgens eene groote rol gefpeeld: 't was, derhalven,
eigenaartig , dat de Naavolger van Mi/lot, Areêrlands Gefchiedenisfe, van den aanvang af, niet ongerept liet. Deeze
moge, in 't begin, gelyk die van alle andere Volken dor zyn,
wy twyfelen niet of ze zullen, naar gelange ons Land van
meer gewigts wordt , in rykheid van leerzaame Rolfe toeneemen. Doch, om hier over te vonnisfèn, moeten wy de
volgende Deelen afwagten.
„ In een Werk van deezen aart," vervolgt de Voorredenaar, is een goed aaneengefchakeld verhaal niet gemaklyk,
en nog bezwaarlyker valt eene goede fchikking. De beste,
myns oordeels, was die, welke de nieuwsgierigheid meest
uitlokte, en het geheugen best•te gemoete kwam. Dan, op
welk eene wyze men ook voortgaa, de groote zaak is, gelyktbortige Rukken byéén te voegen; den zamenhang der oorzaaken en uitwerkzelen klaar aan te duiden ; de beginzels
der veelvuldige Staatsverwisfeliagen waar te neemen ; den
voortgang des menschlyken verftands te volgen; en dit alles
zo te fchikken, dat het aan een' opflag van het oog zich onderfcheiden opdoe. De gewoon gebruikte Tydperken fcheenen my, ter- bereiking van dit einde, zeer onvoldoende, en,
on-
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ondanks myne aangewende poogingen, om die fchikking te
verbeteren, durf ik my niet Ctreelen met liet denkbeeld, van
hier in ten vollen gelaagd te zyn, of de bedoelde volmaakt.
heid bereikt te hebben.
„ Wy moeten, over de Gefchiedenis, redenkavelen, om
'.er rechtmaatige denkbeelden uit te trekken, die, in 't werk
gefield, de Maatfchappye bevoordeelen. Dit is, buiten te
deel van een onderwys, ingerigt,-genfprak,htwzly
om de kundigheden te vermeerderen, en de gevoelens, daar
mede natuurlyker wyze veréénigd , niet van elkander te
fcheiden. Alles behoort mede te werken tot het maaken van
aanmerkingen, tot het opzamelen van grondregelen ; alles
behoort het Verfland te verlichten, of het Hart ter deugd
te vormen.
„ De Wysheid zou den Menfchen natuurlyk eigen en
maar zeer weinig noodig weezen, om die te doen kennen
en betragten, hadt dezelve doorgaande onder hun gebloeid
en vrugt gegeeven. Doch dusdanig, en zo groot, is, in
tegendeel, de zwakheid des Menschdoms, dat de Algemee•
spe Gefchiedenis feeds tooneelen vertoont van dwaasheden,
en wanordes, en ons veel meer onderwyst door dwaalingen
en ongelukken onzer Voor-ouderen, dan door roemens- en
volgenswaardige voorbeelden. Men zegge niet met FoNTENELLE , dat de Dwaalingen der Ouderen voor bet NaageJlacht verlooren zyn.
„_Neen, de misflagen en gebreken der oude Staatsbel}uuren, zullen de Staatkundigen de beste lesfen verfchaffen; en
die der Geestlyken , ten affchrikkenden fchouwfpiegel kunnen dienen, ik heb geene buitenfpoorigheden, die Ilegte
gevolgen naa zich fleepten, in het Burgerlyke en Kerklyke
ontveinsd. Ik was genoodzaakt te doen zien, dat, in de
eeuwen van Onkunde en Bygeloof, de Geestlyken de berok.
keners waren van een groot deel der rampen des Mensch.
doms : de Gewyde Schryvers bedienen zich ook van de
ferkfte uitdrukkingen, oni de misflagen der Priesterfchappe
te befchryven. 't Is een der zegepraalen des Cbristendoms;
dat het, te midden van zo veele fchandelykheden en onteeringen, is flaande gebleeven. Te vergeefsch bellaat de On.
geloovige, deeze aan den Christlyken Godsdienst zelve toe te
fchryven. De Christen vindt daar in eene rede te meer,
om den weg der Godlyke Voorzienigheid te aanbidden.
Wie dit fluk onbevooroordeeld befchouwt , zal moeten erkennen, dat, heeft het misbruik der heilige Bedieninge dik.
wyls groote onheilen gebrouwen, die Inftelling, egter, fteeds
aan-
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aanmerklyke voordeelen te weege brags. Het kwaad is be.
kend, door in 't oog loopende uitwerkzelen; het goed gaat
ongemerkt door in den eenpaarigen loop der dingen. Het
eer(Ie ftaat- ongelukkig in de Gefchiedemsfen geboekt, het
laatl}e heeft men der optekening onnoodig gekeurd. Het
weer, 't welk, zonder aanmerkelyke veranderingen, de vrugten doet rypen, en overvloed oplevert, krygt nauwlyks
plaats in de Dagregisters; van f'ormen en onweeren vinden
wy breede aantekeningen.
„ Volmaaktheid op deeze Wereld te zoeken, is een hars
Maar alle Staatsbefluuren moeten zich-fenchim'ajg.
verbeteren, en zullen het doen, door het zorgvuldig vermyden van de mistlagen der Ouden. Best zal ook de Christlyke Godsdienst gezuiverd en tot de oorfpronglyke Heiligheid gebragt worden, door het fchuwen van de oorzaaken
des bederfs, die denzelven dikwyls droevig misvormden en
onkenbaar maakten.
„ Wie de misflagen der Staatsperfoonen, der Geestlyken,
ten deezen opzigte verbergen of zoeken te vermommen,
zyn, welke beweegredenen hun daar toe ook aandryven,
hunne zaak niet vroed: dewyl de Waarheid eerlang van agter die wolken doorbreekt, en nooit met flerker glans fchynt
dan naa het verdryven van de nevelen, te ónvoorzigtig verwekt om die te verdonkeren. De Waarheid, eene onaf.
fcheidelyke Vriendin van den Godsdienst, van de Wetten,
van de goede Orde, bedoelt niets dan Deugd en Pligt in
te boezemen. Zonder heiligfchennis te begaan, kan niemand
haar een voorfpraak van Ongebondenheid, Beginzel. en Zedeloosheid doen worden. Een Schryver, die van de gronden
eens waaien Christens en rechtfchaapen Burgers afwykt, is
zelve jammerlyk verblind, of een leugenaar; de Getchiedenis zal tegen hem getuigen, hem befchaamen en doen bloozen, heeft hy alle zaaden van eer en trouwe niet ontworteld en uitgetrokken."
Aan dit eenvoudig maar tevens meesterlyk ontwerp, aan
deeze inzigten zo Waarheid- en Deugdlievend, beantwoordt
dit Deel der HedendaagfchF Algeweene Gefcbiedenis by uit
hebben ons niet kunnen wederhouden.van de-f1ek.WY
geheele Voorreden bykans uit te fchryven : dewyl wy onzen
Leezeren geen beter berigt van dit gedeelte des Werks kon.
den ter hand Rellen. Van den bepaalden Inhoud deezes
Deels moeten wy nog rekenfchap geeven.
Eer de Abt Millot de Hedendaagfcbe Gefcbiedenis aanvangt, geeft hy eenige Yoorbereldertde danmerkingen over
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de Grondvesting der Barbaaren in bet Romein/die Ryk, en
maalt een Tafereel van die groote Ryks- omwenteling, der
aandagtige befchouwing eens Staatsmans en ook eens Wys.
Beers overwaardig, als welke ons het Romein/die Ryk voor
oogen fielt, het onderst boven gekeerd, en, op de puinhoopeu
van 't zelve, de Vorllendommen van Europa geftigt. Hier
aan kegt hy eenige keurlyke Aanmerkingen over de woeste
Volken, onder den invloed van Eigendom en Belang, ontleend
van den Engelfchen Hoogleeraar Fergeifon.
Wat de Hedendaagfcbe Wereldlyke Gefchiedenis zelve betreft, hier van levert hy ons dit Plan op. „ De Gefchiedenis van Europa zal bykans dit geheele Werk opvullen: en
wy zullen 'er niets laaten invloeijen dan 't geen noodig is te
weeten, om eene handleiding te hebben in de beoefening van
de Gefchiedenis der byzondere Volken. Eenige kee.
ren zullen wy, van tyd tot tyd, het oog slaan op de andere Werelddeelen, en hier door zullen wy algemeenedenkbeelden opdoen, om ons oordeel over den Staat der geheele Wereld te regelen. `vVy zullen de eerfte Eeuwen fchie•
lyk doorloopen: want het is bykans genoegzaam, den oor
duisterheden der barbaarschheid op-fprongdezaki
te fpeuren. Zonder ons aan eene Tydrekenkundige fchikking
te bepaalen, die veel eer verwarring dan duidelykheid zou
geeven, zullen wy den draad der voornaamfle Gebeurtenisfen
volgen. Het komt 'er meer op aan te weeten, welk eerre
betrekking de voorvallen hebben tot het Menschdom , het
Geluk of Ongeluk der Maatfchappye , dan derzelver juiste
Jaar- en Dagtekening. De orde der zaaken verdient, buiten
tegenfpraak, den voorrang van die des tyds, en, in den onmeetlyken voorraad van Gebeurtenisfen, moeten wy ons bepaalen tot de zodanigen, uit welke wy leering kunnen haalen, Waarheid en Nutheid behooren onze leiditarren te weezen, naar deeze moeten wy den koers onzer Gefchiedkunde
inrigten. "
Om 't egter den zodanigen, diaden tyd der Gebeurtenis.
fen willen weeten, en zich een aaneengefchakeld denkbeeld
vormen van de gewigtigfle voorvallen, in een Tyd-orde byéén gevoegd , te voldoen, heeft de Abt Jill/lot, agter dit
Deel, eene Tydrekenkundige Tafel geplaatst, van de voornaam.
Ile Gebeurtenisfen in de Hedendaagfche Gefchiedenis, tot de
Vyftiende Eeuwe; by werd te meer hier toe bewoogen; om
dat by, de Gefchiedenis des Romeinfchen Ryks voortgezet
hebbende tot de bemagtiging der Arabieren, reeds by voorraad,
verfcheide aanmerkenswaardige gevallen verhaald hadt, nat
den
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den tyd van Clovis gebeurd: als mede, om dat de vroegfte
Eeuwen der Hedendaagfcbe Gefcbiedenisfe zulk een ver
opleveren, dat het onmogelyk is, in-wardenMglkomp
het verhaal, eene zekere orde te houden, waar in de onder.
fcheide tyden genoegzaam zyn uitgemerkt. --- Deeze Tydtafel die, met eene dergelyke, in het IV Deel, of het laat
Oude Gefchiedenis te vinden, een fchoon geheel maakt,-Iiedr
deedt in ons het denkbeeld opkomen, of het Vervolg daar
van, tot het einde des Werks van de Vyftiende Eeuwe af,
geen nuttig en welpasfend byvoegzel zou weezen. Deeze
wordt in 't Franscb niet gevonden en ook door den Naavolger niet beloofd; doch onzes bedunkeus, kon dezelve zeer
dienftig weezen, fchoon de Tyd -orde der Gebeurtenisfen,
in die laatfle Eeuwen, duidelyker en min ingewikkeld zyn
moge; ook zou ze eene eenpaarigheid aan 't geheele Werk
byzetten.
Naardemaal de voornaamfle Mogenheden, die, in de Alemeene Hedendaagfche Gefcbiedenis der vroegfle Eeuwen ,
t meeste uitmunten, en, bykaris, het geheele Staatkundige
Stelzel van Europa uitmaaken, de Paus/en, de Koningen
van Frankryk, de Keizers van Duitscbland en de Koningen
van Engeland zyn, vinden wy Tydtafels met aanwyzing van
't Jaar huns d000ds, van de voornaamlle Pausfen , zints Gregorius den II, tot de groote Scheuring van de Koningen van
Frankryk, zints Pepyn tot Cared den VI; van de Keizers
des Duitfchen Ryks, tot op Wenceslaus; van de Koningen
van Engeland, naa de Bewagtiging der Normannen tot op
Hendrik den P
Voorts behelst dit Deel drie Tydperken. Het I. Tydperk,
de Grondvesting van de Franfche Heerfchappye. — De Barbaarschbeid over Europa verfpreid, -- van Clovis tot op
Carel den Grooten. Een tydvak van omtrent drie Eeuwen.
--- Het II. Tydperk. Carel de Groote, of bet Nieuwe Westesfche Ryk. --- De Inval der Normannen. Zints het einde der AcbtJle Eeuwe, tot bet midden van de Tiende.
Het 1II. Tydperk, Otbo de Groote. Het Keizerryk aan de
Duitfchers overgebragt. -- De Franfcben aan den Capet.
fchen Stam onderworpen. kan bet midden der Tiende Eeuwe,
tot den tyd van Gregorius den VII. Agter deeze Tydperken
zyn Algemeen Aanmerkingen daar over gevoegd, recht ge
om den Leezer een doorgaand begrip te geeven van de-fchikt
voornaamfte byzonderheden, de Staatsgefteltenis, de Kun.
lien, Weetenfchappen, Zeden en Godsdienst raakende. Wy
kunnen thans, dit Berigt reeds zo breed uitgeloopen zynde,
vol.
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volgens gewoonte, geen Staal, uit dit Deel onzen Leezerer
toonen : doch hun verzekeren , dat alles in den eigentien
finaak der voorgaande Deelen, en met geen minder keurig.
beid is uitgevoerd; over 't onthaal dezelve bejegent, betuigt
Millots Naavolger wel voldaan, en, door de ondervinding,
bevestigd te zyn in de goede verwagting, by de uitgave van
het eerfte Deel opgevat, dat deeze Wereldlyke Gefcbiedenis
wonder wel voegt by n1osuEn1s Kerklyke Gefcbiedenis , en
tot een wederga van dezelve dient. Wy fluiten deeze aan
, dien wy-kondigmetwschvandAuter,
nevens hem uit(lorten, „ dat zyn arbeid dienen moge oat
Geestlyken te vormen, die hunner heilige Bediening tot eeres
Vrekken; Overheden, die het P.egt ongekreukt handhaaven;
Onderdaanen, die getrouw, gehoorzaam en Vaderlandlievend
zyn; Oorlogshelden, die, op eerre edelmoedige wyze, den
Staat beft hermen en verdeedigen ; Schryvers, bekwaam om
hunne Tydgenooten en volgende Geelachten te verlichten ;
Menfchen, eindelyk, die elk, in hunnen byzonderen Lee.
vensiand, gehikkig zyn door Wysheid en Godsvrugt , en
door hunnen arbeid der Maatfchappye nuttig!"

Zedig en Urymoedig Onderzoek van S. H. IDSINGA, Hooftman
in de Booge ustitie•Camer van Stat Groningen en Omme
excolendo Jure Pa.-lande,Litv'GofchapPr
trio, te Groningen. Te bekomen te Groningen by L. Huifrngh, en te Imflerdam by de Erven Houituin, 1777. Bebalven bet P orzverk, dat g6 bladz. be/laat, 88 bladz. in
folio.

H

Et Voorwerk, aan 't hoofd deezer Papieren geplaatst,
behelst de Historia Faai, of een verflag van het voor.
gevallen, dat aanleiding gegeeven heeft tot de Procedures tegen den Heer Idfinga, mitsgaders van de Procedures zelven;
wel byzonder met opzigt, tot de hem te last gelegde lelie
van 't Collegie der Heeren Gedeputeerde Staaten van Vries.
land. Aan dit Verhaal, flrekkende ter justificatie van den
Heer Idfinga, heeft zyn Ed. g hegt, een Zedig en hrymoedig Onderzoek, of de Volmagten ten Lantsdage inVrieslandt,
volgens de fundamenteele letten van die Provincie, en de
Procuratien, welke jaarlyks aan de Polmagten gegeven worden, tot bet exerceeren van Criminele 5urisdi6lie geregtigt en
bevoegt; en de tegens hem genomene Decreten met de regels
van Yustitie overeen te brengen zyn: met byvoeginge van eni.
ge
,
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ge Reflexeen over de algemene pligten der Overbeden en Rigters. De Heer Idfinga bevlytigt zig oen te tonnen, dat 'er
de Volmagten niet toe bevoegd zyn, dat men hem niet
regtmaatig behandeld heeft, en beluit zyn onderzoek niet
eene ontvouwing van het denkbeeld, dat hy zig altoos van
de Geregtigheid in 't algemeen, en dus ook van een Hof
van Justitie gemaakt heeft, dat in geenen deele overeenkomt
met het geen hem, zyns oordeels , wedervaaren is. De
Regtskundige Leezer vindt hier eene ruime fh ffe ter nadere
overdenkinge; te meer daar zyn Ed. niet fpaarzaam is in
uitweidingen; het welk deeze Papieren, zo in 't eene als
in 't andere geval, breedvoeriger gemaakt heeft, dan tot
eene duidelyke ontvouwing en gezette verdeedigiug noodig
geagt zou mogen worden.
Ferbandelingen over de Legitime en Trebellianique Porteen,
het zy ieder afzonderlyk , het zy te gelyk plaats hebbende:
als mede over bet Hollandscb-verfledrecht, zo bet gemeen.
Hollandscb, als 't Zuid- en Noordhollands Recht, met bygevoegde voorbeelden van Sterfgevallen, en een Erfopvolgings-rang. Door Mr. w. HESSEN, Advocaat. Te Utrecht
by R. de Meyere. In quarto, 151 bladz.

D

L hier opgenoemde onderwerpen behandelt de Heer en
Mr. Hesfen, op eene beknopte wyze, die zeer gefchikt
is, om anderen tot eene bek`vaame handleiding te dienen.
Hy geeft eene kortbondige ontvouwing van 't geen de Legitinie en Trebellianique Portien betreft; en een regelmaatig
verlag van 't Hollands -Vertierf regt; niet eene nevensgaande verklaaring van dat Regt in voorbeelden van Sterfgeval
kunnen Eirekken.-len,ditrophugvanftelyk
By ieder voorgefield Artykel, dat verdere overweeging vordert, wyst hy aan, welke Autheuren men daar over kan
raadpleegen. En aan 't einde der Verhandelingen vindt men
eene opgave van den inhoud der overwoogen Artykelen,
die dus tot een Register (trekt; en, met opzigt tot de laat
Verhandeling, te gelyk dient, tot eene duidelyke voor.-fle
drags van den Erf Opvolgings-rang of Clasfen van Geregtigdens tot Erfenisfan by verflerf (ab intestato) vervallen, met
aanwyzing van de daar toe behoorende voorgeftelde Arty.
kelen, en opgegeeven Sterfgevallen. Door deeze inrigting
is dit Werkje een dienfhg Handboek, waarin men met een
VI. DEEL. H. LETT. No. 5.
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opting van 't oog ziet, wat in 't een of ander voorkomend
geval in overweeging komt, en welke Schryvers ons desaangaande breeder onderregting verleenen. Naar luid der
Voorreden had de Heer en Mr. liesfez dit Gefchrift, in de
eerfte plaats, tot zyn eigen gebruik aldus vervaardigd, by
wyze van een Aantekeningsboek, daar by een gereed gebruik van kon manken ; en jonge Prati:izyns zullen 'er zig,
zyn voorbeeld volgende , op eene foortgelyke wyze met

vrugt van kunnen bedienen.
De Menseh in aangenaame Speel atoriaale Vertoogen be/chained,
door een Genood/chap van Geleerde Mannen te Halle. Uit
het Hoogduitseh vertaald, door G. NEBE. Zevende Deel. Te
Aez/lelaana by de TVed. P. J. Entrop. In groot oelavo 55 6

bladz.

N dit Deel, gelykfoortig aan de voorigen , vindt de Leezer weder eene verfcheidenheid van ernt}ige en boertige Vertoogen,
welken, leder in hunne foort, gefchikt z;n, om den geest te befchaaven , en 't gedrag te leeren regelen, naar den verluandigen
eisch der Deugd. Opmerkende Leezers, de daar in voorgeftelde
Lesfee gedeflaande, zullen ondervinden , dat die weg, welke hen,
door Gods genade, ter eeuwiger zaligheid opleidt, tevens de weg
is, om hier in den tyd waar^yit gelukkig te worden, en dat zy,
die deezen weg bewandelen , eerst recht gezeid kunnen worden, genot van hun loeven te hebben. Dit denkbeeld, dat in
deeze Schriften op veelerleie wyzen aangedrongen wordt, komt
ons onder anderen zeer gevailig voor, in een Brief van m. j. GEMETER, over het vecht gebsnik der YongeIingsjaaren, waarom
wy ook goedgevonden hebben dien over te ueemen. Dezelve
luid aldus.

I

,,VEEL GEëERDE MENSCn!

„ De lente onzer ;asren is zonder tegenfpraak het tydperk, dat
men voor het vermankelykfte van ons leven houden moet: maar al
te ras gaan de uuren in 'hetzelve voorby,, en te vergeefs wenscht
de lastige ouderdom flechts de helft van zyn fireelend vergenoe.
gen nogmaa,s te genieten. floe betaamelyk, hoe lofielyk der.
halven, dat men zich deezen blocijenden tyd zó ten nutte maakt,
dat men met waarheil kan zeggen: men geniet denzelven.
„ Tot deeze overweeging leid my de tegenwoorcige dag, op
«'eiken ik myn twintigfee jaar belluite, zeer natuurlyk op. Ik heb
het vergenoegen een Leezer van uwen leerzaatnen Mensch te zyn;
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ten vergenoegen, dat ik voor geen ander vergenoegen der tvaereld misten wilde; want ik moet bekennen, dat niets zó zeer den
grond tot myne menfehelykheid gelegd en dezelve gevestigd heeft;
nJs de voortreffelyke regelen van uw zedefènrift, 't welk de opï}ellers, allerwegen , zo veel eer verwerft. Uwe wyze lesfen, uwe
rneenigerlei fchilderingen van 't menseblyk hart, uwe ernl;ige en
bafpottelyke voordellingen van de gebreken der flervelingen , uwe
vermaaningen, befiraffingen en opleidingen tot het pad der deugd,
hebben my over de hoedanigheid van mynen toefland leeren denken, en ook heden tot het onderzoek gebragt: of ik wel, terwyl
Ik thans in den vrolykflen en zo ras voorby vliegenden tyd leef.
de, een recht gebruik van myne lentejaaren maakte? Ik vond dat
ik .nyn doelwit hierin eenigermaaten bereikt, en ten minoen vee le klippen, waarop de jeugd maar al te dikwerf irand, vermyd
hadde. Myn hart wendde zich deswegen met eene vuurige dankbaarheid tot den grooten Schepper. Maar ... hoe aan
gemoed, toen ik het aantal myner jonge mede.-gedanwsmy
burgers en bekenden overwoog; ttaanen van mededoogen rolden
over myne wangen. Zy-alien loeven met my in de lente hunner
dagen, snaar by hoe veelen vervliegen dezelven, zonder dat 'er
een behoorlyk gebruik van word gemaakt? Offchoon zich elk al
vleit, dat by een goed gebruik van de dagen zyner jongelingfchap
maakt; welhaast zullen hem echter droeviger tyden verrasfen! —
En hoe zeer, maar ook hoe vruchteloos, zullen zy alsdan van het
onverbiddelyk lotgeval de verfgilde uuren terug eisfcheu !
„ Niemand kan zeggen dat by zyne jeugd wel gebruikt, byaidien by daarin niet met voorzichtige fchreden zyn geluk en ver
zoekt te erlangen. Niemand echter zal ook hierdoor-geno
aan zynen pligt voldoen, zo by niet tevens zyne toekomende wel
oog houd, en zyn tegenwoordig leven tot-vardgeftinh
een' grondtag van zyne aanfiaande gelukzaligheid legt: Deeze bel
moeten noodzaakelyk te gelyk worden in acht geno.-deflukn
men: het eerfile kan niet alléén onze gelukzaligheid bevestigen , veel
minder ook het laatfile; want by loopt insgelyks in't verderf, die
flechts het laatfte met verzuim van het eerfle tot zyn eenig oog.
merk heeft. Hoe onbedenkely,r veel ongeluk ontstaat niet uit dee.
ze dwaaling, dar men zich uit het eerre te vreden houd, zonder
zich over het andere te bekommeren. De ondervinding -levert ons
daarvan de beklaagelykfte voorbeelden op.
„ Men vestige flechts zyae oogen op Lycas. Hoe beroemt hy
zich in dien waan, dat hy de jaaren, die ons zo fchielyk ont.
glippen, recht weet te gebruiken. 't Is Waar, het gemeen houd
hein ook werkelyk voor gelukkig; en geen wonder, daar geen
dag aan ons gezicht verfchynt, op welken geene nieuwe vermaakelyTheden op hem taclu-n. De wyn moet niet flechts zyne
gees;e:n verlevend! en, maer hy bedient zich van dezelven gef'.a.
Pa
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dig in zu!ken overmaat, dat by zich aan het redenlooze vee volkomen geiyk fielt. In de dierlyke wellusten meent hy zyn groots
geluk te vinden, en by den uitzinnigen hoop zyner ydele makkers
fchynt by alleen te vreden te zyn. In het koffihuis, de koifbaan,
en d kollegien , vind by zich best opgeruimd. Berispt men hem
dat by zich zelden of nooit in Gods huis laat vinden, dan is zyn
antwoord ; dat een jongeling van fatfoen de waereld moet zien ,
terwyl hy 'er gelegenheid toe heeft; dat by die vroome Ilaaverny
aan de fynen overlaat. Geene bange zorgen benevelen ,
wel is waar, de dagen van Lycas; Bene dolle vreugde toont by
in alle zyne g:baarden; de minde nagedachten, noch het gering•
lie verdriet, fchyvt, voor het uitwendige, by hem plaats te heb
Maar onderzoekt het hart van deezen dolleman eens, die-ben.
even, a1su; by de vrolykheid zelve was , langs de firaaten zwiert:
de onrust en eerre verborgene kwelling foltert liet zelve inwendig
meer dan het gemeen ooit denken zou, hierom zoekt by de gezelfchappen der vrolyke baazen, otn zyne onrust voor zichzelven,
zo veel mogelyk is, te verbergen. Kan Lycas dus wel gelukkig
heeten? of legt hy op die wyze wel den grond tot zyne toekomende gerustheid? dit is onmogelyk; hy ondermynt veelëer zyne
dagen, en hem zal 6f eerlang het duister graf omvatten, Of by
zal nochtans, onvergenoegd over zichtelven, onnut voor de maat
-fchepy,zn
leven in elende flyten.
„ Niet minder beklaagenswaardig is myn vriend Eupl ilus, terwyl het fpel en zo wat zotteklap zyne voornaam(te, zyne geliefdlie bezigheid is; al zyn verland gebruikt by tot hetzelve. Hieróp fludeert hy fchier dag en nacht; hiervan fpreekt by by alle
gelegenheid --- en geen wonder: by heeft zich op niets anders
toegelegd; waarover zou by dan redekavelen? Hy leeft midden
onder de verwonderenswaardige werken des Scheppers, doch by
kent ze niet; hy bezoekt nog wel de openbaare Godsdienliige
Vergaderingen, doch hy is een vergeetelyk hoorder, by doet zulks
uit fleur, en om dat het de gewoonte is, of, omdat het hem
misfchien in zyn huis verveelt. Hy leeft dus gelyk een 'blinde in
een heerlyk paleis, en niets kan eene merkelyke verandering by
hem te weeg brengen , dan een elendig kaarteblad , of een belab
chelyk zot gekl,ip. ------ Eupbilrts , de beklaagenswaardige Euplhllus, heeft dnthalven zo weinig genot van zyn leven, dat men
asem met het minfle recht niet onder de levenden rekenen kan.
', op eengin geheel anderen trant zien wy lllcidor dwaalen.
Deeze merkt de lente van zyn leven enkel als den gronl van zyn
aantlaand geluk aan; zynde hy om zyne tegenwoordige welvaard
is de eenige
ie 't mielie niet bekommerd. Eene dwaaze eerzucht
dryfveder van alle zyne handelwyzen. Door zyn onöphoudelyk
en onredelyk lludeeren, heeft by zich reeds het verlies van zyne
gezondheid ve;Oozzaakt. Zyn ligchaam onthoud by zelfs zulke
nood.
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noodwendigheden , die tot onderhoud van zyn leven volt rekt ver.
ëischt worden. Zyn gemoed is in eene geftadige naargeestigheid,
en alleen de gedachte van zyne aantlaande grootheid, welke noch.
tans met eene angstvallige vrees gepaard is, kan hem opbeuren.
IIoe weinig kent 4/ idor toch de waare gelukzaligheid. Thans
verdryft hy ze van zich zal by ze daarna in de paleizen der
Grooten en in gtootfche tytels vinden? Ik geloof het niet. Het
wezenlyk vergenoegen is gewoon, liever in de flu!pen der 1aage
Landlieden , dan in vergulden paleizen te woonen. 1-Ioe zeer zal
by na deezen, in zyne verwachting bedrogen, zyn ongenoten le.
ven, wederom wenfchen.
„ Welk verflandig gebruik zie ik daarënregen m,'nen vriend Dz.
won van zyn leven maaken. Hy is de eenige tcuha:tige vr;end,
dien my het karig noodlot heeft toegevoegd; en offcroon ik t gen
hein afgezonderd, in eene treurige aft,:hger.hei- '. -wordig,van
ve, zo zal het hem niet belgen, dat ik eene .,fii:'iilddering va.: zyil'
perfoon geeve, welke my in myne eenzaamheid zuIk een uitneemend vergenoegen verfchaft. Ik volge hein met nabootfende fchre.
den; zyne deugd is het, die myne ziel heeft gevormd. FIy geniet
thans insgelyks de lente zyner dagen, en zyn leven vervliegt by
hem gelyk de uuren der verliefden. Geese kwelling doet ooit zyn
voorhoofd fronfelen, noch eenig knaagend verdriet de rust van zyn
gemoed verdwynen. De vermeerdering van zyne kennis verfchafc
hem een vermaak , dat geene ziel , door de buitenfpoorige wellusten verdorven, in that is te fmaaken. Hiertoe port hem geene eer.
zucht, geene benaauwde vrees voor het toekomende aan; by is
reeds gelukkig genoeg. Enkel de begeerte om de maatfchappy tot
nut te zyn , en zo veel mogelyk for volmaaktheid van dit onbegrypelyk geheel-al, en tot eer des Scheppers toe te brengen, zyn de
beweegredenen zyner handelwyzen. De nuttige weetenfchappen
ververfchen zyne zielvermogens, wanneer by zyn verItand in de
overweeging des Scheppers, en in de navorfcbing van zynen wil
vermoeit. Hy gebruikt den lust, dien hem de jeugd aanbied.
Met eene waare en geene gemelyke deugd, geniet hy, in den om.
gang van eenige weinige goede vrienden, deeze waereld, terwyl
by gelooft, dat zyn Schepper ze hem ten dien einde zo bekoorlylc
heeft gefchapen. Geene morfige fchertfer,ty bezoedelt hunne byeenkomifen , offcboon allerlei geestige invallen hun vergeno°gdil
vergroot. Zyn medelydend hart is voor tedre aandoeningen v.acbaar; by mengt zyne traanen met de traanen van eene CLrisfc,
en verfoeit in eenen heiligen yver de vervolgingen van eengin onmenfchelyken Lovelace. Het gezelfchap van de fchoone kunne, die
haare vrolykheid met verfland en zedigheid paart, is hem duizend
dan de zotte douceurs die een laffe petit ;mitre-malnger
van haar roemt te genieten. Van de wulpfe faamen!komfien, die de
verdorvene fmaak der ongebondene wacreld in de huizen der on.
tucht
P3
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tucht heeft opgerecht, is by afkeerig. De wyn gelooft by dat hem
en zyne vrienden word gefchonken , om hunnen omgang met ver
te aangenaamer te maaken, en, geen-vrolykendj s
wild gefchreeuw floort de rust hunner gebuuren, alhoewel ook
Iagedoorns tedere bevindingen den geest der gasten bezielt.
Dus vervliegen by hem de vrolykfle jaaren zyns levens, tot dat eene bedaagde ouderdom hein andere Pootten van geneuchtens doet
verkiezen. Hy tchaamt zich op het einde zyns levens niet, geleefd
te hebben; want als een christen 11ierft by. Het eene levensperk
heeft by hem altoos den grond des geluks van het ander gelegd,
en dus klimt by met vrymoedige fchreden tot eene hoogere welvaart
op, die hem den dood geenszins verfchrikkelyk maakt, nadien hy
zich daarïn hier reeds bevestigd heeft.
„ Dit is het afbeeldfel van mynen waardigen vriend. ZG leeft
by in zyn gelukkig leven, en zb geniet hy de lente zyner jaares.
Dat toch alle myne medeburgers, of ten minflen inyne bekenden,
dus gezind waren; hoe gelukkig zouden zy niet wezen, en hot*
gelukkig zou ik zyn, die my geítadig noemer'
Uw vlytige Leerling en Leezer
P1. J. GENIETER.

.Uet Reek der Pfalmen. nevens ale Gezangen b:j de Ileivorsnde
Kerk van Neder hwd in gebruik enz. l e /isnf erdam by H.
Tiedeman. In groot octavo.

heeft deeze nieuwe Beryming, welke Nederlands Kerk

met eene algemeene goedkeuring, en meer fligting dan de
IV[En

oude, gebruikt, gelyk bekend is, vervaardigd uit drie reeds voor
handen zynde Berymingen, te weeten die van voET , het KUc sToEROOTsCrrAP en Gisvzgw, By de keuze en overneeming der Pfalmen uit deeze drie Berymingen, ontdekte men wel dra, dat de zelven, hoe wel, over 't geheel, berymd , hier en daar nog Bene verbeterende hand noodig hadden ; welke ook daarop aan 't werk ge.
flaagen is. Ter dier oorzaake hebben deeze Pfaltnen , de een,
minder de ander meer, etlyke veranderingen ondergaan; en zulks
heeft, van den aanvang der uitgave deezer nieuwe Beryminge af,
verfcheiden Liefhebbers genoopt, om hun oog byzonder op deeze veranderingen te vestigen, en de Piàimen ten dien opzigte met
elkanderen te vergelyken, om na te gaan, in boe verre deeze veranderingen ter verbeteringe tlrekten. Dit onderzoek, fchoon men
over deeze en geene veranderingen , dat altoos zal overblyven ,
verf, hillend mogte denken , is tneerendeels guntiig uitgevallen; en
men
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men oordeelt vry eenpaarig , dat de aangewende oplettendheid ,
over 't geheel, weezenlyk ter verbeteringe der Beryminge gediend
hleefr. Zulks heeft, al vroeg, den eenen en den anderen te meerder bewoogen, om deeze vergelyking voort te zetten; en men
vond 'er die wenschten, dat men bedagt ware, op eene uitgave
van 't Boek der Pfalmen, welke eene vergelyl;ing hier van op eene duidelyke wyze onder 't oog brags. 'Er zyn ons zelfs Liefhebbers voorgekomen, welken de nieuwe Beryming ten dien einde met
wit papier hebben lasten doorfchieten, om de veranderde plaatzen
aan te tekenen, en dus de vergelyking te gemaklyker te maaken.
Soortgelyke bedenkingen en onderneemingen fehynen ten
laatfle aanleiding gegeeven te hebben , om het Boek der Pfalmen
op eene zekere manier te drukken, welke gefchikt is, om aan zodanig een verlangen te voldoen. Men ziet daar van eene Proeve
in de hier bovengemelde uitgave, welke de 38 eerste Pfalmen behelst, met oogmerk om zulks te agtervolgen, indien de Liefheb
vertrouwt, de uitvoering blyven begunftigen. In-bers,glykmn
deeze uitgave, in twee Colommen op ieder bladzyde gefehikt, vindt
men in de eene Colom de Pfalmen , met benoeming der Uitgeevers,
zo als ze reeds het licht zagen; en in de andere Colour de Pfalmen,
volgens de thans gebruikelyke Beryming: de daar in gemaakte ver.
anderingen zyn ter wederzyde Curcíf gedrukt, zo dat ze van zei.
ven in 't oog loopen. Een ieder derhalve die lust heeft, om dee.
ze vergelyking na te gaan, dat zyne gevalligheid en nuttigheid
heeft , kan hier naar wensch , met weinig moeite, te recht geraas
ken, daar alle de veranderingen zig met eenen opflag van 't oog
voor hem vertoonen. Om 'er onzen Leezeren te beter denkbeeld
van te geeven , en 't gebruik te doen opmerken , zullen wy een en
ander voorbeeld daar [cellen,
Pfalm IV.
Door II. Gbyzen.

,Nieuwe Berijming.

Wanneer ik roep, wil my verhooren,
t) God , die mijne rechtzaak red.
Doe my benauwtbeid quam te voeren,
Deed gy my gaan in ruime fpooren:

Wil mij, wanneer ik roep verhooren,
8 God, die mijne rechtzaak redt!

Betogn genaè, hoor mijn gebed.
Wat moogt gy mannen doch beginnen?
Zal heeds tot fehande zijn mijn eer?
Zult, gy dan d' ydelheid beminnen?
En gantscb beroofd van rechte linnen,
De leugen zoeken immermeer?
2

Weet doch, en breng bet u te voeren,

Dat zich de Heer een gunstgenoot
Heeft afgefondert, en verkooren,
Out zvijf ik zal de Heer my hoorera
Wanneer ik roep, by kent mi iu nood.

Gij hebt in angst mij hulp befciiooren,
En mij doen gaan in ruime fpooren:

Betoon genaè; hoor mijn gebed.
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen?
Zal Reeds tot fchande zijn mijn eer?
Zult gij dan d' ijdelheid beminnen,
En, t' eenemaal beroofd van zinnen,
De leugen zoeken, keer op keer?
z Herinnert u, gij roekeloozen,

Dat zich de nCER een' Gnnstgenoot
Heeft afgezonderd en verkoozen.
I1ij doet mij nooit van febaamtebloozen,
Die, als ik riep, mij bijhand bood.

P 4

zijt

228

fET BOEK DER PSALMEN.

Zijt vey beroert, ontftelt, verlegen;
Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen,
Maer zondigt niet, verfaakt uw' wil; Zoo zondigt niet; verzaakt uw' wil;
Spreekt in uw hert, wilt overweegen
Spreektin uw hart; herdenkt uw wegen,
Uw doen op 't leger neêr§elegen;
Op 't eenzaam bedde neêrgezeegen;
En zijt in allen voorval fil.
En weest in al ontmoeting flit.

Pfalm XV.
Door Y. E.`Vott.

.Nieuws Berijming.

Wie zal verkeeren, groote God,
In uwe tent? wien zult Gy bonen
Met zulk een gunst en zalig lot,
Dat by uzv heilig Sion, tot
Uw' eer, behendig moog' bewoopen?
2 Die in zyn' wandel gansch oprecht,
,lllle onrecht baat, en valfche fireeken;
Zyn' ooien aan uw' wetten hecht;
Zich op de deugd met yver legt, (enz.
En waarheid met zyn hart zal fpreeken.

Wie zal verkeeren, groote God,
In uwe tent? wien zult Gij krooncm
Met zulk een onwaardeerbaar lot,
Dat hij, bij 't beuglykst gunstgenot,
Uw heilig Sion moog' bewoonen?
2 Die in zijn wandel zich oprecht
En wars betoont van valfche ílreeken;
Zijn aandacht aan uw wetten hecht,
Zich op dc deugd met ijver legt, (enz.
En waarheid me; zijn hgrtblijft fpieeken.

Pfalm XIX.
Door 't Kunstgeneotf bap.
Het ruime hemelrond

Meld elk met vollen mond'

Gods eer en heerlykheid;
't W/!yduitgeflrekte vak
Van 't booge jlerrendak
Vermont eye wys beleid.

Dus kan ons dag by dag,
filet eerbied, met ontzag,
Gods wonderen verhaalen;

Dus weet ons nacht by nacht,
/37et fcbieterende pracht,

Zin wysheid af te maaien.
2 Die jtaat zo bemelseb fchoon
Voor aller oog ten Coon,
Dat nergens fpraak, of oord,
t)f lanoi/cbap is bekend,
Zelf tot aan 's aardr'ks end',
.Daar elk Is iar f}em niet hoort.
Haar evenredigheid
Heeft zich zo verg' verfpreid,
Haar reednen zyn zo krachtig,
Dat z' all', wat d' aard' bewoont,

Het merk eens Scheppers toont,
,Zo gunstryk als ahnagtig.

Nieuwe Berijming.

Het ruime hemelrond
1Zertelt, met b1-den mond,

Gods eer en heerlijkheid
De beld.•e ir.-chr en 't zw erk
Verkondigen zijn werk,
En prijzen zijn beleid.

Dus kan ons dag bij dag,
Tot rotra our; Gods gezag,
Zijn wonderen verhaalen:

Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde magi
En wijsheid af te maaien.
2 Hor goddelijk en fchoon
Luidt deze kemeltoon!
Daar i; geen fpraak, of oord,
Daar is geen volk bekend ,
Dat, zelfs tot 's weerelds end,
Der beernlen fleur niet hoort.
Iiun evenredigheid
Heeft zich zoo wijd verfpreid,
Hun rode klinkt zoo krachtig,
Dat z' al, wat d' aard bewoont,

Het merk eens Scheppers toont.
Zoo gunstrijk als almagtig.
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Trits van Dicbtlievende Proeven op den Storm. Voorgevallen in
Slachtmaand des Jaars 1176. In quarto 15 bladz.
NAar ingekomen berigt zyn cve deeze Dichtlievende Proeven
verfchuldigd , aan een Gezelfchap , dat zig uit Leerzucht,
(met welke Spreuk deeze Stukjes ook ondertekend zyn,) vereenigd heeft, ter beoefeninge van Taal- en Dichtkunde; en ze komen voor als de eerfielingen hunner poogingen ter vorderinge in
deeze Weetenfchap en Kunst. Wanneer men dezelven in dit dag
waar in ze geplaatst behooren te worden, befchouwt, zou-licht,
het ten uiterfie ongerymd zyn, dezelven te beoordeelen als Dicht.
(ukken van Mannen van Naam, of als van zulken, die voorgeeven, dat zy de Dichtkunde al lange gehanteerd hebben, of zig
voordoen, als waren zy Baazen in hun Handwerk; hoedanige
zwetzeryen zo wel op den Parnas als elders plaats hebben. In
tegenoverllellinge hier van, heeft men 't uitgeeven van zulke Dicht.
fiukken, door zodanig een Gezelfchap, veeleer aan te zien, als
eene proefneeming, ter toetzinge van 't algemeene oordeel over
hunnen arbeid; veelligt om denzelven, naarmaate hiervan, voort
te zetten, of, (ten minflen in 't openbaar,) te flanken. Wy hoo.
pen dat ze hier in gelukkig mogen flaagen, althans in zo verre,
dat ze 'er eer door aangemoedigd, dan te rugge gehouden mogen
worden; dewyl ze het eerfie, zo als 't ons voorkomt, waarlyk
verdienen. Men zou zekerlyk meer oplettendheid in taal en fpreek•
wyzen mogen vorderen; dan die oplettendheid, welke 'er, niet
gebreken, in doorfiraalt, geeft genoegzaamen-tegniad
grond om te bemerken, dat zy op een goeden weg zyn, en dat
men dus in 'c vervolg meer naauwkeurigheid van hun mag ver
Voorts zyn de Verzen gemeenlyk vloeibaar; de fchik•-wagten.
king der denkbeelden is over 't geheel regelmaatig, en hier en
daar ontmoeten ons trekken, die getuigen, dat het hun niet aan
verbeeldingskragt ontbreekt; des het genoegzaam blykbaar zy, dat
dit Gezelfchap, fchoon hun arbeid nog befchaaving votdere, aan
verdient, en dat men rede heeft, om hunne vordering,-moedign
by aanhoudendheid, te gemoet te zien. Men leeze, tot eene
proeve hier van , uit ieder deezer Dichillukjes , een byzonder voorlel.
Plet eerfile levert ons het akelige tooneel eener ongelukkige We
duwe, die, op het verliezen van haar kroost, tot wanhoop overHaat; dat zeer wel voorgedraagen wordt.

N

Een wedu^v, die baar kind, baar eenig welbehagen,
Tracht aan den fuel/en ffroom, niet lyfsgevaar, te ontdragen,
iWoet dulden dat een golf, die haar reeds yzen doet,
liet van baar bonen rukt in 't hol/Je van den vloed.
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't Onnozel jongske reikt al zinkend noch zyne armen
Vergeefs zyn moeder toe , die yslyk (laat aan 't kerngen;
Tot dat ze op 't laast, door rouw en wanhoop aangefpoord,
Zich in de zoutkil werpt, en niet baar kroost verfinoord.
Het voorlel is natuurlyk, de critiken zouden alleen kunnen vale
len op de taal of een enkel woord. Het zou een kyfaas weezen te
twisten, of 't beter ware te fchryven, Moet dulden enz. of, Moet
zien dat eene golf enz. Die wat ílerk tegen de gelyltklankigheid
zyn, zouden veelligt in dien regel fchrikkcn of beven enz. boven
y zen verkiezen , om dat het woord yslyk in den derden regel na
aeezen voorkomt, dan dit hangt groodyks af van een onderfcheiden fnlaak. Voor noch in de betekenis van nogmaals zouden onze
keurige Schryvers meerendeels eifchen nog, in ouderfcheiding van 't
ontkennende noch, en zo ook laatst voor laast , als afkomflig van
laat, hater en dus laatst; dan dit zyn 'keurigheden en onder
dikwils niet in agt genomen worden van anders-fehidng,
beroemde Dichters. De fpelling van ve-rfnoord, in plaats van ver
waarfchynlyk eene drukfout , naar uites; zen van des-l;nort,is
Dichters gewoone fpeliirg.
Het tweede vangt dus aan, met eene verfchrikkelyke befchryving
'ran dien naaren Nagt.

Eet bulderend Noordwest, ornfiuuwt niet hagelbuien,
Met vuur, en donder, fchynd in zegepraal den Doodt
Op zwarte vleugelen in 't l ederland te kruien :
Help God! wis treft die Storm rryn' armen Landgenoot!
ó Deerlyk fchouwtoneel ! d Impel van ellenden!
De holle en dolle wind kerd in zyn buld'rend woén
Geen paal, noch perk; wis zal by 't onderst boven wenden;
Wat kan een enkele nacht al ramp, en /'draden doen!
Het water, opgeperst uit 's afar ouds diep/te kolken ,
Voert fcbrik, en angst, en wee, wet zich naar allen kant;
tDooft'tfchittrendblikzentvuur,'t ✓er'rnen;dt zich niet de wolken.
Ai my! boe veeg (laat thans anyn dierbaar Vaderland!
't Beukt tegen hooge vest, en welbesnuurde wallen,
't Rammeit de dyken los met ysfelyk ge veldt.
Daar Ivoor ik 't met gedruis in laag e polders vallen!
liet vruchtbaar Ikkerland we; dt thans een pekelveldt.
:hans paart een janarnerklacht zich met 't geklots der baren,
De Lucht weêroalmt alom van 't droevige rich! en 'Yee!
'
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Deeze befchryving is zeer natuurlyk , en de woorden, daar 't op
aankomt, zyn wel uitgekoozen; alleen is de fpreekwyze, dat bet
,water uit de diepj7e kolken van den afgrond opgeperst wordt,
te fork, en het woord kruien te laag in uit geval. Voor 't ove
rige fchynt deeze Dichter niet vast te zyn in 't gebruiken van d,
't en dt; di; gaat wat onregelmaatig; onze Spraakkunítenaars,
fchoon ze hier over verfchillend denken, behouden eter ieder hun.
ne regelmaatigheid; en men behoort het 'er op toe te leggen, om
zig zelven, in ieder Stuk dat men fchryli, gelyk te zyn.
Het derde Dichdtuk, fchoon de I}yt hier en daar wat te zwellend
geoordeeld mogte worden, dat jongen Dichteren wel toe te geeven
is, heeft egter insgclyks zyne verdieuften, en geeft ons Bene tref.
fende fchildery van den jammerlyken toelland ten platten Lande,
na 't doorbroeken der dyken , dat de D:ehter vooraf eigenaartig uit
zeggende;
-gedruktha,
De baeren groeijeu aen, en flisiven op de dyken
Die wagglen, niet be/aud voor 't woeden van d' Orcaen.
Het teysterend geklots der golven doet ben wyken,
De on/iazyrue zee dringt door, zy fcbeuren ... 't is gedaen!
Daer gonst bet water been , ó God! beperkt zyn woede!
U dreigt, snyn Vaderland! U dreigt een bitter wee!
Dit ondervond men vooral ten platten Lande, gelyk de Dichter
wat langer vervolgt.
Het land, waer onlangs nog de hoer bet kouter wende,
En waer de loge koey zich rolde in 't malfche gras,
En 't fcbaapje (peelde ea tierde, en 't fcbicbtig veulen rende,
Ligt thans veranderd in een ray me pekelplas.
Hier zwemnoen menscb era dier, ginds fmooren ze in d<e firoomen y
Daer dobbert op een beer des landmans koude lyk.
Zy, die 't gevaer der zee al worst' lend zyn ontkootnen ,
Steen mekt, van goed beroofd, te fldren aen den dyk.
fly my, een koude fcbrik beroert myn ingewanden!
Daer dryft een moeder, met boer kind, hoer zorg,haertroost,
Zy poogt den dood t' ontvlien , en flaet neer 't wigt beer banden,
Dog een vergramde golv rukt moeder weg en kroost.
Zulk een rampzalig lot had haer de zee befcborcn.
In dit waarlyk treffende Tafereel zal men, zo ten aanzien van
't geheele beloop als der gebruikte fpreekwyzen, niets weezenlyk
te berispen vinden; en het merkwaardigf}e nopens de fpelling zal
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weezen , dat de Dichter zigzelven , als uit het geheele Dichttuk
blykt, niet gelyk is, in 't gebruiken van de i of y in de twee
klanken; fchryvende nu, ei, ui en dan ey en uy. Ieder fpelling
heeft onder de Spraakkundigen zyne voorflanders; maar de oplet
Keurige Schryvers zouden veelligt-tendzyiglv k.
ook wraakgin, beperkt voor beperk, en wende voor wendde; doch
op foorrgelyke onnaauwkeurigheden geeft iedereen juist geen acht.
Men zal, dit alles nagaande, reden vinden , om ons
voorgezegde wegens deeze Dichttukken te billyken; en 't Gezel
vertrouwen we, zal 't ons niet ten kwaade duiden, dat-Ichap,
wy hen, door de nevensgaande aanmerkingen, tot meerder oplet-

tendheid hebben zoeken aan te fpooren.

Nieuw en volkonten Woordenboek van Konflen en Weetenfchappen.
Gercierd niet eerie groote menigte Kunstplaaten. Uit de beste
Schry vers in alle Taalen verzameld. Door E. Buys. Hofraad
van hunne Poolfiche en Pruisffche Majesteiten. VIII. Deel.
o. P. Q. Te Arnflerdam by S. J. Baalde 1776. In groot o &`lavo
979 bladz.

MEn ontmoet in dit Deel, even als in de voorgaanden , een
j^ uitgebreiden voorraad van Artykelen, met betrekking tot
alle Konllen en Weetenfchappen; waardoor het in verfchillende
takken van oefening van dienst kan zyn, wanneer men 't goed
vindt, toevlugt tot een Woordenboek te neemen. Zie hier, om
ook uit dit gedeelte een Artvkel by te brengen, de befchryving, die men ons van het Portedraaien en Portebakken geeft.
Het laatfle gefchiedt in een Oven, en 't eertle door middel van
een Wiel, als men groote, of op eene Draaibank, als men kleine
werkflukken maakt.
„ I Iet Pottebakkers wiel beilsat voornaamlyk inde Neut, zynde
een Balk of Axis, wier voet of pivot perpendiculair draait op een
vryen fieenen zuil of bodem. Van de vier hoornen van deezen
Balk, die geen twee voet in de hoogte overtreft, gaan vier yfe.
ren dwarsboomen opwaarts, de Spaaken van het Wiel genaamd;
welken , diagonaallynen vormende met den Balk, nederwaarts gaan,
en op den bodem vastgemaakt zyn, aan de hoeken van een flerken
houten Cirkel, van vier voet in den diatutter, volmaakt gelyk de
Velgen van een Koerswiel, uitgenomen dat het geen 4xis noch
Radii heeft, en enkel aan den B.-lk vereenigd is, welke het zel.
ve rot eenen Axis dient, door de y1 ren dwarsboomen. De top
van de Neut is plat, van eene cirkelvormige gedaante, en van een
voet diameter; en op deefe Neut wordt het Leem of de Klei ge.
legd, die gedraaid en gefatfoeneerd moet wordeu. Het Wiel, al-

dus

wooRTENB. VAN KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN.

233

dus geheld , is met vier zyden van vier onderfcheidene íhikken
bouts rondom beflooten, op een houten Raam ; het agterltuk, zynde dat waarop de werkman zit, is een weinig naar het Wiel voorwaarts hellende gemaakt; op het voorhuk is de bereide aarde geplaatst; op de zydilukken laat hy zyne voeten rusten, en deden
zyn neigende of hellende gemaakt, ten einde hem meer ruimte te
geeven. De aarde bereidt hebbende, legt de Pottebakker een rond
fluk van dezelve op het cirkelvormig hoofd van de Neut, en neérzittende draait hy het Wiel met zyn voer, tot dat het eene genoeg
heeft; als dan, zyne hand met water nat maakende,-famenlhid
drukt hy her voorfte van zyne vingeren in het midden van den
klomp, en vormt dus de holte van het vat, voortgaande om het
zelve in het midden te verwyden; en draaiende dus de binnenzyde
in de vorm met de eene hand, terwyl hy de buirenzyde met dean.
dere vormt, het Wiel genadig rond draaiende, en zyne hand van
tyd tot tyd nat maakende. Wanneer het vat te dik is , gebruikt hy
een plat fink yfer, eenigfints fcherp op den kant, om af te fnyden
het geen overtollig is: en wanneer dit voltooid is, wordt bet van
het cirkelvormige hoofd afgenomen, door een koperdraad, dat ouder den voet van het vat doorgetrokken wordt.
„ De Pottebakkers Draaibank is insgelyks eene foort van Wiel,
maar veel eenvouwdiger en flegter dan het voorgaande; derzelver
drie hoofddoelen zyn een yferen Balk of As, van drie en een half
voet hoog, en van twee en een halven voet diameter, horizontaal
geplaatst op den top van een Balk, en dienende om 'er het vat op
te vormen: en een ander groot houten Wiel, alles van één [hak,
drie vingeren dik, en twee of drie voet breed, op den bodem aan
denzelfden Balk vastgemaakt, en parallel met den Horizont. De Balk of
de Axis draait door eenen Spil op den bodem in een yferen Staander.
De Werkman geeft de beweeging aan de Draaibank met zyn voet,
fiooteude het groote Wiel geduurig met den voet; geevende het
Reeds een grooter of kleiner graad van beweeging, naarmaate zyn
Werk zulks vereischt. Hy werkt met de Draaibank, met dezelfde
Infrumenten, en volgens dezelfde manier als met het Wiel. De
vormingen worden gemaakt door het houden van een ftuk hout of
yfer, gefneeden in de gedaante van de vorm tot het vat, terwyl
het Wiel rond draait; maar de voeten en handvatfels worden ge
zelven, en met de hand aangezet, en indien 'er ee.-maktopzig
nig fnywerk in moet komen, zoo wordt dit gemeenlyk in houten
vormen gedaan , en [luk voor Ruk op de buitenzyde van her vat
gellooken.
„ Wanneer de Potten gedraaid zyn, dan worden ze na de droog.
te of warmte gefchooten , rot dat ze in [laat zyn om een oor
daaraan te zetten. Dan worden ze weder na de droogte gebragt,
om ze verder te maaken, zoo als ze in haar fatfoen behouren te
wee-
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weefen. Eer nu de Potten in den Oven gezet worden om te
bakken, dan worden ze gelood of verglaasd. Dit lood of verglaas
is zeer fyn gentaalen, byna als flof, dat gemengd wordt met water, doch met water alleen niet, maar met eene foort van drabbi.
ge Potaarde, die gemengd is met water , en wordt door een
Teems gef:aagen, en zoo te fatnen gemengd , dat het in (laat is,
om de Potten daar mede te boden of te vergiafen. Als dan de
Oven gevuldt wordt, dan worden eerst de Potten met pypen ondergezet, te weeten, zoo als ze de Pyptnaakers in de Pottebak•
leery brengen; daar wordt boven over die pypen een flolp of kap
gelegd, en dan de Potten daar boven op tot dat de Oven in 't
geheel vol is. Den Oven vol zynde, wordt van onderen bet vuur
daarin geflookt, en langfaamerhand wat meerder, zoo dat het van
onder tot een geheel vuur worde, dat van her eene einde tot het
ander ftrckt. Dan wordt 'er zoo lang geflookt, tot dat tie Bakker

het

oordeelt genoeg te

zyn "

IIuweiyAs-Gefebiedenis van den Heer PHILIP PIETER MARK, door
bemnzclven befcbree•vena.- Te Rotterdam by J. Hofbout en E.
v. \Volfsbergen.

I

k, PHILIP PIETER MARK, (dus

vangt deeze Autheur aan,) nam
zes Vrouwen, en een Iegelyk die niet onderweezen de hag.
chelyke Schreede tot het Huwelyk doen wil, kome, leeze de Ge.
fehiedenis van myn Huwelyk en trekke eene wyze Onderrichting
uit myne Ondervinding! Advocaaten, werp uwe Liquidaties
weg! huishouders, Staatkundige, Kerkelyke, laat de Boeren, de
Staat cn de Ketters met Vrede! Meisjes, gy die denkt eenen Man
geluLkig of ongelukkig te maaken, vergeet alle uwe Huwelyks•
Projecten ! Tuchtmeesters en Amptiieden, laat de Geesfels vaaren!
Kwakzalvers laaten uwe Patienten leeven! Alle Hooge en Nederige, de geheele Hollandfcl:e Waereld in Mansrokken en tapons,
zet Arbeid, Bedrog en Achterklap aan een Zy, en kom en lees
de Huwelyks Gefchiedenis van den \Veleerzaamen PHILIP PIETER
MARK!" En wat leert ons die Windmaaker, die elk een
roept om zyne Gefchiedenis te leezen? — Wat! dat by vyf.
maal ongelukkig gehuwd geweest is, om dat by niet wel uit zyne ooges gezien had : en dat zyn zesde Huwelyk, niet door een
voorzigttg overleg , maar door toeval, gelukkig uitviel.
Moest rri. P. MARK, om dit te keren, een geheel Boek fchryven?
en is 't der moeite waardig dat ieder zyne geliefde bezigheden flaa.
ke, om zyne Gefehiedenis te leezen, ten einde eene onderrigting
te ontvangen, nopens iets, dat de ondervinding dagelyks leert?

daar menig een ongelukkig huwt door ouvo^rzigtigheid, en men
nog
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nog al dikwils ziet, dat onbedagte Huwelyken gelukkig flaagen.
. Dan 't zy hier mede zo 't zy; en wat de Autheur ook
verder bedoele; zyne IIuwelyksgefchiedenís is te leezen, niet on
een tyd als men daadlyk bezigheden heeft, maar in een verloopen
uur, by uitfpanning, voor tydverdryf. Zyne manier van verhaalen
is leevendig, de chara&ers zyner Vrouwen zyn onderfcheiden, en
hy maalt dezelven , met de gevolgen hier van , ten zynen opzich.
te, zo natuurlyk af, dat zyne Gefchiedenis, in haare fjort, niet
ongevallig zy. De eeríle Vrouw, (om dit verfchil van
characters nog kortlyk te melden,) had geen doorzigt, en was zo
goed flag, gelyh men zegt, dat ze hem nimmer tegenfprake, en
op alles, wat by voortelde, zeide, 't is wel, zo als UE. goed
n kt of beveelt. -- Zyne tweede Vrouw had wel niet meer-du
dan een mantig Verfland, maar was van een tegenflreevend humeur, zo dat zy hem, op alles wat hy voorílelde, fleeds teenfpral^e; het woord ja was haar zo haatlyk, dat zy 't vermyde,
zelfs daar ze 't naauwlyks ontgaan kon; by zei, by voorbeeld,
driemaal drie is negen, haar antwoord was, tien min ëéna.
Eene derde Vrouw wrs eene foort van Coquette, die de Galan.
teri.e tot het uiterlle bragt, zonder egter tot feiten over te flaan,
en daar benevens zo verkwistend was, dat zy hem, indien by
geen byzondere zorg gedraagen had, arm gemaakt zou hebben.
Na deeze verkwistende kreeg hy eene zeer gierige Vrouw,
'
en op derzelver dood, geen geld in huis vindende, verbond by
uit eene vertrouwde van zyne geweezen Echtgenoot, dat zy at
het capitaal begraaven had op eene plaats, die zy hem wilde aan
doch daaromtrent komende had het Water dien hoek-wyzen;
Lands afgefcheurd, eu 't geld was niet meer te vinden. ----.
In die omhlandigheden huwde by vervolgens met de beflorven dog.
ter van een vermogend Koopman, die hem vyftig duizend Ryks.
daalders aanbragt; trots op haar geld was; hem dagelyks deed ondervinden, boe groot haar vaderlylz erfdeel ware, en hem, op het
minne pligtverzuim van onderdaanigheid, alle haare vyftig duizend
Ryksdaalders, Stuiver voor Stuiver, voortelde. Daarbenevens had
zy eene zeer gezette leevenswyze, was niet gefchikt voor eenige
verkeering, 't zy met baars gelyken, meerderen of minderen, en
fpeelde voorts de rol van een Vrygeest. Ten laattle is hem
een Burgerlyk welopgevoed Meisje ten deel gevallen; waar van by
alles goeds meldt, en nog meer verhaalen zou, indien zy hem niet
dreigde Papier en Inkt voor altoos weg te fluiten, zo hy nog ééa
woord van haar zeide.

De
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DE TESTAMENTMAAKERS.

De Testamentmaakers, of de Marquis van Tolkrugge. Tooneelfpel.
Alom te bekomen. In otavo 52 bladz.

E

En Hekelfchrift nopens het firafwaardige bedryf derzulken,
die bewerken dat 'er een onverantwoordlyk Testament gemaakt en getekend wordt, om zig daar door op eene onregtvaardige manier te verryken; 't welk indiervoege wordt uitgevoerd,
dat de eene Schurk den anderen misleide. Bedryven van dien aart
verdienen zekerlyk de fcherpfie gisping; maar als ze ten Tooneele
gebragt worden, dient men de waarfchynlykheid in 't oog te houden, dat hier geen plaats heeft: alles wordt in deezen meer door
geweld, dan door een listig bedrog uitgevoerd; 't welk, fchoon
niet volfirekt onmogelyk, egter de gewoone weg niet is, welken
knaapen van dien Hempel infaan.
L'Ambigu, ou Recueil de Discours fur divers Sujets. 1 Leide,
cbez B. Onnekink 1777. Sans la Preface et la Table des
Discours, 130 pp. in octavo.
It Stukje bestaat, overeenkomílig met den titel l'Ambigu, zo
veel als Mengelingen , of, met een gemeener woord, Een
Allegaartje, uit eene verzameling van Speétatoriaale befcbouwingen over verfchillende onderwerpen, die, naar den aart der ftoffen,
of boertig of erniig verhandeld worden. Men kan dezelven niet
wel brengen in den rang van uitgewerkte Vertoogen ; maar ze zyn
egter over 't geheel van een goeden fmaak, en kunnen, in een
verlooren uur, met genoegen geleezen worden, om den geest en
de zeden te befchaaven.
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LETTER - OEFENINGEN.
Oordeelkundige Bybelverklaaring door TH CH. LILIENTHAL,
Dr. Tb. en Hoogl. op de flkademie te, Koningsbergen, Met
eenige aanmerkingen vermeerderd , XVde Deel. Te fImfler.
dam by de Wed. Loveringh en Allart 1 777. Behalven de
Fooi-reden 487 bladz, in gr. octavo.
.
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Et dit Deel befluit de Hoogleeraer zyne ontvouwing van
de Gefchiedenisfen des Ouden Verbonds, en nevens.
gaende oplosfing der zwarigheden door 't Ongeloof daer tegen ingebragt. Dit afgehandeld hebbende, flact by nu voorts
de Gefchiedenisfen des Nieuwen Verbonds, op ene dergelyke wyze, na te gaen, ter beantwoordinge en wederlegginge
van 't Ongeloof. En zulks beweegt hem, om zich voor af
te verledigen, tot het bewyzen van de waerheid en zekerheid
dezer Gefchiedenisfen; waer toe hy, nog in dit Deel, ten
grondflap ligt, een betoog van de echte oudheid en onver.
valschte juisttnatigheid der Gefchiedboeken des Nieuwen Testaments. Zyn Hoogeerwaerde behandelt 'dit laetfte gedeelte
van Isracls lotgevallen, in de Schriften des Ouden Verbonds
gemeld, indiervoege, dat by, even als van de voorige ge
een geregeld verflag geve; met invlechting van-fchiedns,
de verrichtingen der Propheten in die dagen; onder het uit
den weg ruimen der tegenbedenkingen van het Ongeloof; dat
hem verfcheiden plaetfen der Bybelbladen doet ophelderen.
En in zyn daerop volgend Betoog, van de echtheid der Schriften des Nieuwen Testaments, vind men het merkwaerdiglle
daertoe betrekkelyk byeengebragt , met ene beantwoording
der tegenbedenkingen, die derzelver nietigheid of ongegrond.
heid duidelyk doet zien. — Om 'er den Lezer iets byzonders uit mede te deelen, zuilen wy ons bepalen tot het
hoofdzaeklyke zyner beantwoordinge , van 't geen men bybrengt, om reden te geven, van de fpoedige en wyduitgeftrekte uitbreiding der Christelyke Leere, op de vooronder
dat liet )Euangelifche geli hiedkundige bericht valsch-fteling
zy. --- Die omhelzing der Christelyke Leer toont, gelyk de
Hoogleeraer dit aengedrongen heeft , dat de berichten der
Euangelisten en Apostelen, in die dagen, met de volkomenVI, DEEL. H.LETT.NO.Ó•
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{}e overtuiging voor echt gekeurd zyn, door menfchen, die
'er 't grootíle belang in hadden, om deswegeus een naeuwkeurig onderzoek te doen. Men ziet des hierin de kracht der
waerheid, zegt een Christen; maer de Ongeloovige meent,
dat hy andere redenen kan opgeven , van dien verwonderens.
waerdigen voortgang der Christelyke Leer.
„ Het ongerymde der Heidenfche afgodery, en der Jood.
fche bygeloovigheid, zegt hy, begon in 't oog te loopen; neen
kreeg verdriet in 't kostbare van den Godsdienst, en andere
lasten van beide de Religien." ---- Dan hiertegen ftaet, dat
een bygeloovig volk dit kostlyke en die lasten gewillig draegt,
en dat het Christendom veel moeilyker plichten afvorderde.
Voorts was die bygeloovigheid niet ongerymd in 't oog der
Jooden, voor zo ver dezelve, hunnes oordeels, op ene God•
lyke instelling gevestigd was. En wat de ongerymdheid der
afgodery betreft, verliandigen lachten daerotn in ítilte, zonder deswegens een anderen Godsdienst aen te nemen; en de
groote menigte was 'er zo aen gewoon, dat het hun niet zeer
vreemd voorkwam. Daerenboven, wat was dan, vraegt de
Hoogleeraer, de reden , dat deze dwaesheid van 't Heiden.
dom niet eerder ingezien werd, dan juist toen liet Christendom zich zo zeer begon uit te breiden.
Zommigen fchryven dit toe „ oen de Plaonifche of Stdi.
fche Philofophie." -- Dan men heeft, gelyk de Hoogleeraar opmerkt, hier wel in acht te nemen, hoe klein het getal
derzulken was , die zich met Philofophifche befpiegelingen
ophielden, in vergelyking van het getal der genen, die den
Christelyken Godsdienst omhelsden; mitsgaders de geringe
overeenkomst of liever firydigheid dier Philofophie met deze
Leere; en verder de om[tandigheden, waer in zich Joodenen
Heidenen bevonden, als welken toonen, dat 'er zulk een invloed niet van te wachten was. Ook vraegt by hier insgelyks
met regt: van waer komt het, dat deze Philulophen, die 'er
waren voor dat liet Christendom opkwam, niet eerder betere
begrippen onder de meníchen veríjncid hebben? En 't is,
gelyk hy tevens aentnerkt, aen de andere zyde zeker en klaer,
dat de Christelyke Leer, onder de Philofophen , al terftond
en in den beginne, de hevigf'e tegenflrevers gevonden heeft,
en, volgens Origines (*), ook onder de Platonifchen.
Beweert men wyders, „ dat ene algemene tolerantie, in
zaken van Religie, het Christendom zo vele voordeelen toet
gebragt zou hebben;" dan beweert men, gelyk de Hoogleeraer
(*) Oaiotr zs Lib. 6. contra Ce//urn, p, 275•
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a er toont, ene onbewysbare (telling; waervan het tegendeel,
vooral ook ten opzichte der Christenen , baerblyklyk is. En
niet meer zahhet afdoen, als men zich beroept „op de kracht
der,dwepery," nadien liet, onder zulke omllandigheden, geheel onmogelyk was, zulk ene groote menigte menfchen, in
alle plaatfen, tot zulk ene voor hun gevaerlyke dwepery te
verleiden. — Doch wy zullen zyn Eerwaerden voorts zelven laten (preken.
„ Zegt men , (dus vervolgt by,) „ dat eenvoudige en
domme lieden, die, enkel en alleen uit onbedachtzaamheid,
gewoon zyn iets, zonder eenigen grond, aan te veemen, zich
gemaklyk tot alles laaten overhaalen (a);" dan vergeet uien
aan te merken, hoe veele lieden van doorzigt en aanzien ,
reeds in de vroeghe tyden, de Christelyke Leer hebben aangenomen: leden van het Joodfche Sanhedrin, gelyk .7ofepb
en N:codemus waren ; een Proconful Sergius Paulus (b), een
medegenoot der Raadsvergaderinge van den Areopagus; Diou yfius, en andere aanzienlyke flthenienfers (c); een Corinthifche Schatmeester Erastus (d); verfcheide Hovelingen van
den Keizer Nero (e) ; om nu niet te fpreeken van de Kerkleeraaren en andere fchrandere lieden, die ten deele in de Wys•
begeerte of Philofophie en andere geleerde weetenfchappen
zeer wel bedreeven waren (f). En terwyl ook zelfs de eenvoudigflen, aan de eene zyde, ligtgeloovig zyn; zo kleeven
zy evenwel, aan de andere zyde, dies te meerder aan hunne
ingezogene oude vooroordeelen , en zullen bezwaarlyk het
befluit neemen, om zulk eene leer te omhelzen , waarby zy
hunne beste voordeelen moeten laaten vaaren , en zich aan
veele ongemakken onderwerpen. Zielen , die gevoel hebben,
konnen nog wel, in de eerlle drift, Elerke be(luiten neemen:
doch deeze yver plag doorgaans al ligt. te verdwynen , zo dra
aanhoudende verdrukkingen opkomen, die men in den beginne
niet verwacht had ; en die men evenwel, alleenlyk door 't
herroepen der aangenomene begrippen of gevoelens, ontgaan
kon : want, op den roem van eene bijzondere handvastigheid
by de nakomelingfchap, is liet groote gros zelden gewoon te
zien, En ook daartoe konden de meeste martelaaren niet
eens hoope hebben ; naardien zy veeltyds in eene groote menigte afgemaakt wierden; gelyk zo, by voorbeeld, te Carthago
(a) Epitre aux Romains, Art, 5. Tom, t. l'Evangile du Maur,
i2. feq. (b, Hand. XIII. 7, t2. (e) Hand. XVi1. 34.
(d) Roin. XVI. a3. (e) Phil. IV. 2. (f) Zie ARNOBivsLib.z
idv. Gerstas, p. 44•
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thago 300 verbrand wierden , en anderen , welker namen
niet eens bekend zyn geworden. Gefield; „ de Apostelen
hadden zo veele toegeeving betoond, om zich te fchikken naar
de verfcheidene vooroordeelen der Jooden en Heidenen, om
dezelve dies te eerder te gewinnen;" zo als Bolingbroke zégt
(g); zoude zulk eene infchiklykheid dezelven wel fchadeloos
geheld hebben voor alle gevoelige tegenfpdeden en rampen,
die zy, by Bene daadlyke aanneeminge van het Christendom,
niet ontwyken konden? En hoe zouden de geringe aalmoe
armen ontvingen, in f'aat geweest zyn, om de-zen,di
overige ongemakken zodanig te vergoeden, „ dat daar door
oo1 flegts de groote menigte bewoogen zou zyn geworden,
deswegen de Christelyke Religie aan te neenmen, omdat het
hun daarby aan onderhoud niet ontbreeken kon (b) ?" In de
gemeente van Jerufalem , alleen, had in zeker opzigt, de ge.
meenfchap der goederen plaats ; doch zy verarmde ook al
haast dermaate, dat de Apostelen zich genoodzaakt vonden ,
voor dezelve, elders, liefdegaven in te zamelen. Dat dergelyken mede voor andere gemeentes zouden gefchied zyn, leezen wy niet. En offchoon de mildaadigheid der Christenen
zelfs door den Keizer Yulianus geroemd wordt; zo ftrekten
evenwel de byeengebragte weldaaden niet zo verre, dat men
in that zoude zyn geweest, om alle luiaards te verzorgen. En
dit is ook zo weinig gelchied, dat veel meer elk, op het ern.
flelykfle , aangefpoord werdt, in zyn beroep te blyven , en
met alle naarftigheid te arbeiden (i). Voor 't overige waren
immers, onder de eerlle Christenen, niet veele welgellelde
lieden, op welker kosten , evenwel, het ongelyk grooter getal van armen, zou hebben moeten ondertleund worden; en
die even daarom zouden hebben konnen worden afgefchrikt
om den Christelyken Godsdienst aan te neemen. Met één
woord, fchoon men oók, alle voorgemelde redenen derfchielyke uitbreidinge van het Christendom, zoude willen by een
veemen; evenwel zouden dezelven niet genoegzaam zyn om
dit te doen begrypen, indien niet de waarheid der berichten
in de Apostolifche Schriften vervat, den geenen , die zich tot
het aanneemen deezer leere fchikten, niet de volkomene overiuiginge in 't oog gestraald had."
-

(g) ROLINGBROKE's Works, Vol, 4. t. 306.

(s) 2 Th. 111. é -12. Epb. 1V. 28.

(b) ibid. p. 422•
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Verhandelingen over vesfcheidene onderwerpen, of Redenvoeringen van den vermaarden Heer JonN LELnron. In zyn
Leven Doltor in de Godgeleerdheid en Predikant te Dat •
blin. Vierde en laat/le Deel. Uit bet Engelscb vertaald
door M. v. M. Te Rotterdam by A. Bothall 1777. Behalven de Voorreden en de Bladwyzers 359 bladz. in gr.
octavo.
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E onderwerpen door den Eerwaerden Leland, in dit
laetfte Deel, verhandeld, zyn niet minder van getuigt,
dan die zyner voorgaende Redenvoeringen. Met den aenvang
ontmoeten wy ene nadruklyke betooging van het gezag van
Christus als Leeraer; Vervolgens ontvouwt hy ons, met zeer
veel naeuwkeurigheid, de verheerlyking van Christus op den
Berg; verder deelt by ons mede zyne leerzame aenmerkingen
over de gelykenisfen van onzen Zaligmaker; wyders fielt by
ons het voorbeeld van Christus, opwekkelyk, ter navolginge
Voor; en ten laetfle vestigt by onze aendacht, met troostryke
en aenfpoorende aenmerkingen op Christus, als den genen,
die den dood te niet gedaan , en het leven en de onverdervelykheid aen 't licht gebragt heeft. — In de uitvoering hier
van ontdekt men die eigenlle trekken van den Christen-Redenaer, die wy reeds meermaels in Leland opgemerkt hebben;
zyne gemaklyke denkwyze doet heem klaer fchryven, zelfs
dan als hy onderwerpen behandelt, die min of meer afgetrokken zyn; en 't geen hy voorftelt weet hy, met oordeel, in
zulk een licht te plaetzen, dat het natuurlyk gefchikt zy, oni
te treffen en te overtuigen. Alomme vind men in deze zyne
Redenvoeringen de voortreflykheid der Evangelieleer, by uit
voorgedragen, en ter betrachtinge aengedrongen; bo--ftek,
ven al dienen daer toe vier achtereenvolgende Leerredenen
over de Gelykenisfen van onzen Zaligmaker, in welken zyn
Eerwaerde derzelver bedoelde beknoptlyk ontvouwt, dat ons
noopt, om 'er afzonderlyk van te gewagen.
Na enige voorafgaende algemene aenmerkingen over 's Heillands Leertrant door Gelykenisfen , brengt hy dezelven voor,
naetnlyk tot twee Hoofdfoorten. (i) „ Sommigen, zegt hy,
hebben haare betrekking op de Natuur der Evangelifche Bedeelinge en den Staat der Kristelyke Kerke, en, 't geen daaraan naauw verknocht is, de Verwerping der Joden, en de
Roeping der Heidenen: en deze Gelykenisfen hebben, voor
het grootfile gedeelte, iets van de natuur van Voorzeggingen.
(2) Anderen, en wel het grootste gedeelte, zyn gefchikt, om
Q3
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uitmuntende godsdienf'dge en zedelyke Onderregtingen te geven, om ons tot een naauwkeuriger Begrip en Overtuiging
van lom mige gewigtige Waarheden te brengen, of om onze Gefteltenisfen en ons Gedrag te regelen en te bet}ieren".
--- Onder de eerfle foort plaetst zyn Eerwaerde de Gelykenisfen Matth. XIII aengetekend, als betrekking hebbende op de kerborrenbeden van bet Koningryk der Hemelen,
gelyk onze Zaligmaker het uitdrukt ; dat is, „ op de Natuur en de Gel eltenis der Evangeiifche Bedeelinge en de
Uitkomst , die met derzelver verkondiginge en vastllellinge
zou vergezeld gaan ". Hier toe brengt by dan ook de Ge
33-44. Luk. XIX. 11.27. Matth.-lykenisf,Math.XI
XXII. t -14. en XX. 1 -t6 , als oogende op de verwerping
der joden en de roeping der Heidenen. Dezen afgehandeld hebbende vervolgt by met de befchouwing der Ge.
lyk enisfe i van de tweede foort , welken by indiervoege onderfcheid.
„ Sommigen, zegt by, zijn gefchikt, om ons te hoeden
tegens eene ongeregelde Liefde voor deeze Weereld , en om
ons op te leiden , om een refit gebruik van de Aardfiche
Bezittingen te maken. (a) — Anderen bedoelen eene al; emeene Goedwilligheid en Eereidvaardigheid , om alle Alenfcben, zonder onderf beid, zeel te doen; inzonderheid eerre
Vergeving van Ongelijken , 't geen een uitmuntende tak dier
Goedwilligheid is, aan te prijzen en in te prenten. (b) --lok zijn 'er , die ftrekken om Zondaars tot Bekeering te
leiden en aan te moedigen, door Gods oneindige Barmhartigheden, jegens Boetvaardigen, en hoe zeer Hij een wel gevallen in hunne Wederkecringe (lelt, voor te dragen. (c)
---- Wederom is het Oogmerk van andere Gelijkeiiisléu
van onzen Zaligmaker te toonen de Ongenoegzaamheid van
enkele uiterlijke Belijdenisfen , of van Voorregten, om ons
der Goddelijke Gunst en Aanneminge aan te prijzen, wanneer dezelven met geene Vruchten van wezenlijke Godsvrucht en Gerechtigheid gepaard gaan. (d) -- Sommige
bedoelen ons tot Volharding en Ernst in den grooten Pligt
des Gebeds op te leiden. (e) --- En eindelijk zijn 'er verfcheidene van deze Gelijkenisfen, die gefehikt zijn , om ons
tot eerre behendige Oeffening van Waakzaamheid te bren.
gen ,
,

(a) Luk. XII. 16.24. XVI. 1 -8. rg-3t.
(b) Luk. X. 30-37
Matth. XVIII. 2 3-35. (c) Luk. XV. VII. 41, 42. XVIII. 9.r4.
(d) Luk. XIII. 6-9. vergel. Matth. XXI. rg. Luk. XIII. 2 5- 2 7•
(e) Luk. XI. 5-8. XVIII. 2.8.
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gen, op dat, wanneer de Heer komt, wij altijd mogen be.
reid zijn". (f). Daerbenevens heeft men, gelyk by verder
aentnerkt, „ Gelijkenisfen, die Bene uitgebreider bedoeling
hebben., en gefchikt zyn om verfcheidene gewigtige Lesfen
of Punten van Onderregtingen, zo in Leer als Betrachtinge,
aan te dringen," waer onder enigen der reeds aengeduiden
behooren. (g)
De hier onder aengewezen Gelykenisfen worden door zyn
Eerwaerden, in dat Gezichtspunt befchouwd, kortlyk voor
oordeelkundige aanmerkingen over derzelver-gedran,mt
juiste gefchiktheid tot dit bedoelde, en nevensgaende leerzame bedenkingen, nopens het nuttig gebruik, dat derde Christenen door alle tyden van hebben te maken. Tot ene proeve hier van ftrekke nog de voornaamfte inhoud van 's Mans
bedenkingen over de Gelykenisfen, Matth. XIII geboekt.
De eerfile is die van den Zaaier, voorgefteld v. 3-9 en uit
18 23. „ Dezelve is," gclyk zyn Eerwaerde niet-gelidv.
regt aenmerkt, „ zeer eigenlijk in de terne plaatfe gemeld,
om dat de Kerk, of het Koninkrijk van God, door de Prediking van liet Woord moest opgeregt worden: en het oogmerk
van deze Gelijkenis is te wonen, hoedanig dezelve in de Wae.
reid, beide toen en in de volgende Eeuwen, zou aangenomen worden." Hy brengt ons verder onder 't oog, hoe ei.
genaertig de verfchillende Toehoorders, in vier foorten ver
hier afgemaeld worden; zo dat de Gelykenis ons een-del,
recht denkbeeld geve van den Staet der Kerke, en de wyze,
op welke het Euangelie ontvangen zou worden. En tevens
verfchaFt zy ons, zegthy, „over
't geheel, veele nuttige onderrigtingen, welke, op eene fraaie, levendige en zeer aan
wijze voorgefteld, ligtelijk kunnen erinnerd worden,-genam
en een diepen indruk op de Gemoederen maken."
In de tweede Gelykenis van het Onkruid, voorgelleld v.
24-30, en uitgeleid V. 37-43, hebben wy, zyns oordeels,
„ eene verwonderlijke fraaie afbeelding van den Algemeenen
Staat der Kristelijke Kerke in alle Eeuwen, tot aan het einde
der Weereld: hoe dezelve, in haren uiterlijken Kring, een
mengtel van opregte en geveinsde Belijderen bevatten zal;
Menl hen, die valtche en ware Leeringen zullen voordragen;
en hoe 'er vele Verdorvenheden bedektelijk door de Kwaadaar tig(f) Luk. XII. 35-4o. herhaald Matth. XXIV. 4.5I.
(g) Matth. XIII. 3-9. 24-3 0 . Luk. XVI. 19-31. Matth. XXV,
14-3o. Luk. XIX. 12-27. XIV. 16.24. IViatth. XXII. 2.14. XXV.
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tigheid en Arglistigheid van den Satan, zullen worden inge.
voerd, welken zich met den tijd openlijk ontdekken zullen.'
Dit eerfte gedeelte der Gelykenis, V. 24.26, toont ons, zegt
zyn Eerwaerde, „ dat onze Zaligmaker een volkomen voor
Staat der Kristelijke Kerke, en dat 'er-uitzghadvne
fpoedig groote Verdorvenheden, en in de Leer en in de Betrachtingen der Belyderen, zouden worden ingevoerd. En
het was zeer gepast, dat zulks voorfpeld wierd, op dat de
Menfchen, wanneer deze Verdorvendheden zich vertoonden,
zich daaraan niet mogten ergeren , noch uit dien hoofde ongunílige Gedachten van den Kristelijken Godsdienst vormen."
Verder word ons, in het volgende gedeelte, v. 272g, volgens zyne opmerking, te kennen gegeven, dat dit
bovengemelde mengzel , om wyze redenen, in den tegen.
woordigen Staat word toegelaten, en dat 'er geen middelen
van dwang noch geweld gebruikt moeten worden , om die
Verdorventheden uit te rooien. „ Hier hebben wij," zo als
zyn Eerwaarde zich uitdrukt, „ eene levendige afbeelding
van dien haastigen en voorbarigen Ijver, die, onder Voor
Zuiverheid der Kerke te beveiligen, harde en-wendflva
geweldige middelen zou willen gebruiken, om valfche Leeringen en Ketterijen uit te rooijen; onder welk voorwendfel ve.
len van Kristus getrouwe Disfipelen zware VervQlgingen heb
Tarw dikwils met liet Onkruid is opge.-benuitgfa,d
trokken. Welken veelbevattenden en voorzienenden Geest
toont onze Zaligmaker hier, door zo duidelijk den Staat van
zaken in de Kerke, gedurende de toekomende Eeuwen, te
doorzien, en welke wijze en goedcrtierene onderregting geeft
hij ten zelfden tijde, door ons te leeren Verdraagzaamheid in
den tegenwoordigen Staat te oeffenen ? hadde men hier op
behoorlijk acht gegeven , hoe vele en grote Onheilen zou wen
in Kristus Kprke niet zijn voorgekomen!" Het laetf'ne
gedeelte dezer Gelykenisfe, v. 30, brengt ons eindelyk tot
den (laat van de volkomen zuivering der Kerke, tot den tyd
der Vergeldinge, by de tweede komst van Christus, en 't
einde der Waereld, volgens de verklaring van Jezus zelven,
v. 39-43. „ Welke , zegt de Eerwaerde Leland,
welke edele en verhevene Afbeelding! Hoe gefcliikt om der
Menfcheil harten te treffen, en eenen diepen indruk te may
ken op allen , die het behoorlijk in opmerkinge nemen! En
gelijk dit eene zaak van het grootfie gewigt is, herhaalt hij
epen inhoud daarvan wederom in eene andere Gelykenisfe,
Evan liet in T..^e geworpen U'schnet,] v. 4750: zijnde de ze•
vende en laatste der GelijkenisfedI , die in dit Hoófdtuk gemeld
worden." wat
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Wat wyders, de nog tusfchen heiden voorgeflelde Gely.
kenisfen betreft : de derde , ontleend van 't Illostertzaad,
v . 31, 32 , en de vierde van 't Meel verborgen in den
Zuurde/em, V. 33; „ deze Gelijkenislèn, zegt hy, bedoe.
len de verwonderlijke verlpreiding van den Kristelijken Gods.
dienst , (trijdig met allen uiterlijken fchijn , en welke niemand door enkele menichelijke kundigheid of doorzigt had
kunnen voorzien. Dewijl het ten hoogste aanmerkelijk eu
van groot gewigt was, dit zorgvuldig in opmerking te nemen en te overwegen , herhaalde onze Zaligmaker dezelfde
Gelijkenisfen bij eene andere gelegenheid. Luk. XIÍI. 18, 2 t.
op dat het , wanneer het bij de Uitkomst vervuld werd,
des te meer mogt worden in opmerkinge genomen, als een
luisterrijk blijk van zijne voorwetenschap en van de Godde.
lijkheid des Euangeliums uitleverende" — Voorts heb
overige, of de vyfde en zesde Gelykenis , van-bendog
den Scbat in den ikker verborgen , v. 44, en de Paerle
aan groote waerde V. 45, 46, enerleie b;doeling. in dezelven word ons, gelyk zyn Eerwaerde opmerkt, „ op Be
gemeenzazme en levendige wijze afgebeeld , de onlchat--ne
bare waarde en uitnemendheid der Evangelifehevnordeelen,
en van die groDte Zaligheid, welke ons door jezus Kristus
wordt aangeboden , en welke wij het geluk hebben , klaarlijk in de Kristelijke Kerke te kennen , en daar in voorgedragen te vinden : op dat een behoorlijk bezef hiervan ons
mogt aanfporeu, om alle gepaste pogingen aan te wenden,
om daaraan deel te krijgen. Ook wordt daardoor te ken.
nen gegeven , dat deze Evangelilche voordeelen strekken,
om eene Goddelijke vreugde voort te brengen , hoedanige
verre te boven gaat alles, wat uit aardlche bezittingen en
genietingen voortvloeit ; en dat niemand in Gene regie getieltenislè om dezelven te erlangen wezen kan, die dezelven
niet boven alle weereldfche voordeelen helt , en gereed is,
om, wanneer hij daartoe geroepen wordt, alle die dingen,
die hein het waardfte op Aarde zijn, te verzaken. Eene
pnderregting van de hooglle aangelegenheid, en welke ons
die uitnemende Leering oplevert , dat de Liefde tot God
en Godsdienst het overheerfchende beginfel in de Ziel zijn
moet , waarvoor de Liefde der Waereld en iedere verdor.
pene begeerlijkheid en tijdlijk belang wijken moet ; ja, dat
dit volftrekt noodzaaklijk is, om ons te betoonen getrouwe
Disfipelen of geloovige Kristenen te zijn, en ons geregtigd
te maken tot de voordeelen des Euangeliums."
Na deze voordragt van liet bedoelde dier Gelykenisfen
trekt
QS
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trekt de Eerwaerde Leland het voorgeftelde te zamen , en
befluit zync Redenvoering aldus.
„ Wv hebben in deze Gelijkenisfen eene afbeelding van
de opregting der Kerke, door de predikinge des Woords,
en den onderfcheiden opgang, welke dezelve zou maken in
de Weereld, en van de Oorzaken, waaraan zulks zou zijn
toe te fchrijven : Dat in de Kristelijke Kerk, fchoon dezelze oorl'pronkelijk zuiver, en daarin goed Zaad gezaaid ware , echter door de Kwaadaartigheid en Arglistigheid van
den Satan, groote Verdorvenheden , zouden worden ingevoerd, waarvan dezelve nooit volt}rekt zou bevrijd worden,
voor de voleinding aller dingen , wanneer de tijd komen
zal, om eene eeuwige onderfcheiding tusfchen regtvaardigen en onregtvaardigen te maken: Dat het Evangelie, fchoon
in zijne Beginzelen oogenfchijnlijk gering en verachtelijk,
eenera verbazender voortgang maken , en zig aanmerkelijk
door de Weereld verfpreiden zou , firijdig met alle men.
fchelijke verwachting: Dat in het Koninkryk, of in de Ker.
ke van Kristus , zegeningen en voorregten van de uitnemendfte waarde , en voortreflijkfte Nature zouden worden
aangeboden ; hoedanige , behoorlijk aangenomen , gedijen
zouden , om de Menfchen tot ware Gelukzaligheid te leiden , en hen te vervullen met 'eene zuivere en gegronde
Blijdfchap; zo dat zij gereedelijk daarvoor de grootte Weereldtche Voordeelen zouden aftiaan.
Het blijkt uit dit kort bericht , 't welk wij van de Gelijkenisfen in het XIII Hoofd[Iuk van Mattheus gegeven
lebben, en welke inzonderheid hare betrekking hebben, op
de natuur van Kristus Koninkrijk , of de Evangelifche Bedeeling en den Staat der Kristehjke Kerke , dat zij van
groote en veelvuldige nuttigheid zijn , en gewigtige Onder
bevatten. En fchoon zommige van dezelven aan-rigtne
de Joden, aan welken zij eerst werden overgeleverd duister
voorkwamen , en inderdaad zo klaar niet konden worden
verstaan, voor dat de tijd ter onderfcheidener openbaarmaa.
kinge van Kristus Koninkrijk gekomen was, zijn echter,
dewijl zij geïchikt waren ter onderregtinge niet enkel van
dat, maar ook van volgende Geflachten, de Schoonheid en
Eigenlijkheid van dezelven , en de groote Wijsheid , die
daarin doorftraalt , zo wel als het naauwkeurige doorzigt,
't welk Kristus vooraf van den ftaat der zaken in de Kerks
en deze Weereld had, bij uitbekendheid blijkbaar."
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Gefchiedenis van bet Werk der Verlosfing : behelzende de
Scbetzen van een Zamenflel van Godgeleerdheid, in Bent
geheel nieuwe orde ; door wylen den Wel Eerw. en zeer
Gel. Heer j. EDWARDS , Prefident van bet College van
New 7erley, Uit bet Engelsch vertaald, door E. NOOTEBOOM. Eerfine Stuk. Te Utrecht by A. v. Paddenburg
1776. Behalven bet T7oorwerk 391 bladz. in gr. oelavo.
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Y 't optlellen van dit Werk bedoelde de Eerwaerde Edwards, door ene Godgeleerde Gefchiedkundige ontvouwing te toonen, hoe de voornaemfte gebeurtenislàn, zedert
's Menfchen Val, tot op heden, gediend hebben, en nog
dienen , ter bevorderinge van het Werk der Verlosfinge ;
mitsgaders verder na te gaen, hoe t zelve, naer uitwyzen
van 't Prophetisch Woord , tot op het afloopen der eeuwen, allengskens volkomen uitgevoerd zal worden. Zyne
hoofdleerfteliing , volgens dit oogmerk, is deze. ----- Het
werk der Verlosfreg is een werk, dat God, van den val des
inenfcben , tot bet einde der weereld uitvoert. Om nu te
tooneb hoe God dit , in deszelfs verfcheide trappen , ter
uitvoeringe brenge, verdeelt hy, gelyk hy fchryft, dit ge.
heele Tydvak in drie Perioden. — „ De eerjie firekt zig
uit , van den val des menfchen tot de menschwording van
Christus : de tweede, van de menschwording van Christus
tot op zyne op;Ianding, en de derde van daar tot het einde van de weereld ;" welke laetfte Periode dan twee onder•
gefchikte voorname tydperken vervat : die ons aenwyzen
het vrachtgevolg van 't werk der Verlosfinge, (i) „ in den
lydenden Raat der Kerk van de optlanding van Christus tot
den val van den Antichrist: en (2.) deszelfs vruchtvolg ge.
duurende het overige grootfte gedeelte van die Periode ,
waarin de Christen Kerk voorfpoed en vreede genieten zal."
----- In de ontvouwing hier van ftelt hy zich voor te doen
zien. „ I. Dat God van den val des menfchen af tot op
de menschwording van Christus toe zulke dingen gedaan
heeft , welke dienden ter voorbereiding tot de komst van
Christus, en de uitwerking dier verlosfing, zynde als voor.
loopers en onderpanden daar van. II. Dat de tyd van
Christus menschwording tot op zyne opstanding is beftee&
geworden, tot de uitwerking en verwerving der verlosfing.
III. Dat de geheele tyd van de opftanding van Christus af,
tot op het einde der weereld, dient ter daarftelling of vol-
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voering van de groote uitwerkingen, of vruchtgevolgen van
die verwerving." -- Zodanig is het voornaame beloop eener reekfe van Leerredenen, door den Eerwaerden Edwards,
in den jare I739 , te Northampton gedaen , die voorts in
den vorm ener aaneengefchakelde Verhandeling gefchikt zyn ;
en waer van dit eertte Stuk, dat thans in 't Nederduitsch
het licht ziet , de voordragt der eerlle en tweede Periode
behelst. Zyn Eerwaerde doorloopt hier de gewyde en ongewyde Gefchiedenisfen , geduurende dat tydsverloop met
opmerkzaemheid, om na te gaen in hoe verre by de voet
werk der Verlosfinge, in-flapen,trvobidga'
de eerfte Periode kunne opfpeuren ; en voorts ter overweginge van 't gene hem daerin opmerkzaeimn voorkomt , met
opzicht tot de uitwerking en verwerving van het zelve, in
de tweede Periode; waerncvens, aen 't einde der befchouwinge van ieder Periode, enige aenmerkingen ter gebruik.
inakinge gehecht zyn.
Men mag van dit Gefchrift , 'er over oordeelende, naer
de verfchiliende Hoofdftudien onzer Nederlandfche Godgeleerden, wel zeggen, dat de behandeling der eerfie Periode
in een vry fterken Coccejaenfchen fmaek gefchreven is, en
dat het voorgetelde wegens de tweede Periode zeer wel
valt in dien der Voetianen. Voor 't overige kan men ,
fchoon men moge oordeelen, dat zyne voorftellingen hier
en daer wat te fterk zyn, niet nalaten te erkennen, dat de
Autheur zyn ontwerp , over 't geheel , in die manier van
denken, met naeuwkeurigheid in ene geleidlyke orde voordraegt
Het M'enfcbelyk Ge/lacht op de beste wyze gefcbapen en ver
Schriftmatig en Redenkundig Betoog, dat wy gee.-lost,f
ne betere Schepping en l7erlosfing hadden konnen begeeren,
indien dezelve aan onze verkiezing konde zyn overgelaa.
ten. Door een Liefhebber van Gods Naam. Te bekomen
te Amflerdam by M. de Bruyn en elders. In groot oEtav o I3 bladz.
A En de waerheid dezer fiellinge zal geen Mensch, over
tuigd van Gods volmaakte Goedheid en Wysheid ,
énigzins twyfelen , als men dezelve algemeen opneemt: de
volmaakte Wysheid weet oneindig beter dan wy, wat ons
best is , en de volmaekte Goedheid wil zekerlyk die weg, n inflagn, welken aen de vplmaekte Wysheid beantwoor-
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den. Hier in kan , hier in zal , ieder recht bedachtzaam Mensch berusten ; fchoon hem zelfs al enige
duisterheden in Gods wegen mogten voorkomen , die zyn
zwak gezicht niet doorbooren kan. Dit gaet ook, by maer
enigzins behoedzame menfchen, veelal gemaklyk, met betrekking tot hunne eigen denkbeelden van Gods wegen :
eenmael wel overtuigd zynde dat dit waerlyk Gods weg is,
weet men denzelven meerendeels te billyken; en zo 'er al
enige bedenkingen tegen op mogten komen, die men niet
geheel uit den weg kan ruimen , doet de gemelde overtuiging de zodanigen berusten in het bezef van Gods volmaekte Goedheid en Wysheid. Dan niet zo gereed gaet
dit , omtrent de gevoelens van anderen, die van ons verfchillen; oplosfingen van zwarigheden, of aenmerkingen omtrent dezelven , die in onze eigen oogen voldoende fchy.
nen , zyn 't dikwils niet in 't oog van anderen , die een
ander denkbeeld van Gods weg hebben. — Men betwist
dan niet , ('t geen wel op te merken ftaet , maer dikwerf
niet in acht genomen word ,) men betwist dan niet Gods
weg; die is zeker de beste, zo goed en wys, dat wy geen
beter zouden hebben kunnen begeeren ; maer men betwist
dan de verklaring, welke anderen ons van dien weggeven,
of wy vinden ten minf'e het voorgellelde zo bondig niet,
als het anderen toefchynt , om dat wy niet overtuigd zyn,
dat het waerlyk Gods weg is. -- Tot deze gedachte wier.
den wy meer dan eens opgeleid, onder het lezen van dit
Redenkundig Betoog. De Schryver heeft het zelve gefchikt
ter beantwoordinge van zodanige bedenkingen , nopens het
Werk der Scheppinge en Verlosfinge van den Mensch, die
hy zich voorfielt, dat ingebragt kunnen worden, tegen liet
denkbeeld dat by zich daervan uit de Openbaring gevormd
heeft; ten betooge, dat die weg, welken God in 't fcheppen en verlosten van den Mensch , volgens zyn gevoelen ,
heeft ingeflagen , de beste weg is ; en verre te verkiezen
boven die wegen , welken de Mensch zich in deze bygebragte bedenkingen voorfielt. In de uitvoering is alles by
hem onwrikbaer betoogd; en zy, die met hem nagenoeg
eentlemmig zyn, of de Leer onzer Nederlandfche Kerke op
diezelfde manier, als hy verklaren , zullen zyne redeneeringen in 't algemeen bondig vinden: dewyl hy gp zyne gronden rechtmatig voortgaat. Maer, wanneer dit Gefchrift gele.
zen word door zodanigen, die, 't zy in, 't zy buiten Nederlands
Kerk , min of meer op ene andere manier denken , zal 't
bun dikwerf voorkomen, dat by gebruik gemaakt heeft van
aen•
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aengenomen denkbeelden , aen welken zy hunne toefiem.
ming niet kunnen geven; by mangel van welke zy 'er dan
ook die bondigheid niet in zullen vinden : te minder, als
ze tevens befpeuren, dat de gedachten, in de bedenkingen
voorgefteld , niet altoos beantwoorden aen het gevoelen ,
(lat zy in ene mindere of meerdere mate begunfligen , en
waerfchynlyk door den Autheur bedoeld word. — Schriften van die natuur, oogende op verfchillende denkwyzen ,
hebben gemeenlyk , nog meer dan vele anderen , het lot,
dat ze van den meesten dienst voor ene zekere party zyn,
terwyl ze by de andere weinig of geen invloed hebben.

Abrabams geestelijk Zaad, of de Kinderen Gods, in eenige
byzonderheden voorgejeld. Door w. van der MEER, Predikant in de Gemeente te Scboonboven. Te Utrecht by G.
v. d. Brink i777. Bebalven bet Voorwerk 182 bladz. in
gr. oftavo.
Y het Gefchrift, door den Eerwaerden v. d. Meer onlangs gemeen gemaekt, onder den Tytyl Abraham, de
Kader der Geloovigen , in zijn Geloove beproefd en proeve
boudende, voegt zich zeer wel deze zyne befchouwing van
Abrahams geestelijk Zaad, of van hun, die wandelen in de
voethappen des Geloofs van Vader Abraham. Zyn Eer.
waerde befchouwt hier dezelven in hunne Keurnamen van
Uitverkoorenen , Geroepen , Geloovigen , Recbtveerdigen ,
Heerlijken , Kinderen en Dienstknechten Gods ; in hunne
Voorrechten, Pligten, Wisfelvallige Toelanden, Welleeven
en eindelyk in hunne Verwachting. Alles is gemoedlyk ingericht , om de voortreflykheid van hun , die 'er waerlyk
deel aen hebben, te doen opmerken; om dezulken, die 'er
tot nog van verkeken zyn , aen te fpooren ; om hen , die
'er zich op beroemen tot een naeuwkeurig zelfsonderzoek
op te wekken; en de zodanigen die zich dit alles, tot een
minder of meerder trap, rechtmatig mogen toeeigenen, aen
te zetten , om 'er door hunnen handel en wandel aen te
beantwoorden. Menfchen derhalven van verfchillende (lan den kunnen hier leerzame opmerkingen vinden ; welken al.
leszins trekken om hen Gods genade in Jezus Christus
dermate ter harte te doen nemen , dat dezelve onder hen
fleeds vrugtbaerder worde in goede werken , tot prys en
heerlykheid dier Genade.

B
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Redevoering van J LIPKENS , Leeraar der Doopsgezinden,
hunne Vergaderingen houdende by het Lam en den Toren te
4mjlerdam , op bet Eeuwgetyde van derzelver I'Veeshuis ;
gevierd den 26flen Maart des jaars 1777. Te .4mfterdam
by L. v. Hulst. In quarto 37 bladz.
.

I

N deze Redenvoering, op het verzoek der tegenwoordige
Regenten en Regentesfen van het opgemelde Weeshuis,
door den druk gemeen gemaekt, vangt de Eerwaerde Lipkens
aen , met ene vooraffpraek, over de Weldadigheid der Neder
algemeen, en die van Amiterdam in 't byzonder,-landersi't
vooral blykbaer in 't Richten van Godshuizen , ter onderfteuninge van behoeftigen, 't welk hem tot zyn bedoelde onderwerp, het Richten van een Weeshuis door de Doopsgezinden alhier ter Stede, brengt. Na deze vooraf7praek felt by
zich voor , eerst, een verhael te geven van de oprechting
van dat Weeshuis ; ten tweede de nuttigheid van dit , en
andere zodanige Huizen te tootlen, en voorts ten derde zyne Redenvoering te fluiten, met ene aenfpraek aen de Perfoonen , welken de naeste betrekking tot de plechtigheid
van dien dag hebben. Het ene en 't andere is zeer wel
àngericht naer de tydsomftandigheden; en 't meerder gedeelte van het tweede en derde Lid kan insgelyks op andere
zodanige Weeshuizen overgebragt worden. In zo verre is
ook deze Redenvoering van een algemeen nut, als dienende
om allen aen te moedigen ter inflandhouding van zodanige
heilzame Richtingen; en den Weezen onder 't oog te brengen, hoe veel zy verfchuldigd zyn aan dezulken , die het
hunne daer aen toegebragt hebben , of nog toebrengen ;
als mede, onder hoe ílerk ene verplichting zy liggen, oin
van die gunflige gelegenheden een goed gebruik te maken.
Ontwerp ter proeve, ter oprehtinge eener Vaderlandfche Maat.
fchappy van Reedery en Koophandel, ter liefde van 't Ge.
meenebest. Waarby, met eene tweede uitgave, gekomen
is, Vervolg van dat ontwerp, bebelzende een Berigt, hoe
bet zelve, van een ontwerp ter proeve, aanvanglyk, in
een ontwerp van uitvoering is veranderd geworden. Door
C. RIS. Bedienaar des Euangeliums onder de Mennoniten
te Hoorn. Te Hoorn by T. Tjallingius i?. Behalven
de Voorreden loo bladz. in gr. ó^tavo.
oplettende befchouwing van ons Vaderland in 't alge.
meen, en van de Stad Hoorn in 't byzonder, met op-1
Ne
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zicht tot het verval van onzen Koophandel, Zeevaard, Neringen en Ilanteringen, met de daer uit voortvloeiende feeds
toenemende bezwaring van onzen Armen•Staet, en de ge•
volgen daer van, zo in 't Burgerlyke als Godsdienftige, heeft
eenleiding gegeven tot het beramen van dit Ontwerp. Deszelfs bedoelde is, „ de Armoede, was 't mogelyk te vermindercn en voor te komen; de oude Vaderlandfche Naarfligheid
te doen herleeven; 't Schoolwezen te verbeteren; de Kirderen der Armen in Tugt en goede Zeden op te leiden, en dergelyke." Hier toe komt in dezen in aenmerking; (r.) De
opregting van een algemeen Armenfchool , om de Jeugd der
behoeftige Gemeente vroegtydig te befchaven en bekwaem te
maken. (2.) Het aenleggen van een Werkhuis en Fabriek,
Baer altoos voor Ouden en Jongen, die om werk verlegen
zyn, werk te vinden moest wezen. En (3.) het vormen
ener Vaderlandfche Maetfchappye van Reedery en Koophandel, ter liefde van het Gemeenebest , om het fonds tot het
ene en 't andere vinden. De inrigting van ieder dezer voor.
geflelde &ukken word bier afzonderlyk befchreven, met nevensgaende aennierkingen over de wyze der uitvoeringe ,mits.
gaders over derzelver nuttigheid en mogelykheid. —Men
beípeurt in 't geheele opflel, by manier van proeve, -gefchreven, dat de Eerwaerde Ris dit Ontwerp niet ter loops gefineed, meer by herhaling overdagt heeft, eer by 't in dezervoege te voorfchyn deed komen. — Hy heeft het genoegen gehad van te zien, dat zyn Ontwerp, over 't geheel, zo
veel goedkeurings erlangde, dat het wel dra aenvanglyk ter
uitvoeringe gebragt wierd, met het maken van de vereischte
fchikkingen, byzonder ter oprichtinge van zodanig eneMaetfchappy, tot her vinden van liet benoodigde fonds. Zulks
heeft hem bewoogen, om, ais een Vervolg op het voorgei}el•
de Ontwerp, hier van verslag te geven, ten einde nadere onderrigtingen mede te deelen, welken ten beteren verbande van
't Ontwerp kunnen dienen. Daer toe fielt by in dit vervolg
voor, „ (i.) de wyze op welke het Direc`teurfchap noodzaaklyk geworden, en aanvanglyk gereguleerd is. (2-) Hoe
men begonnen heeft het werk op te vatten, en voorneemens
is het zelve voort te zetten. En (3.) eindelyk , wat hem
niet ondienítig fchynt, daaromtrent onder 't oog te brengen:"
zo, om elk een klaerder begrip van de zaek te verlenen; als
de verdere intekening aen te moedigen. — Uit dit verflag
kan men afiiemen, dat 'er grond is om te verwachten, dat
het Ontwerp, in ene mindere of meerdere mate, althans werktiellig zal gemaekt worden; en dat de verdere uitvoering nu
groot-
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;rootlyks afhangt van de meerdere of mindere zucht der íngezetenen om 'er deel in te nemen; waer toe de Eerwaerde Ris
een ieder, met daer toe gefchikte reden, aenfpoort. 't Is te
wentelen, dat een gelukkige uitfiag dit alles moge begunftigen; wanneer het voort eeld van Hoorn ook andere Pleetfen
zal opwekken, om foortgelyke fchikkingen, naer mate van
de omftandigheden, ten algemenen nutte in 't werk te (tellen.
-- Ieder Portie in deze Maetf4chappy, om di't ten 4bt nog
s; en 't flaet
te melden,) blvti bepaeld op Honderd Gulden
elk vry zo vele Portien in te tekenen, als hem goeddunkt. De
Intekening ge(chiedt te Hoorn, ten huize van den Notaris en
Makelaar Yacob van Beek, of ten compfoire van Cornelis Ris
en Zoon en Comp. naer eens ieders welgevallen; en 't komt
op enige weken, ja des noods maenden, niet aen, wanneer
de ingetekende penningen gebragt worden; daer men tog albs
niet gelyk kan gebruiken; zynde het echter het oogmerk de
ingebragte penningen geenzins vruchteloos te laten liggen.
Brief aan den fleer E. G. RALDINGER, Med. Prof over den

Geerst-uit/lig en andere Waarneelningen. Door cH. nark.
.HANNES , ill. D. Uit .het Hoo arbritsch vertaald , door
WILH. VAN REES, 111. D. Te Arnhem; by W. Troost,
1776. 118 blad,-. in groot o&n,vo.
},

V

Erfcheide fraaije \Vaarncemingen hebben wy in deem
zen Brief gevonden , aangaande den Geerst-uitllag
welken wy zeldzaam in ons Land zien, in vergelyking met
Duitschland en andere Landen. Hierover is een zeer groot
verfchil ontflaan , tusichen den zeer beroemden Heer D1
HAEN, en andere ervaaren Geneesheeren, byzonder te Vee.
pen. I)e eetstgemelde beweerde, dat men deezen uitfThg alleen aan een kwaade behandeling ip heete Ziekten verl'chul^
digd was; voornaanilyk ont!fond dezelve, volgens zyne ge•
dachten, door de Lyders te warlei te houden, te veel te
broeijeu, en verhittende middelen toe te dienen. Je laatst
ontkenden niet dat een verkeerde geneeswyze hier-gemldn
toe veele aanleiding gaf: maar beweerden dat liet uit deeze
oorzaak alleen niet ontffiond , maar dat .het Geerst-tíitf ag
waargenoomen wordt in Ziekten, zonder dat 'er een misfa
in de geneeswyze de oorzaak van zy. Dit heeft onder auderen opzettelyk tegen den Fleer DE HAEN, beweerd en beweezen , de zeer Geleerde COLLI^J . Onze Auteur omhelst
het gevoelen van deezen laatstgemelden. Men vindt
VI, DEEL. HeLETT. NO. 6.
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ook in deezen Brief , verfcheide nuttige Waartrèemingen èft
Oordrie els u.idige Aanmerkingen over andere Ziekten. Wy
zullen onze Lezers zyne Aanmerkingen over de Kinkhoest,
die in deeze Stad (Amllerdam) tegenwoordig fterk woedt, en
zeer hardnekkig is, mededeelen. „ Midderwyl ik (fchryft de
IlcrxV Ní ) van het gebruik van den Koortsbast,byKinde•
ren, f'preek, denk ik, aan dien tyd, te rug, in welken dezelven, in eene algemeen heerfchende Kinderkrankte , den
Kir,klloest, zulken uitmuntenden dienst deed. Ik moest bedicht zyn , de vreemde Stolle , welke deezen algemeenen
Hoest veroorzaakt , en wier aart, ik beken het, my nog
onbekend is , uit het Lighaam te ontlasten. Zulks diende
door zachte Braak- en Buikontlastende middelen te gefchie.
den. Veele Kinders lieten zich tot derzelver gebruik niet
beweegen. Ik moest dus op een middel bedacht zyn, welk
in ílaat was, by eene kleine gifte, groote werking te doen,
en, waarvan de Kinders geen fmaak konden hebben. Ik herinnerde my , met welken roem , fommige Geneesheeren,
van den .goudgeelen Zwavel van Spiesglas, in zwaare Ziekten, gefproken hadden, en met welke verheffing de Heer
UNZEI van denzelven zo wel, in fommige andere Krankheden , als ook in den Kinkhoest, gewaagt. Hieraan vond ik
een middel, welk voortreffelyker werkte, dan alle anderen,
welhen ik reeds beproefd had ; het welk cross tegen den
Kinkhoest zo zeer heeft aangepreezen, en het geen byna al.
Ie Kinderen, zonder eenigen tegenzin , innamen. ik liet,
van den zelven , eenige maaien daags , een geheel of half
grein, met Suiker gemengd, gebruiken; kiezende, in navolging van andere Geneesheeren , dien van de laatfile ploffing.
Dezelve verwei re, by fommigen, een zachte braaking, by
andeacn een niaatigen Buikloop , en by veelen tevens eene
zachte zweeting. De hoest werd by veelen zeer gemaatigd,
by anderen geheel verdreeven. Nogtans bevond ik ras, dat
ik door denzelven geenszins by allen de geneezing konde
uitw,2rken. Veelen waren , door de heevige Kramptrekkin.
gen, riet welken deeze hoest verzeld ging, zeer verzwakt.
Deeze Kramptrekkingen werden dbor de zwakheid der Zenuwen onderhouden. De hoest hield aan, niettegenstaande
ik oordeelde , ddht ik liet venyn reeds overvloedig te on
dergebragt en ontlast haalde. De Zenuwen moesten verfterkt
worden. liet Ièheen my toe dat ik , by de meeste Kinderen, een periodike verhelli ig deszelven waarnam, en de ge'
tuigenisfen van Brendel, Huxharn en Rofen van RojenJlein
leeren my , dat ik recht heb. Hierdoor raakte ik op de
ge.
,
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gedachten, den Koortsbast te beproeven. Brendel en Flux.
barn fpoorden my tot deszelfs gebruik aan ; vindende ik
deuzelven , federt ook door Rofen , Wbyt en Strandberg
aangepreezen. Ik vereenigde den Koortsbast, met dien Zwavel, en erlangde, dus doende, een Geneesmiddel, welks
gelyk ik nog niet gevonden heb, het welk Weber onder
zyne beste, middelen telt, door welken hy deeze. Ziekte te
boven komt. Ik beproefde het, eerst by een Meisje van
drie Jaaren , welk het tot myne verwondering met de groot.
lie begeerte vlytig gebruikte; en hetzelve geraakte, voor alle anderen, het fj oedigst tot herftelling. Ook by anderen,
welken liet geregeld innamen; deed het goede dienften. By
zulken welken den Koortsbast niet wilden gebruiken, heet t
zich dezelve ook, door Cly[teeren aangewend, krachtig getoond. Ik weet , hoe noodig-dikwyls , mede liet aderlaaten , hoe noodig meenigwerf Spaanfche Vliegplaasters , ter
geneezing deezer Ziekte zyn......... By Kinderen , wel.
ken den Kinkhoest hadden doorgeftaan, nam ik denzelven,
voor de tweede maal niet waar. , Ik geloofde dus, hetgeen
de HeerRofen fchryft, dat hy, even als de Pokken euítilazels , iemand Hechts eens kunne aantasten. Iutusfchen geraakte naderhand een Kind aan deezen Hoest ziek ; welk ik,
op een anderen tyd, door middel van den Koortsbast, vair
denzelven herheld had. Nu incest ik van gevoelen veranderen. En, dat de Kinders, meer dan eens door den Kinkhoest kunnen worden aangetast, heeft my ook de 1 loogleeraar Leidenfrost, uit eigen' ondervinding, verzekerd."
-

-
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Natuurlyke Ilistorie , volgens bet Samen//el van den Heer
LINNIEUS . Met naauwkeurrge f]fbeeldn;gge;r. Tweede Deels
Zevende Stuk. Te Amflerdmn by de Erven van F. Hout
1777. In groot of avo 832 blad.
-tuyn.
^P de befchouwing der Heesters, in 't voorige Stuk af
gehandeld , volgt in het tegenwoordige, naar de voorgeltelde orde , die der Kruiden , welken een jaarlyksch Gewas .naaken van veelerieie GelIalte , 't zy met een al of niet
overblyvenden Stoel of Wortel . die , ovekblyvende , :n 't
voorjaar, nieuwe Bladen, Steeleu, Stengen of Srruiicen uitfchiet; welken, hoewel zowtyds vry 1tevig, egter niet vol f}rekt houtig zyn. Hierdoor onderfeheidt de ll;•er Houttuyar
de Kruiden hoofdzaaklyk van de 1=leesters ; doch, gelyk by

iR de befchryving der fleesters•, ter oortaake van de over,
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eenkom(Iigheid deezer Gewasfen, geen zwaarigheid gemaakt
heeft, van eenige Kruiden onder de Heesters te befchryven,
zo vindt hy 't ook niet noodzaaklyk het tegengellelde in dit
geval ten zorgvuldigtle te vermyden. — Zig hier, even
als Hi 't voorgaande , aan de Methode der Sexen houdende, begint by deeze zyne befchryving der Kruiden, met de
Eénmannigen, en brengt dezelve in dit Stuk tot de Pyfnianwige Kruiden ; welker Ge(lachten en Soorten by , naar gewoonte, naauwkeurig befchryft; weshalven de Liefhebbers
der Natuurlyke Historie op nieuw reden zullen vinden, om
over 's Mans arbeid voldaan te weezen. — Tot een haal uit
dit Stuk zullen wy den Leezer nog voordraagen het algemeene berigt van den Autheur, wegens de Tabak, welker Kenmerken by aldus opgeeft.
„ Een Trechterswyze Bloem met een geplooiden Rand ;
hellende Meeldraadjes ; een tweehokkig tweekleppig Zaad
hier de Kenmerken uit." En dit Geílacht,-huisje,makn
zegt hy, bevat zeven Soorten, die allen van uitheemfche af.
komst zyn; welke hy afzonderlyk omfchryft; en waaromtrent hy ons, by de melding der eerhe Soorte , die hy de
Gewoone noemt, het volgende berigt geeft.
„ Deeze Soort levert den Gtflagtnaam (Nicotiana) uit ;
als dus - genoemd zynde naar J. NICOTtus, die Gezant van
Vrankryk was aan 't Hof van Portugal, en aldaar het Zaad
kreeg van dit Kruid, 't welk door zekeren Nederlander, omtrent het midden der Zestiende Eeuw, uit Florida was overgebragt (*). Hy vertoonde of zondt hetzelve aan Kátharina
de Medreis, Koninginne Weduwe en Voogdesfe van Franrois den II., op wier order het in de Koninglyke Tuin in
Vrankryk gezaaid, en, opkomende, Herba Medicea geheten
wordt. Anderen, die hetzelve ook voortteelden , gaven 'er
wederom andere Naamen aan. De Spaanfchen of Engelfchen,
die het vervolgens overvloedig vonden groeijen op Tabago,
noemden het, zo men wil, deswegen Tabaco en Tobacco of
met een Latynfciien uitgang Tabacuns (t). Dus is het, by
den
-

(*) TOURe aroRT verhaalt dit zeer duidelyk en by zal zulks denkelyk wel geweten hebben. LINrucus zegt, dat NlcoTtus het Kruid
zelf van dien Nederlander ontving. Rurrx, nog verder gaande, ver
dat ruCOTrus Afgezant was in Spanje, en dat hy dit Kruid-halt,
eerst overgebragt heeft uit de Annerikaanfche Eilanden, in 't jaar
15óo.
(t) Schoon alle Schryvers byna, elkander nafchryvende, daar in
stvereenUemmen, komt het my doch waarfcbynlykervoor, dat het
ge.
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den naam van Tabak, federt alom bekend geworden in het
voorfte der voorgaande Eeuw: hoewel de Brafilifche naam
Petun was of -Petum, naar welken men het dikwils Herba
Peti genoemd vindt. Van de Wilden der Westindifche Ei.
landen werdt het Touly geheten.
Waarom dit Gewas, dat zekerlyk ook in Peru voortkomt,
in 't byzoncler Peruviaanscb Bilferrkruid genoemd zy, is onzeker. Het allerbeste , Tzarinas genaamd naar de Volkplan.
Ling Perina, groeit aan de Vaste Kust van Zuid-Amerika,
genaamd Tierra ferme; voorts door de geheele Westindiër
en is verder in de Provintie van Virginie, in Noord- Amerika,
voortgeplant. Deeze is de Voorraadfchuur van Tabak voor
Engeland geworden; gelyk de Franfche Eilanden voor Vrank
dus voert de Tabak, naar haare afkomst, den-rykzn,e
naam van yrginifche of Portorikfcbe, St. Domingo , Havana
of Baay - Tabak, enz. De overvoering van het Kruid gaf
ook weder aanleiding tot het overbrengen van het Zaad, en
daar door heeft men dit Gewas in de middelt e deelen van Europa, in onze Nederlanden en de nabtturige Ryken, zo ffterk
begonnen voort te teelen, dat die Teeling onlangs door dein
Koning van Vranl;ryk, om den Invoer der Westindifche Tabak niet te benadeelen , verbooden werdt.
't Is een Jaarlyksch ZaayGewas, dat uit zeer klein Zaad
een groote Plant wordt, en dus zeer fchielyk groeit. Naar
de vetheid van den Grond maakt het een Steng van drie of
vier Ellen hoogte, die by den Wortel ontzaglyk lange en
breede Bladen uitgeeft, zynde bleek groen en als met kleine
Haairtjes begroeid , doch op 't aantasten zagt en fmeerig.
Aan de Steng zyn de Bladen kleiner, en dcszelfs Top is gekroond met groote Bloemen van gezegde figuur, welke bleek
paarsch en aan den Rand witachtig zyn. flier op volgt het
Zaadhuisje.
Men laadt van de Tabak , oudtyds , een zo uitmuntend
denkbeeld, dat zy Herba Sané'ta of Heilig Kruid, en Panacda of Algemeen Geneesmiddel, getyteld werdt. ne kragten, die 'er de Indiaanen aan toetchrceven, waren verbaazende. Het hadt onder de Wondheelende, Pyntlillende en Tegengedagte Eiland dien naam van de Tabak zal ontvangen hebben t
want, van waar kreeg het anders dien naam. Lt1isfcbien heeft Ta.
baco zyne afkomst van de Provincie Tabasco in Nieuw Spanje. Ik
vind dat men ze ook Tembak of Tombak genoemd heeft, welke naa•
men veeleer van eenen Indiaanfchen oirfprong fchynen te zyn, da
Spaanscb.
R3

25$

NTUVRLYKE HISTORIE

gengiftige Middelen , zyns gelyke niet. Ook hebben ver
fcheide Autheuren, zo in de Zestiende als Zeventiend: E uw,
tot Lof van dit Kruid gefchreeven. Men kan niet ontkennen,
dat het uitwendig een goed Wondmiddel is, geneezende tevens veelerley Huidziekten en vuile Zweeren : doch het is
pok zeker, dat hetzelve, op het Hoofd gelegd om Hoofdpyn
te doen bedaaren , of ook om het Ongediert te dooden, de
Menfchen fomtyds flomp en als dronken maakt. Hier uit
blykt het gevaar, dat 'er in fteekt, om zulks aan Kinderen te
doen (*). Geene bereidingen daar van, 't zy de Syroop ,
jet Extrakt of de Olie, kunnen inwendig gebruikt worden,
zonder groote voorzigtigheid. Men heeft ondervonden, dat,
een weinigje van het Sap, onder 't Bloed van leevendige Dieren gemengd, hun oogenblikkelyk doet íferven. De Tabak
kan echter, in kleine veelheid gebruikt zynde, tot een Braak en Purgeermiddel dienen. Tegen Tandpyn is zy een beproefd
Middel. De Rook-Klyfleeren, daar van, zyn niet alleen in
t algemeen dienflig om Afgang te verwekken, maar ook, fe•
tiert weinige Jaaren , met byzondere Vrugt gebruikt , om
Drenkelingen in het Leven te behouden.
Daar zyn ook bereidingen van de Tabak ,Sausfen genaamd,
die maaken, dat fommig Volk, ('t welk in de Noorder Landen onder 't Gemeen veel in zwang gaat,) dezelve met Smaak
en zonder hinder kaauwt; gelyk het Ambagtsvolk en de Zeelieden, van alle Natiën, zeer veel doen met de raauwe Tabak: maakende de gewoonte liet gebruik daar van op die manier onfchadelyk, ja zelfs, zo men voorgeeft, dientuig tegen
Scheurbuik in 't Tandvleeseb. Het Vrouwvolk, te Lima in
Péru, heeft geltadig een Rolletje Tabak in de Mond, dat zy
kaauwen en Limpion noemen; 't welk haar, in de Oogen van
Vreemdelingen , gantsch niet bevallig maakt. Het Manvolk
rookt 'er fterk , zo wel als te Karthagena en elders in de
4Vestindiën. Het een zo wel als 't andere doet kwylen, en
(iaat, in dit opzigt, eenigermaate gelyk. Het Tabakrooken
.hebben de Portugeezen, met en benevens dit Kruid, overge.
bragt in de Oosterfche Landen, en waarfchynlyk is het, door
de Verovering van Brafil, ook tot ons gekomen. De Perfiaanaen, zo Mannen als Vrouwen, zyn daar van groote Lief.
hebbers, en van hun is de gewoonte om Tabaksrook door
een lange Houte Pyp of Riet in te zuigen, overgegaan tot de
Ara(*) Een aanmerkelyk voorbeeld, dien aangaande, vindt men in
het IV. bKEL der rtïitgezogte Verhandelingen, bladz. 447. enz.
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Arabieren en andere Volkeren van Afie. De Chineezen en
Japoneezen zuigen den Rook der aangeflooken Tabak door
een Pyp in, gelyk de Europeaanen, en veelen hallen dien
door Water op, gelyk de Turken; maar by de Negers en
Amerikaanen is het de gewoonte een Pypje te maaken van een
opgerold Blad Tabak, en dit Pypje, aan 't eeneend branden.
de, by 't andere in de Mond te houden; gelyk fomtnig Zeevolk, in de Westindiër, ook wel doet: doch veelen van die
Volkeren bedienen zig van eigen gemaakte Tabakspypen.
Offchoon nu het Tabakrooken, in Europa, vtaarfchynlyk
reeds in het begin der voorgaande Eeuw bekend geweest zy,
was nogthans, wegens de duurte van de Tabak, dit gewoonte niet algemeen. In 't voorde deezer Eeuw rookte men in
onze Nederlanden nog maar zeer weinig, en byna nier dan in
Herbergen of by andere Samenkomaen. S.dert de Engelfchen
de Virgiiiifche Tabak zo gemeen gemaakt hebben en de Fran.
fchen ons zo veel van hunne Vestindifche hebben toegevoerd,
is de Pyp, by den genieenen Man, den gelieelen Dag naauw.
lyks uit den Mond: maar by Luiden van Aanzien, Rang en
Vermogen, is het Rooken meest uit de mode geraakt: ten
mini}e wordt het niet Rooken in een Gezelfchap thans niet
meer voor -vreemd gehouden; noch het Rooken ais een bewys
van Deftigheid aangezien.
Het Kooken van Tabak , dat men wel eens, fpottende
Tabakdrinken genoemd heeft, is by de Ftanfchen niet inge•
drongen, maar die Natie heeft zig zo veel te meer overgegeven aan liet gebruik van Snuiftabak, 't welk in Afie tot dien
trap is gehaat geweest, dat de Koning van Perlie en Groot
Hertog van Moskovie, hetzelve, op f}raffe van de Neus, ja
zelfs van 't Hoofd te verliezen , verbooden hebben gehad.
Zo heeft ieder Natie, mag men zeggen , zyn byznnderen
Smaak. Want, 't zy men de Tabak kaauwe, 't zy menze
Tooke of opinuive, dit Kruid behoudt altoos zyn Venynigen
aart, die, wanneer men 't overdaadig doet, niet nalaat zig,
door haare uitwerkingen, vroeger of laater te opénbaaren.
Ik wil nu de voorbeelden niet aanhaalen van de genen , wier
Hoofden of Herfenpamien van binnen door den Rook zwart,
en de Voorhoofds- Holligheden met Snuif gevuld gevonden
zyn: maar alleen acht geeven op de verdoovende Eibenfchap.
pen van dit Kruid, dat een Vergift is voor meest alle Dieren
en de Rook inzonderheid voor 't Gevogelteen Infekten. Bovendien wordt, in het eerl}e geval, door het geduurig uitwerpen van de Kwyl ,dat in veelen by 't Rooken plaatsheeft,
de Spys•Verteering benadeeld, en, door het inzwelgen van
R4
een
,
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een gedeelte des Rooks of van her Sap, de Maag bedorvene
liet Snuiven droogt cie Herfenen op, bederft den Reuk, en
kan allerlev Kwaalen der Zintuigen en Zenuwen veroirzaaken. Doch ten opzittr van dit wiles maakt de Gelteldheid
van den Mensch, de hoedanigheid van de Tabak , de tyd des
Jaars en de Gewoonte, een oneindig verfdril: 't welk de reien is, dat fommi--e Geleerden tiet zo veel kragt voor, als
anderen tegen 't gebruik van de Tabak gelchreeven hebben
* Zeker is 't, dat in alle Spyzen en Dranken, of alles
wat men ten Monde inneemt, cie overmaat van het gebruik
i
een misbruik maakt, en de gezondlIe dingen verandert in Ver.
g iften. Dus is het zeker, dat een maatig gebruik van de Ta
andere nanier, naar cie Gewoonte, be--bak,opdenf
vonden wordt tot aangenaamheid, vLr,terking en ver„” isfchinge te Eirekken: ja liet kan, in zekere Dmilandigheden, dienen tegen Honger en Dorst.
In Sweeden heeft neen Taha',s-Land van de overgebleevene
Stengen en Bladen, door de Schaapen, zonder hinder, haten zuiveren en Ichoon eeten. Dit kont zo vreemd niet voor,
dewyl men weet, dat rit Vee ver(cheide Kruiden, zelfs die
Icherp zyn , gelyk de Veld • Rannoukel, nuttigt en dus een
Land ' van 't gene de harders overlasten, geheel kaal fcheert.
Bovendien heeft de Tabak, die in de Noordelyke Landen,
ja zelfs die in onze Provintiën geteeld wordt, op verre naa
de scherpte niet van de Virginitèhe en die der'Spaanfche Westindiën (j-). In de Levant , ei op de busren van Klein Afie,
niet alleen, maar ook in Oostind;e, valt Tab; k, die in't ronken een zeer aaugen,iarnen Geur heeft, daar onze Nederlandfche onverdraaglyk flink . of dit verlchilt van de Tabak, die
in byzondere deelen des Aardbodems g,trel,1 wordt, enkel
aan de verlchiliende Landaart en Kweekim'g, dan ook aan het
gebruik van verfcniilende Soorten van dit Kruid, toe te fchryt
ven zy, is ray hedenkeiyk. 't Is zeker, dat men 'er in de
Westindiën heeft, die groot- en breed , ot ook die linalbladig, en die klein en rond van Blad is, zynde deeze de beste
(;) en moo; lylk komt clezeive naast ove reen met de TurX fcbe
Labak, waar vau Lif I US spreekt (S)•
,

(*) Zie 1Vaa, recmningen over 't gebruik en misbruik van de Ta
'rh. VI11. U. bl. 129.
-bak,(IitgevG'
(t) Een uicao=rig en naauwkeurig Berigt wegens het planten en
bereiden van de Tabak in onze Ned'ei!a idea , is medegedeeld in hec

ViI. nt an der Uitgen. Verband. l3ladz. r.
(.l.) Pornet des Drogues, p. 158.
(5) Stcc.cb, Verband, XV. Baud. p. 0,3,
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Bundel van Wiskundige Uitfpanningen, uit eenige Hoogduitfche Autbeuren by een verzameld, en vertaald door JACOB
OOSTWOUD, Mathematicus te Oostzaandam, en Lid van de
Societeit der Mat hemat ifcbe l etenfcbappen te Hamburg.
Te Purmerende by Pieter Jordaan, in gr. avo,
N deezen Bundel heeft de nyvre Wiskundige Oostwoud s
ten gevalle van den Nederduitfchen Leezer, by een ge.
bragt een zevental van Hoogduitfche Schriften , opgef'eld
door beroemde Wiskundigen. Fly heeft in zyne verkiezing
en fchikking bedoeld, zodanig eerre Verzameling te maaken #
dat men dezelve eenigzins mogte aanmerken, als een volledig

I

Samenhel van de eerfile en algemeene beginzelen der /2lgebra of
Stelkunde; waaraan dezelve ook zeer wel beantwoordt; des

zy, die zig in 't beoefenen deezer edele en overnuttige Weetenfcháp vaste gronden wenfchen te leggen, en begeerig zyn,
om zig die rekenwyze eigen te maaken, zig met veel vrugts
van deeze Verzameling kunnen bedienen. --- HeteerfteStukje
van den Leermeester der Mathefis te Aken,,91ofeph Crunsmel,
toont ons, door eene reeks van voorbeelden, het nut der
Algebra in alle weetenfchappen, om een ieder tot derzelver
beoefening aan te zetten. Eerie daar op volgende Aanleiding
tot de Algebra, gefchreeven door Gerlof Hiddinga, ontvouwt
den Leerling, beknopt en duidelyk, de grondbeginzeleu deezer
Kunfte, en leert hein tevens het gebruik der algemeene Alge
Regelen ; zo dat by daardoor bekwaam gemaakt wor.-bráifche
de, tot eene verdere beoefening van de Algebra. Ter verkryginge van meerdere vaardigheid hier in, of om zig die kun•
digheden en regels te dieper in te prenten, is van dienst, een
derde daarmede verknogt Gefchrilt van dienzelfden Autheur,
behelzende eerre drieledige verzameling van Algebraïfche Voor
welken ieder een honderdtal van Voorflellen leveren,-Iteln;
die getchikt zyn naar de vatbaarheid van zulken, welken zig
eerst op deeze Kunst toeleggen, en door derzelver bewerking
hunne bekwaamheid tragten te vermeerderen. Heeft iemant
lust, om daarin verder voort te gaan, en zig in veelerleie
foorten van Rekenkundige Voorfiellen te oefenen, by kan 'er
overvloedige gelegenheid toe vinden, in de drie daer op vol.
gende Stukjes van den Hamburgfchen Mathematicus Heinrich
Meisner; en de daernevensgevoegde, of in 't zevende en laat
Stukje geplaatile, Voorflellen van Brandanus Detri. In-fte
deeze vier opgenoemde Stukjes ontmoet men nog ongeveer
65Q zo Ar'itlimeti,fche als Geometrifclie en Algebráiièlle Voor.
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:tellen, die, ten deele gemaklyk, ten deele moeilyk op telos;
fexi, indiervoege onder elkander vermengd zyn, om Liefheb.
bers van verfchillende vordering di-nstte doen, ---- Dus be
helst deeze Bundel eene gefchikte onderrigting voor eersrbe.
ginnenden; en zy, die eenig vermaak fcheppen in deze oefening, worden 'er door opgeleid tot hooger h uncl^ghrdeoo : rer.
wyl ook zulken, die verder gevorderd zyn, gekLg:,-o!i,- d yin.
den, om hunne bekwaamheden, door 't oplosfé'r v„.> m eilyker vraaghukken te toetten, of zig, by manier van u _!
ning, in derzelver berekening te verlustigen.

Redevoering over den oorfprong en de nuttiglaeid der 11'7. 'un.
de. Uitgefproken in eerre Yes gaderirg van betGenootfc.O'tp,
onder de Zinfpreuk Philofophia dux vita✓. Gedrukt voor
bet Genootfclhap 1777. In groot oëtavo 21 bladz.
T Aaten zy, die de Wiskunde, om dat re dezelve niet ken,j_ nen, gering agten of verfmaaden, (want dit is niet mogelyk dan uit onkunde,) deeze korte Redenvoering leezen,
daar uit leeren , hoe dezelve , trapswyze, tot meerdere volkomenheid gebragt zynde, van de uitertle nuttigheid zy. Dit
wordt hier beknopt en klaar ten overtuigendfte voorgefteid;
en men zal, alles behoorelyk indenkende, erkennen , dat de
Redenaar, met het hoogte regt , zyne Kunstgenooten aanmoedigende, ten flot mogt zeggers. „ Deeze weetent'chap befchaaft ons verttaud, zy fcherpt ons oordeel: door het verfland, dat zekerlyk invloed op onze daaden heeft, aan te
kweekeis, worden wy goede menfchen, goede burgers voor
de famenleeving: en het zy wy ons tot liet Staatsbeftier, het
zy wy ons tot de Kerkelyke waardigheden bereiden, het zy
wy gemeene burgers in de famenleeving zyn, wy leeren den
iaat naar de regels van recht en reden betluuren; wy ílellsn
ons den Godsdienst voor, overeenkomstig met den leiddraad
van gezond verfland; en wy worden gezellige leden der maat
zo als liet voor den (laat en deszelfs Inwoonders in-fchapy,
't algemeen, en voorons in 't byzonder, allerheilzaamst is. —
Volgen wv het fpoor onzer voorgangeren: hunne geheiligde
fchreeden {trekken ons ter aanmoediging tot deeze Hemeltche
weetenfchap ; eene weetenfchap, welke ons de gefchapene
flatuur, den aart der bezielde en onbezielde weezens, Gods,
alles te boven gaande goedheid, en de volmaakte werken, uit
zyne hand voortgekomen, nader doet kennen, en ons zo doet
leeven, als het weezens betaamt, die roet verfland en reden

gunstryk zyn befchonketi.”
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Flistorie van de Satisfaél e, waarmede de Stad Goes en bet
Eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben, onder bot
Stadbóuderfchap van Prins WILLEM VAN ORANGE , in 't
jaar +577. Te Goes by J. Huysman 1 777. Bebalven bet
Voorwerk en den Bladwyzer 406 bladz. in gr. o avo.

't S zeker niet mogelyk de lotgevallen eener byzondere Stad
of Landitreeke, geduurende de Spaanfche onlusten, te
befchryven, zonder zig tevens uit te laaten over de gefchie.
denis van dien tyd in 't algemeen, in zo verre het verband
der zaaken zulks noodwendig vordert, zal men 't een en 't
ander in 't vereischte daglicht (lellen. Dan hier toe is 't niet
noodig breedvoerig. uit te weiden, over het voorgevallen in
die dagen, dat gen oegzaam bekend is, en vooral niet op het
geen naauwlyks eenige betrekking heeft, tot de byzondere
Gefchiedenis, welker ontvouwing men zig voortlelt. 'Er zyn
hier, gelyk in de ;meeste gevallen, uiterften ter wederzyde:
eene uitvoerige herhaaling, van 't geen menigyuldigmaalen gezegd is, verveelt; en eene bekrompe fpaarzaamheid geeft een
droog verhaal, dat lastig valt te leezen, te meer daar dezelve
de gelegenheid affnydt, om deeze en "geene voorvallen met een
oordeelkundig oog te befchouwen. Voor beide deeze uiterlen heeft de bekwaame Opileller van dit Stukje zig zeer wel
weeten te wagten. Zyne Historie van de Satisfaie der Stad
Goes, en 't Eiland van Zuid•Beveland, behelst eenigermaate
een verflag van 't merkwaardigfle , nopens den (laat van 's
Lands Regeering, en het ten deezen opzigte voorgevallen in
die dagen, in 't algemeen; terwyl by het gebeurde op dat Eiland byzonder ontvouwt. Maar 't voorftel van alles is op zodanig eene wyze ingerigt, dat de Autheur het algemeen bekende meer aanwyze dan verhaale; en 't 'er meer op toeleg.
ge, om zig daaromtrent als een oordeelkundig Befchouwer,
dan wel als een Gefchiedfchryver te gedraagen. Ook is voor
't overige zyne byzondere befchryving van 't voorgevallen te
Goes en daaromtrent, hoewel naauwkeurig en onderfcheiden,
indiervoege opgefteld, dat hy meer werks maake van 't geen
hem tot nog onuitgegeeven Stukken , dan reeds gedrukte
Schriften , welken in ieders handen zyn, hebben doen opmerken; 't welk hy dan insgelyks, daar 't onderwerp zulks
vordert, oordeelkundig overweegt. Uit dit algemeen Berigt
kan men opmaaken, dat deeze Historie met vrugt geleezen
kan worden, niet alleen door de lnwoonders van dat Gewest,
of door anderen, om de byzondere lotgevallen dier Landree.
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ilreeke in deezen tyd te beter te leeren kennen; maar ook van
alle de zodanigen, die vermaak scheppen in 't beoefenen van
's Lands Historie; dat nog duidelyker zal blyken, wanneer
wy het beloop van dit. Werkje wat nader fchetzen.
De Autheur vangt aan met een beknopt berigt der Graaf
hier te Lande, en den voortgang der Dwing•-lykeRgrin
landye, welke onder Philips ten hoogsten top Reeg, dat Nee
derland ten laatiie de wapens deed opvatten, om de Vryheid
te herllellen, tiet den Dwingeland alle gehoorzaamheid te
ontzeggen. De regttnaatigheid van 't gedrag onzer Voorva.
deren in dat geval te toonen, de heilzaame vrugten der bevogten Vryheid te ontvouwen, en den thans vastgeftelden
Regeeringsvorm, als den besten en gelchikt(len, om de Vrylleid te bewaaren, voor te draagen, is het bedoelde van dit
eerde Hoofdí}uk. Hier op komt verder in overweeging niet
welke inzigtén de Prins van Orange en de Staaten van Holland
en Zeeland dien oorlog aangevangen hebben; waarover onze
Schryver zig aldus uitlaat.
„ De eenige toeleg van den
Prins was, de aanflagen des Hertogs van Alva, tot vertreedutg der Nederlandiche Vryheid , te keer te gaan, de arme In.
gezetenen in hunne regtvaardige noodweer te helpen, en den
Koning te delen zien, tot welke uitertlen het Land gebragt
was, door de gewelddaadige maatregelen, die men gebruikt
stad, in hope, dat Philips daar door bewogen zonde worden,
om de Spanjaarden uit de Regeering te rug te roepen, en de
gefchondcn voorregten , van grooten en neringen, te herhelJen. Ook hadden de Staaren toen ter tyd nog geen wil,
den Koning te verlaaten, naar alleen de Landen, tegen de
geweldige handelingen van Alva te befchermen, tot dat de
Koning orde op de zinken zoude gelleld hebben." ---- Dit
was toen, en 't bleef nog lang na dien tyd, volgens onzen
Autheur, liet Benige oogmerk der Staaten; en men begon
eerst, na liet vrugtloos afloopen der Vredehandelinge te BeeJa, te denken, om den Koning van Spanje de gehoorzaam
te zeggen ; 't welk de Prins met alle omzigtigheid aan -heidop
maar 't liep nog aan tot in 't jaar 1581, eer de af.-drong;
tweering des Konings, door de Algemeene Saaten der Ver
Nederlanden , haar volle beílag kreeg. -- Men vindt-enigd
dit Point hier opzctly k behandeld ; en de Autheur tragt ten
naauwkeurigfte den voortgang van dit alles te ontvouwen,
om at - by de helling van den voorts hooggeagten Heer Pieter Paulus, in zyne beroemde Verklaaring der Utrecbtfche
(Joie, dat Philips, reeds in 't jaar 5508, geagt werd vanhet
biwind vervallen te, zyn , als Gene misvatting befchouw€.
Voor
--
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Voor oordeelkundige beoefenaars onzer Vaderlandfche Hiss
torie is 't der moeite waardig, het geen deeze twee Schryvers, ter wederzyde , voor hun gevoelen bygebragt hebben,
met elkander te vergelyken ; en tevens na te gaan, in hoe
ver hier al of niet een verfehil de jure en de facto plaats
hebbe; als mede wat men , in die omllandigheden, ook ter
oorzaake der verschillende Leden van 't Bondgenootfchap,
al of niet aan Staatkundige oogmerken moge toefchryven.
Een onpartydig onderzoek hier van zou veeiligt van dienst
zyn, ter verklaaringe van eenige byzondere voorvallen van
dien tyd; waar toe de wederzydfche bygeb.agte reden, die
opmerking vorderen, aanleiding geeven.
Onze Autheur dit algemeene, by manier van eene dien.
flige Voorbereiding , afgehandeld hebbende, maakt voorts
een aanvang van zyne befchryving van 't geen de Provincie
van Zeeland, en de Stad Goes met Zuidbeveland meer by
zonder aangaat ; ten opzigte van het voorgevallen aldaar,
zedert het jaar 1572 tot 1577; welk tydbefiek zyn Edele,
als betrekkelyk tot de Historie der Satisfaé}ie, voornaamlyk
op het oog heeft. Ter ontvouwinge hiervan geeft hy eerst
een kortbondig verlag van de Staatsvergaderingen in Zee.
land , terwyl de Provincie in haare Leden verdeeld was;
waarin hy het merkwaardig[Ie, nopens de fchikkingen daar
in van tyd tot tyd gemaakt, naauwkeurig voorfielt; dat hy
zelfs, om dit flak volledig af te handelen, tot het jaar 1 579
uitbreidt. Hier aan volgt dan, in 't vierde Hoofdfluk, een
verhaal van de voornaam(le Gebeurtenisfen, de Stad Goes
en het Eiland van Zuidbeveland betreffende , zedert het
overlaan van Vlisfinge in 't jaar 157 2 tot 1577. Van deeze Gebeurtenisfen vindt men maar weinig gedrukte berigten; en de Autheur, toegang hebbende tot de oorfprongly.
Ire Stukken , heeft zyn verhaal grootlyks uit de laattien op.
gemaakt. Hier door verleent hy ons een duidelyker berige
van dit alles , dan men tot nog in handen had; en fchoon
'er , in zodanig een verhaal , veele byzonderheden mogen
voorkomen , daar de eigen Ingezetenen meer belang in ftellen dan andere Leezers , zal men 't egter met genoegen
doorbladeren; nadien ze meerendeels merkwaardig zyn, en
hier en daar kunnen firekken ter ophelderinge van nevens
voorvallen van dien tyd: wVaarby nog komt, dat on.-gande
ze Schryver dit verhaal niet droog ter neder Relt; maar 't
zelve, vloeibaar gefchreven, vergezeld doet gaan van etlyka
oordeelkundige bedenkingen over deeze en Beene omnftau-

digheden.
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Na 't voordraagen deezer Gebeurtenisfen, komt in over.
weeging, wat aan de Stad en het Eiland aanleiding gaf, om
zig, door het neemen van de Satisfactie van den Prins, onder deszelfs Stadhouderfchap te voegen. Om dit te geleide.
lyker te toonen brengt ons de Autheur eerst kottlyk onder 't
oog, het fluiten van de Pacificatie van Gent, met de gevol.
gen hier van; byzonder ten opzigte van zulke Steden in Holland en Zeeland, die tot nog het Stadhouderfchap van den
Prins niet erkenden, waar onder ook Goes met Zuidbeveland
behoorde. Vervolgens doet by ons zien, hoe de Algemeene
Staaten zig als genoodzaakt vonden, het regt van fteminen aait
Goes te weigeren , zo lang die Stad zig by hen voegde, al.
leenlyk op de Gentfche Vrede, zonde; het Stadhouderfchap
van den Prins te erkennen. Of dit befluit der Staaten, vastgeteld op den eerften January I5'7, het werk van de vereeniging verhaast hebbe, kan ik, zegt onze Schryver, niet bepaalen; maar 't blykt uit zyn volgend verhaal, dat het kort
daarna vervorderd, en eindelyk voltrokken is, op den twee
en twintigften Maart van dat zelfde jaar; toen men 't, na
herhaalde- redenwisíèlingen, nopens de bedongen Satisfactie,
met den Prins eens geworden was. — By gelegenheid van
dit verhaal verledigt zig zyn Edele tot eene gezette befchouwing van den aart van zodanige Verdragen, die men Satisfac..
tien noemt; welker oogmerk hy in deezervoege omfchryft.
„ Het oogmerk van deeze verdragen was eeniglyk SATISFACTIE, dat is VOLDOENING te bekomen,- op zekere bevoorens op.
gegeeven punten of voorwaarden , op welke de Steden zich on
der bet Stadbouderfcbap van den .Print wilden begeeven, volgens bet beJlootene by de Gend/èhe Vrede. — Ik zegge he.
paaldelyk, onder bet Stadbouder/èbap van den Prinfe en vol
Vrede , in tegenfl:ellinge van . de brecdere-gensdGfcb
raagt, welke. de Prins in Holland en Zeeland oefende, vol-.
gens het verbond van Vereeniginge dier asvee Landfchappen;
om dat het my voorkomt, dat de Voldoeningen door de Steden byzonderlyk ingericht waren, om zich tegen deeze uitge.
11rekte magt te dekken, welke men nu minder noodzaakelyk
begon te oordeelen, naarmaate de Regenten meer imaak.in
het Opperbewind gekreegen hadden, of ook het gevaar van
den vyand kleiner achtten." Ter ophelderin;e van dit denkbeeld diene 's. Mans daarop volgende voorhelling.
„ By de Gendlche Vrede, zegt hy, was de Prins wel er.
kend als Stadhouder van 's Konings wegen, om te gebieden
zoo als hy toen gebood; maar ten aanzien van de Steden ,.
welke dyne zyde niet hielden, bleef dat artykel uitdrukkelyk
ge.
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gefchorscht , tot dat zy van den Prinfe Voldoeninge zouden
ontvangen hebben, op het geene, waar in zy, onder zyn be.
Duur, belang zouden rekenen. Hier door kreegen zy aanleidinge, om zoodanige voorwaarden, ten aanzien van 's Prin.
fen gezag, over haar te befpreeken, als zy best met hem konden overeendraagen; en van deeze vryheid bedienden zich de
Steden. Zy wilden den Prins wel erkennen voor Stadhouder,
maar niet voor Hoofd en Hoogfte Overheid; zy wilden zich
niet onderwerpen aan het uitgebreide gezag den Prinfe, by de
Unie tusfchen Holland en Zeeland, opgedraagen.
„ De Godsdienst, by dat Verbond vastgefield, was de Euangelisch Gereformeerde: de Prins had de magt ontvangen, otn
Magiffraaten te veranderen , krygsvolk in de Steden te leggen,
zonder toelemming der Overheden, gelden op te neemen tot
een bepaalde fomme. Tegen dit alles verzekerden zich de
Steden, door het verdrag van Satisfaétie. Zy bedongen, dat
de Roomfiche Godsdienst zoude gehandhaafd worden; dat de
'Prins geen Gouverneur of Krygsvolk in de Steden zoude zen
buiten Naare bewilligingen; dat de Wethouderfchappen-den,
zouden gekooren worden by den geenen die daar toe gerechtigd Was; dat zy ongehouden zouden zyn in de fchulden,
door die van Holland en Zeeland reeds gemaakt. Op deeze
voorwaarden verklaarden zy zich te begeeven onder het beftuur
van den Prinfe, als Stadhouder van wegens de Koninglyke Ma-

jejleit."

Zulks maakte, gelyk de Autheur verderaanmerkt, een onderfcheid tusfchen Leden van één en het zelfde Landfchap,
dat noodwendig verwarring in de Regeering moest veroorzaakén; waar uit dan ook ontil:ond, dat men in Holland en Zee.
land vervolgens alle moeite aanwendde, om deeze Satisfaáiett
den bodem in te haan, en de Steden te beweegen, om den
Prins te erkennen, in dat gezag, 't welk hem by de gemelde
Unie was opgedraagen. Dit leidt zyn Edelen tot een kort berigt van 't voorgevallen daaromtrent tot in den jaare 1581;
toen dit werk in Holland zyn volle beflag verkreeg, fchoon 't
in 't Zeeland bleeve haperen; alwaar het ook, zoo veel men
vindt, 'er nooit toegekomen is. Voorts merkt by aan, dat
men , dit alles nagaande, een zeer gereed antwoord kan geeven, op de vraag, wat den Priufe bewoogen hebbe, zig nog
eens de Hooge Overheid te doen opdraagen, daar het bereids
by de Unie was gedaan? Ik antwoord zegt onze Schryver,
„ dat die opdragt noodzaaklyk gekeurd werd, dewyl de magt,
uit de Unie 1pruitende , niet geldig was by de Steden, welke
door
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door Satisfafkien vereenigd waren, en zich wel gevoegd hac.
den by liet Stadhouderfchap van den Prinfe, maar niet by de
Unie tusfehen Holland en Zeeland." Ingevolge hier
van werden dan, gelyk zyn Edele vervolgt, de Satisfaélien
der Steden in Holland vernietigd, toen zy op nieuw bewilligden in de opdragt der Hoogfte Overheid; dat egter in deeze
en geene Steden niet gefchiedde, zonder liet maakmi van nieuwe verdragen, waar by zy, onder het bedingen van eenige
voordeelen, affland deeden van de SatisfaEie. Wat
hier omtrent wel bepaaldlyk Zeeland betreft, of de Steden
Goes en Thole, die in dit geval alleen in aanmerking komen;
„ derzelver Satisfactien zyn, zegt hy, onaangeroerd geblee.
ven, en zyn nog heden, voor zo verre zy plaatfe kunnen
hebben, deugdelyke Privilegien der Steden en Landen, welke dezelve bedongen hebben." Maar 'er zyn egter, zo als hy
zig wat laager uitdrukt, „ niet veele gevallen, waarin de
kracht der SatisfaEtien hedendaags zoude kunnen te pas komen , na dat de Unie van Utrecht, de Commisfien der Heeren Erffiadhouderen, en de menigvuldige befluiten der Staaten, met medebewilliging der Steden genomen, verfcheide
punten op eenets anderen voet gefield hebben." Dit blykt
ten klaarfte, uit de verdere befchouwing van de artykelen
der Satisfat`tie van Goes met Zuidbeveland ,welke de Autheur
in de vier laatfte Hoofdstukken van dit Gefchrift nog mededeelt.
In dit gedeelte gaat onze oplettende Schryver den inhoud
en 't oogmerk van ieder Artykel na; ontvouwt ons de merk
voorvallen , welken daar toe betrekking hebben;-wardig(te
de veranderingen welken in 't een en 't ander ont(taan zyn,
en in hoe verre zy nog in hunne krabt Ptand houden. Onder
het voordraagen hier van geeft by een berigt van verfcheiden
zo Godsdienftige als Burgerlyke gebeurtenissen, in vroeger en
laater tyd, in die Landpreek, met oordeelkundige aanmerkingen over (tukken, welken daar toe betrekking hebben, of by
die gelegenheid in overweeging komend • Zo vindt men,
om dit ten flot nog te melden , in 't laatf'e Hoofdftuk, raakende de geldmiddelen, na Bene opgave van de bedongen ar
bedenkingen van onzen Schryver -tykel,ndswg,
„ wegens de mkomften, waar uit Holland en Zeeland het
oorlog in de eer(le tyden gevoerd hebben, en de evenredigbeid tusfchen de Provincien in het toebrengen derzelven in
acht genomen," dat hem ook eenigermaate leidt om gewag
te maakgin , van 't geen ten deezen opzigte , met de vasttel,
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Helling der Unie van Utrecht , en in gevolge daar van is
voorgevallen. De onderzoekers onzer Vaderlandfche
Gefchiedenisfen zullen dus in dit gedeelte , even als in 't
voorgemelde, verícheiden onderwerpen vinden, die ze met
genoegen kunnen nagaan; en fchoon ze onzen Schryver in
alle deden niet mogten toevallen, zullen ze egter gereedlyk
erkennen, dat by niets weezenlyks oppervlakkig, maar in tegendeel alles, wat van gewigt geoordeeld mag worden, met
veel oplettendheid behandeld heeft.

Befpiegelingen over Neêrlands Waternood, tusfcben den I¢
en Ig Nov. 1775, met de Bylage^Z. Door j H. HERING.
Twes Dee/en met Kunstplaaten. Te flrnJlerdam by de Wed.
Loveringh en Allart 1776. Bebalven bet Voorwerk 580
bladz, in gr. octavo.
As immer een groot gedeelte onzes Vaderlands op
den oever des verderfs , 't was zekerlyk in dien
overnaaren nagt , tusfchen den 14 en 15 November des
jaars 1 775 ; toen eene woedende Zee , Reeds nog fterker
aangeftuwd door bulderende Stormwinden , het zelve met
eene deerlyke verwoesting dreigde ; toen Storm en Watervloed fcheenen flaw te fpaanen , om onze Sluizen te doen
fpringen, onze Dyken te doen fcheuren , en allen tegenfland
te verydelen: het welk, had God zulks niet genadiglyk verhoed, verfcheiden onzer Gewesten, geheel en al, met de
baare Zee vereenigd zou hebben. Met regt mogten veelen
van Nederlands Inwoonderen , op de gelukkige afwending
van dit te dugten onheil , in navolging van Israëls Harpenaar, in den CXXIV Psalm, zeggen: „ Zo niet de HEER:
by ons geweest ware , zouden ons de wateren overloopen
hebben , een groom zou over onze Ziel gegaan zyn , de
foute wateren zouden onze Landen verflonden hebben. De
HEERS zy geloofd, die 'er ons niet aan overgegeeven heeft!
Onze ziel is ontkomen als een vogel uit den (Ink der vogelvangers ; de fuik is gebroken , en wy zyn ontkomen."
--- Het akelig vertoon van dien nagt , het eifelyk vooruitzigt van 't haakend gevaar, en de heugelyke redding uit
Iet zelve , mag men op goeden grond tellen, onder de aan
ons Vaderland; en wel als zo- -merklygbutnisfva
danig een voorval befchouwen , dat by uitileekendheid een
Gedenkboek vordert. Een Gedenkboek , gelchikt om der
Natie den jammerlyken toehand , aan welken wy bloot ge
waren, leevendig te ontvouwen, en de gelukkige be.-field
.
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houenis van ons Land treffend voor te draagyen, ten einde
een gevoelig bezef van dien Ramp en dat Heil aller harten
vervulle, met eerbied en dankbaarheid , voor Hem, op wiens
woord een ítormwind opftaat, zo dat de golven der groote
wateren zig verheffen, maar die ook, als hy (preekt, den
form doet ftille flaan, zo dat de golven der groote wateren
zwygen. Begeert men een Gedenkboek van die natuur, 't wordt ons aangebooden in 't bovengenoemde Ge.
fchrift van den Heer Hering; dat in twee deelen gefcheiden
is. Het eerfte vervat 's Mans Befpiegeling over dien Water.
nood, en 't tweede levert ons de naauwkeuriglIe Berigten wegens her diestyds voorgevallene , welken hy mededeelt als Bylagen, op welker getuigenis zyne Befpiegeling zig gevestigd heeft.
Zyne Befpiegclingen behelzen, na een voorafgaand verflag
van den ouden toeídand onzer Gewesten, en de merkwaar.
digile Watervloeden aan welken ons Vaderland onderhevig is
geweest, eerre doorloopende befchouwing van liet gebeurde
in den opgemelden nagt, zo in Holland als Zeeland, Gelder.
land en Overyslel; hebbende de overige Provincien hier stoor
geene fehade van eeuig belang gelceden. Hy draagt deeze
zyne Befpiegelingen voor, als iemand, die zelf tegenwoor.
dig is , op de plaatfen , daar de Wind en het Water ten felí'e
woeden: in die verbeelding lchrytt hy, als iemand, die alles
voor zyne oogen ziet, en met zyne ooren hoort, en wiens
geest daarop met eerre zeer gevoeiige aandoenlykheid werk
naar die getfeldheid rigtende, maalt by de voor -zamis:g
af, met inmenging-namftegburisnlvedg(t
van gemoedlyke bedenkingen, onderícheiden gefcliikt naar de
verfchillende omftandigheden, die zig aan hein opdoen. Ter
nadruklyker voordragte hier van heeft by verkoozen gebruik
te naaken van den cierflyl, zo als by denzelven noemt, dien
men anders , volgens den aart van dit zyn fchryven, zou
mogen noemen, den zwierigen, verrukten Dicbterlyken flyl.
Een fchryfltyl, die, wel beltierd, niet oneigen was aan zyn
bedoelde; maar tevens een fchryfftyl, die zig bezwaarlyk beteugelen laat, en door welks involging men zeer dikwils ge.
vaar loopt van tot het wiudrige over te hellen, waarvan we
den Heer Vering, in 't geheel beloop zyner Befpiegelingen,
niet vry kunnen ipreeken. Dan met dit alles dient zyne wy.
ze van voorftellen, boven een eenvoudig gefchiedkundig verhaal, en bepaald beredeneerde bedenkingen, om de aandagt
van 't meerendeel zyner Leezeren beftendig werkzaam te houden, en hen zelven, als 't ware, gevoelige aanfchouwers
van alles te maalven. Hier toe is wyders ook behulpzaam een
ze-
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zevental van wel uitgevoerde Plaaten , die de verbeelding
verleevendigen; te meer daar de Autheur zyne befpiegelende
befchryving gemeenlyk eenigzins naar dezelven gefchikt heeft.
Ze vertoonen ons het Kastenburger Plein te Awfterdam over.
ftro,)md; den toeftand te Oosthuizen op de Dykbreuken by
Warder; het overftroomen van de Sluis te Delfshaven; het
lot der inwoonderen van 't Bergfche Veld in 't land van Heus den; het woeden der Zee voor Scheveningen ; de dykbreuk
aan den Douk op Texel, en de gelieele verwoesting van de
Koekoek by Kampen. — Voorts heeft de Heer Hering, teil
gevalle van minkundigen, by manier van aantekeningen, tel
Bene beknopte melding gemaakt van de liggingen toeftand-kens
der meeste plaatfen, welken hier bovenal in aanmerking komen, waarby ook nog eenige andere aantekeningen van byzonderheden gevoegd zyn, die ter nadere ophelderinge ftrekken; en wyders beroept hy zig in dezelven op de hein toegezonden Berigten , niet aanwyzing waar dezelven in het twee.
de Deel te vinden zyn.
Dit tweede Deel beftaat uit eene verzameling van naauw.
keurige Berigten , meerendeels den Heere (lering toegezonden, door zodanige Perfoonen, die des kundig waren , en
veelal deel hadden in de beftiering der noodige voorzorge in
die omftandigheden. Om den weetgierigen Leezer te meerder
voldoening te geeven , heeft hy zig in deeze verzameling niet
alleen bepaald, tot zodanige Berigten, die de voorheen opge.
noemde Provincien betreffen, maar hy heeft 'er ook bygevoegd
het geen hem van elders, ten opzigte van de aan ons gren.
zende Gewesten, nopens het voorgevallene in dien tyd , is ter
hand gekomen: benevens eene bel'c!iryving der ongelukken in
de Scheepvaart, door dien geweldigen ftorm en hooggin watervloed op de Nederlandfche, Lngellche, Vlaamfche en Franfche Kusten, als mede in het Noorden; die den handeldry.
venden Nederlander zeer veel fchade toegebragt hebben; des
ook deezen hier wel gemeld tnogten worden. De in dit tweede Deel opgegeeven Berigten gaan wyders nog vergezeld van
een Kaartje van de Breuken in de Zaan ; een platte grond van
de Sluis te Deifshaven , en twee Prof ilen van de Dregterlandíche Zeeweering, welke aftekeningen het daaromtrent gemelde
licht byzetten. Men vindt hier dus, uit goede handen , berig.
ten, op welken men zig verlaaten kan ; en de Heer Hering
heeft niet verzuimd alles aan te wenden, wat hein mogelyk ware, om zyne verzameling volledig temaaken; waarinhyook
vry gelukkig gelaagd is. Alleenlyk is ons voorgekomen , dat
hete
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hem zommige berigten ontgaan zyn, om dat ze reeds vroeger
ten dientte van eene andere verzameiinge afgegeeven waren,
die gevonden worden in het Historisch Verbaal der Overflroomingen in de Nederlanden; van 't welke wy voorheen gewag
gemaakt hebben (*); en dat zeer gefchiktlyk by deeze Papieren geplaatst kan worden. --- Voorts is het oogmerk van
tlén IIeer Hering eend foortgelyke befchryving te geeve.n van
den laatften Storm en Watervloed, die ons, den 20 en 21
November der jaars 1776, op nieuw verfchriklyk dreigde, en
ook hier en daar veele onheilen met zig fleepte. Tot het ver
dit Vervolg, 't welk in zommige opzigten niet-vardigen
minder aanmerkelyk zal zyn, dan het voorgaande, heeft men
den Autheur al in ftaat geteld, door 't toezenden van ver
getrouwe en naauwkeurige berigten ; en dewyl de-fcheid
Uitgeevers reeds werklyk bezig zyn, met liet doen vervaardigen der daar toe behoorende Plaaten; zo verwagt men , dat
het zelve niet lang agterwege zal blyven.

Brieven van Paus CLEME:tS XIV. (GANGANELLI.) Uit bet Franscb
vertaald. 7weede Deel. Te Amfterdarn by Yntema en Tieboel.
1 777• In groot octavo 246 bladz.

N NA

her geene wy, met de afgifte van het eerfie Deel deezer
Brieven, gezegd hebben (*), wegens den daar in voorkomerden fchryftratit, derzelver inhoud, en 't nutte gebruik dat'er
van gemaakt kan worden, zou 't overbodig weezen, hier op anderwerf flaan te blyven: genoeg zy 't ,derhalve, desaangaande in 't alge
te zeggen, dat ook dit tweede Deel volkomen daaraan beant--nie
woordt. Een en ander flaal van verfchillende natuur firekke hier
van tot getuigen.
Wordt Broeder Ganganelli, by een voorkomend geval, geleid
tot het fchryven van een Brief nopens de Natuurlyke Historie; men
vindt in dien Brief een Geestlyken , wien dit onderwerp , fchoon 't
niet tot zyne Hoofdfludie behoore, niet geheel vreemd is; en die,
terwyl by de beoefening der Natuurlyke Historie aanpryst, te gelyk
den Prins San Severn zeer gepast onder 't oog brengt, hoe dezelve
Bene handleiding tot den Godsdienst zy. Hy laat zig, ten deezen
aanzien, na eene voorafgaande loffpraak van Mozes , nopens deszelfs Leer wegens de vorming der Waereld, aldus hooren.
„ Eene eeuwige waereld bevat duizendmaal meer zwaarigheden ,
dan een eeuwig verf'andig Weezen ; en eene waereld , die met God
even
(')Zie Hedend. Paderl. Letter•0efen. V D. bl. 392.
(*) Zie boven Li. 176.
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even eeuwig is, is Bene ongerymdheid, die geene plaits kan hebben, dewyl niets even oud kan zyn als God.
„ Behalven dat God noodzaaklyk beflaat , en het Heelal geenzins;
met welk regt zou de flof, een te eenemaal toevallig weezen, een
volftrekt werkeloos weezen, zich dezelfde voorrechten aanmaatigen
als een almagtige, als een volmaakt onftoffeiyke, Geest? Dit zyn
buitenfpoorigheden, welke niet hebben kunnen opkoomen dan inde
vláagen eeuer ylhoofdige verbeeldinge, en die de verbaazende zwakheid van den mensch aantoonen, wanneer by alleen naar zichzelven
wil luisteren.
„ De Historie der Natuure is een Boek, 't welk voor alle gefla chten gefloten is, indien zy 'er niet eenen God bemerken , den Schep.
per en Onderhouder van alles; want niets is gernaklyker gewaar te
worden dan zyne werking. De Zon, hoe pragtig en ontzagverwekkende zy moge weezen, de Zon, fchoon aangebeden door ver.
fcheiden volken, heeft noch verfland, noch kennis, en indien haar
loop zo zeer regelmaatig is, dat zy dien nooit voor een enkel oogenblik afbreeke, koomt dit, dewyl zy voortgedreven wordt door een
opperflen Werker, wiens bevelen zy opvolgt met de uirerfelliptheid.
„ Men laaie vry zyne oogen weiden door de wydeuitgefrektheid
van dit Heelal; men ziet het befloten in de onmeetbaarheid van een
Weezen, voor 't welk de geheele waereld is, als of zy niet ware.
Het zoude byster zonderling zyn , dat, daar het geringile werkftukje
niet kan zyn zonder tenen \Verkmeester, de waereld het voorrecht
had van haar bellaan, en fchoonheid, alleen aan zichzelveverfchuldigd te weezen. De reden ondergraaft flegts voor zichzelve ver
wanneer zy alleen de hartstogten en zijmen-fchrikelytn,
gehoor geeft: de reden , zonder het geloof, verwekt my medelyden.
Alle de Academien van het Heelal kunnen Leerftelféls over (Ie Schepping uitdenken; maar, na alle haare nafpooringen, na alle haare gis.
fingen, na alle haare famenvoegingen, na eene menigte van Boek
zullen zy my veel minder zeggen , dan Mofes gezegd heeft-deln,
op ééae eenvoudige bladzyde; en nog zullen zy my niets anders
zeggen dan onwaarfchynlykheden. Zo groot een onderfcheid is 'er
tusfchen een mensch, die uit zichzelven fpreekt, en een mensch,
die door Gods Geest is aangeblaazen.
„ De eeuwige God fpot in den hoogen hemel met al deeze onzinnige
Leerftelfels, welke de waereld naar hunnen zin fchikken, en haar nu
eens het geval tot eenen Vader geeven, dan weder ileilen , dat zy
eeuwig is.
„ Men maakt zich gaarne diets ,dat de flof zich zelve regeert, en
dat 'er geene andere Godheid is, dewyl men wel weet dat de flof
volllrekt log en werkeloos is, en dat men haare uitwerkfels niet te
vreezen heeft; daar de Rechtvaardigheid van eenen God, die alles
ziet, die alles wikt, den zondaar met vreeze overflelpt.
„ Niets is fchooner dan de Historie derNatuure, wanneer zy ver.
bonden is met die van den Godsdienst. De Natuur is, zonder God,
niets;
S3
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niets; maar door Gods werkinge brengt zy alles voort, en maakt
alles leevende. Zonder dat God eenig deel van het Heelal uitmaake,
is by 'er de beweeging, het voedend fap, en het leeven van. Neem
zyne werking weg, en 'er is geene werkzaamheid meer in de hoofd iloffen, geene groeijing meer in de planten, geene veerkragt in de
tweede oorzaaken , geene omwenteling meer in het geflarnte. Eeuwige duisternisfen neemen dan de plaats des lichts in, en het Heelal
wordt zelve zyn eigen graf.
„ Indien God zyne hand van de waereld aftrok, zou haar het zelfde
gebeuren, als het geese onze lichaamen overkoomt, wanneer hy
derzelver beweeging doet ophouden. Zy vervallen tot Plof, zyver.
vliegen in damp; en men weet zelfs niet of zy ooit bcf}aan hebben.
„ Indien ik kuutdigheden genoeg gehad hadde om aan de Historie
der Natnure te kunnen arbeiden, zon ik myn Werk begonnen hebben
met het ontecuwen der oneindige volmaaktheden van haa!en Maa•
ker; met vervolgens te handelen van den Mensch als deszelfs Mees.
terw k ; en dus vervolgens van de eene zelfflandigheid tot de andere,
van ale eene foort tot de andere overgaande, zonde ik afgedaald zyn
tot op de. ïVier, en zo wel in het kleiufle gekorven diertje, als in den
volmaaktflen Engel, dezelfde luisterryke Wysheid, dezelfde werk
getoond hebben.
-zameAlgt,
„ Een tafereel van deezen aart zou de beminnaars der waarheid in.
genomen, en de Godsdienst zelve, die 'er het ontwerp van gefchetst
had, zou het oneindig dierbaar gemaakt hebben.
„ Laat ons nooit van de fchepfelen fpreeken dan om tot den Schepper op te klimmen. Zy zyn de terugkaatfag van zyn onverganitlylc
licht; en deeze zyn de denkbeelden, die ons verheffen en vernederen: wint de mensch is nooit geringer, en tevens nooit grooter,
dan wanneer hy zich befchouwt met betrekkinge tot God. Dan wordt
by een oneindig Veezen gewaar, waarvan hy het b.eld is, en voor
wiens aangezigt hy niets anders is, dan een ondeeltje; twee fchynbaare flrydtgheden, die men overeen moet brengen, om een recht
denkbeeld van zichzelven te hebben, en om niet te vervallen-matig
tot de buitenfpoorigheid der trof he Engelen; of tot die der onge.
loovigen , die hunnen (laat gelyk dellen met dien der dieren."
Op eene foortgelyke wyze behelst een daar aan volgende Briefeene
opwek;,,lyke aanipooring voor den Graave dIgarotti, om zo wel
een Christen als een Wysgeer te zyn ; en zo tragt by meermaals van
alle gunhige gelegenheden gebruik te maaken, om een ieder zyne
Godsdientlige verpligting in te Soezen,en.
„ 't Is waar, hy doet dit als een Roomsch Geestlyke, en dus komen 'er, ('t geen niet wel anders kon zyn,) verfcheiden redenee ringen in deze Brieven voor, welken op de gronden der Roomfiche
Kerkleere fleunen. Ter dier oorzaake zyn eenigen deezer Brie.
ren minder gefchikt voor de Protestanten; doch ze behelzen egter
,

desniettegenilaande meerendeels leerzaame lesfen, byzonder ten opzigte van de opvoeding der Jeugd, en 't gedrag der Geestlyken ,
die
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die de Protestanten met vrugt kunnen leezen, en zonder moeite op
hunne denkwyze overbrengen. Hy fpreekt ook , ingevolge van
zynen Staat, meermaals als een ernilig Voorfiander zyner Kerkleere;
dat by natuurlyk gemeen heeft met menfchen van andere Gezintbeden, ten opzigte hunner Kerkleere. Maar 't geen hem eigen is,
en 't welk te wenfchen ware , dat onder alle Gezintheden meer alge.
meen was, is dit, dat by die geenen, welken buiten zyne Gezint.
heid leeven, met minzaamheid behandelt. Dit ftraalt, daar 't te
paste komt, meermaals in zyne Brieven door; en begeert men 'er
een byzonder bewys van , men leeze zynen volgenden Brief, welken
hy, reeds tot de waardigheid van Kardinaal verheven zynde, aan
eenera Proteflantfchen Leeraar fchreef. Dezelve luidrindeezervoege.
„ Ik ben u zeer verplicht, myn waarde Heer, voor het belang,
dat gy fielt in myne gezondheid. Zy is, de Hemel zy gedankt,
zeer goed; en zy zou my nog veel beter voorkoomen , indien ik
ze gebruiken konde ter verrichunge van iets, het geen u aangenaam
ware. Het vermaak van anderen te verplichten moet aan alle Ge
-zint(hed
gemeen weezen.
„ Met geheel myne ziele wenschte ik wel u te kunnen overtuigen,
dat ik alle menfchen als in myn hart draage, dat zy allen my oneindig dierbaar zyn , en dat ik der verdien te agting toedraage, waar
ze zich ook bevinde. Indien uw Neef te Rome kootnt, gelyk gy
het my doet hoopen, zal by in my iemand vinden, die ten uiterflen
ieverig en begeerig is om hem al de genegenheid te betuigen, wel
ik voor u heb.
-Lte
„ De Roomfche Kerk, myn zeer waarde Heer, kent zo volmaakt
verdiende van het grootfte gedeelte der Kerkdienaaren onder-lykde
de Protetlantfche Gezindheden , dat zy zich altoos gelukkig zou
fchatten, indien zy dezelven in haaren fchoot mogt zien. Men zou
dan niet meer zich bemoeien met de oude gefchillen weder op te
haalen, en die onfluimige tyden weder op het tooneel te brengen,
in welke ieder, door zyne driften vervoerd, de regelen der Chris.
telyke gemaatigdheid te buiten ging; maar men zoude 'er op toeleggen om zich te veréénigen in één Geloof, gegrond op de Schrif.
tuur en op de Overlevering, zodanig als men die vindt in de Schrif.
ten der Apostelen, der Kerkvergaderingen, en der Oudvaderen.
Niemand zugt meer dan ik over het kwaad, 't geen men u in de
voorige Eeuw heeft aangedaan: de geest der vervolginge is voor
my te eenemaal haatelyk.
„ Wat zouden de Volken niet winnen by eene gelukkige herééni.
ging? Dan zou ik , indien het weezen moet , myn bloed bevee!en
tot den laatften druppel te firoomen ; en bedroefd zyn, dat ik niet
duizend leevens te verliezen had , indien ik daar door als getuige
van eene zo wonderbaars gebeurtenis konde Oerven. Dat oogenblik, myn waarde Heer, zal kooroen; want eenmaal zal 'er nood
een tyd koorren, waarin niet meer dan één zelfde geloof-zakly
dal plaats hebben. De Jooden zelven zullen zich in den fchoot der
54
waà.

s7d

$1t'EVEN

waare Kerke werpen; en in die vaste hoop, welke gegrond is op
de Heilige Schriften, duldt men ze te Rome, met volkoomen vrye
oefeninge van hunnen Godsdienst.
„ Myne ziel, God weet het, is geheel tot uwen dienst; en 'er is
niets in de waereld, 't welk ik niet zoude willen onderneemen ,
om u, zo wel als allen den uwen, te toonen . hoe waard gy my
zyt. Wy hebben den zelfden God tot onzen Vader, wy gelooven
in den zelfden Middelaar, wy erkennen de Leerhukken der Drie
voor onbetwist--vuldighe,rVscwongderlfi,
baar; en wy wenfchen oprechtlyk , de eerie zo wel als de ande.
re, ten Hemel in te gaan. In het fluk der Leere zyn 'er geene
twee wegen , om daartoe te koomen. 'Er moet op Aarde één
Middelpunt van vereeniging weezen, zo wel als één Hoofd, 't
welk jcsus CHRISTUS verbeeldt. De Kerk zou , inderdaad, misvormd zyn, onzer hulde en onzer getrouwheid onwaardig, indien
zy llechts een hoofdloos lighaam ware.
„ Het werk van den Mestas is niet gelyk dat der menfchen. Het
geen by geflicht heeft moet altoos duuren. Hy heeft geen oogenblik kunnen aflaaren van zyne Kerk by te tlaan; en gy, Myn
Fleer, zyt al te verlicht, om de Albigenfen (`) aan te merken als
zuilen der waarheid, aan welke gy u moet vasthouden. Doe my
het vermaak van aan alle uwe broederen, aan uwe geheelekudde,
aan alle uwe vrienden te zeggen , dat de Kardinaal GANGANEL
nits zo zeer ter hart' gaar, als hun geluk in deeze en in de•-LI
andere waereld, en dat by wenschte hen allen te kennen, om hen

hier van te verzekeren."
Overeenkomftig met deeze geestgefleldheid, die Menfchen van
eenige oplettendheid eigenaartig daar toe brengt, dat ze niet alles
goedkeuren, wat onder hunnen aanhang gefchiedt, noch ales wraaken, wat by anderen plaats heeft, betoont zig Gangave/li iemand
te zyn, die alles met een geest van onderfcheiding befchouwt. Van
daar komen ons in deeze Brieven een aantal van trekken voor,
die verfcheiden gebreken van 't Roomfche Hof ten leevendig(te afmaalen; dit gaat zo verre, dat het zelfs aanleiding gegeeven hebbe,
om derzelver e^rheid te verdenken. doch in andere Brieven oncmoet men, aan de andere zyde, zo veele bewyzen van's Mans
verknogtheid aan de Roomfiche Kerkleere, dat men, uit de verge.
lyking dier Brieven, eerder moge opmaaken, dat ze zeer wel egt
kunnen zyn; als gefchrecven, door iemand, die, fchoon by eerie
reeks van verkeerdheden befpeurde, nogtans zyne hoogagting voor

den

(*) Zie niosHEIM's Kerkl. Gefrb. IV. Deel, El. a8o, env., en de daaraan

bi. 371, 372. Men gaf, gelyk op de laat ie plaats wordt-r,ehaldScyvs
aangemerkt, deezen naam, en die van Waldrnfen , in de Elfde Eeuwe , aan
allen , die zich der Heerfchappye van den Roomfchen Paus onttrokken.

Zeker is het , dat haat en vervolgzugt deezen ongelukkigen veele dingen te

last leiden, waaraan zy niet fchuldig waren. Doch dit te toonera, is hier do

plaats niet.
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den Roomhen Zetel behield. Een verfchynfel van die natuur is
niet zeldzaam onder de menfchen, daar ieder veelal min of meer
ingenomen is, met de algemeene denkwyze van zynen Landaart.
Hier mede dagten wy dit Artykel te fluiten; maar ons oog viel
op den XCIV Brief, welks inhoud ons verlokte , om denzelven
.nog te plaarzen. Men ziet in deezen Brief, hoe Ganganelli aan
zyne gemeenzaame Vrienden fchreef ; en hoe by , fcboon een
Kloosterling, niet ongefchikt ware , om over Burgerlyke en Huis
te oordeelen; dat in verfcheiden zyner-houdelykmanig
Brieven te bemerken is , des zy ook van die zyde hunne nuttig.
heid voor opmerkende Leezers hebben. De Brief zelve, aan een
Geneesheer gefchreeven, luidt aldus.
„ Het bedroeft my, myn waarde Vriend, dat uwe huislyke asaken by aanhoudendheid in een flegten !laat zyn , en dat uwe
Vrouw , door onmaatige uitgaaven , geduurig haar best doet om
ze te verergeren. Niets anders dan geduld en zagtmoedigheid zal
haar het hart kunnen raaken. Maak eerst haar vertrouwen te winnen,
en gy zult vervolgens alles van haar kunnen verkrygen , wat gy wilt.
„ Men moet nooit zyne Echtgenoote plaggen , hoe groot een ongelyk zy ook moge hebben; maar middelen by de hand neemen,
die in !iaat zyn van haar de oogen te openen. Men moet haar
met befcheidenheid aanfpreeken, en zelfs fcbynen haare oogmerken goed te keuren om liet voorkoomen niet te hebben, dat men
haar tegenfpreeke ; en ongevoelig doet men door heufche vertoogen , door vriendelyk gedrag, door duidelyke redeneeringen, en
door ' tedere uidtortingen des harten , haar finaak krygen in de Zedeleere, die men predikt: maar men moet noch het voorkoomen van
eenen Schoolmeester, noch den toon eens Zedeleeraarsaanneemen.
„ Beklaag vooral u nooit over uwe Vrouw, in tegenwoordigheid
van uwe kinderen of van uwe dienstboden. Zy zouden tot de
dwaasheid gewennen van haar niet meer te eerbiedigen , en misfchien ze!fs tot die van haar te veragten.
„ De Vrouwen verdienen dat men haar met agting behandele,
te meer , daar meest altyd de grilligheid der mannen , of huislyk
verdriet, de oorzaak is van haare gemelykheid en fiyfhoofdigheid,
wanneer zy aan deeze gebreken fchuldig zyn. Haare zwakke ge
vordert veel infchikkelykheid , zo wel als haare plaatzing-fletnis
in de waereld, die haar niet toelaat Naare gedachten zo gemaklyk
te verflrooien, als wy kunnen doen ; van welker leeven de bezig.
heden, de letteroefeningen, en het werk van ons beroep een ge.
deelte wegneemen. Terwyl de Man ter bejaaginge van zyn belang of vermaak de deur uitgaat , blyft zyne Vrouw aan het huis
bepaald , noodwendig bezig met beuzelagrige, en gevolglyk ver.
veelende , kleinigheden. De Vrouwen, die rmaak vinden in het
leezen , hebben bier een middel tegen ; maar men kan niet altyd
ingefpannen zyn : en daarenboven is eerie vrouw, die te veel leest,
doorgaans trots.
`' 5
77 Ik-
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Ik zou u rasden, om uwen Scbuldeifcheren aan te beveelen , dat
zy Mejufl'rouwe uwe Beminde dikwyls lastig vallen, wanneer zy
in hunne fchuld is. Zy zal fchielyk deeze bezoeken moede worden; en hieruit moet gy gelegenheid neemen om haar voor oogen
te houden, dat fchulden te hebben, zonder te kunnen becaalen,
het grootfte is van alle ongelukken. Gy zult haar in uw gefprek
belang doen ílellen , door haar te fpreeken van haare kinderen ,
voor welke gy noodwendig eenig goed dient te verzamelen. Zy
bemint ze tederlyk; en deeze beweegreden zal de beste les zyn,
die men haar kan geeven.
„ Ik heb eertyds te Pefaro een oud Officier gekend, die veel te
verdraagen had van het driftige opiluiven zyner Echrgenoote.
Wanneer zy driftig wierd, bleef by onbeweeglyk fill flaan, zonder een woord te fpreeken ; en deeze llilzwygende houding deed
haare gramschap wel haast bedaaren. Men ontwapent den toorn
door zagtzinnigheid.
„ Wat ben ik wel in myn fchik, myn lieve Doctor, dat ik myn
celletje getrouwd heb! Dit is eene goede gezellin, die my nooit
een woord zegt, die myn geduld niet ten einde helpt, en die ik
altoos dezelfde vinde, op welk uur ik ook t'huis koome, altoos
gerust, altoos gereed om my te ontvangen. De moeilykhedender
Geestelyken zyn niets, in vergelykinge van die der menfchen van
de waereld: maar elk moet zynen last met geduld draagen, en be.
denken, dat dit leeven niet eeuwig duurt. De Heilige HtERONYnrus zeide , dat hy het huwelyk alleen den zulken wilde aanraaden , die by nacht bang waren, op dat zy eene gezellin mogreu
hebben, die hen gerust kon Rellen, en dat hy zelve, van geenen
vreesagtigen aart zynde, nooit hadt willen trouwen.
„ Ik ben verheugd, dat uwe ouJtte zoon eene meer dan gemee.
ne fchranderheid bezit. Daar de geest van uwen jongeren zoon
door meer bekleedfelen belemmerd wordt, moet gy hem op allerlei wyze aantasten , op dat hy voor den dag koome. De bekwaamheid van eenen Vader beflaat daarin, dat hy weete zich te
vermenigvuldigen , en zich aan zyne kinderen onder verfchillende
gedaanten te verroonen ; by den eenen als eenen meester, by den
anderen als eenen vriend.
„ Het vertrouwen , 't welk de voornaamfen uwer flad in u Hellen, doet hun eer aan. Zy zullen door menigvuldige geneezingen
ontdekt hebben, dat de verwytingen, die men den Geneesheeren
voorwerpt , niet altoos gegrond zyn : het is de mode , dat men
zich, ten hunnen koste, vrolyk maake; en ik, voormy, benzeer
overtuigd , dat 'er onder de Geneesheeren meer geleerdheid te
vinden is, dan bykqns by eenig ander Lighaam; en dat hunne kuudigheid niet zo zeer op enkele gisting fleunt, als men gemeenlyk
denkt : maar de mensch , vernuftig in zichzelven te bedriegen,
zegt, dat het altoos de Geneesheer is, die een einde van ons leeven
„
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ven maakt, en nimmer de dood. Daarby, wie is de Wyze, die
zich nooit bedriegt ? Wy vinden in de boeken om geene andere
reden zo veel drogredenen en wonderlyke Hellingen , dan om dat
de mensch niet onfeilbaar is, al bezit by groote kundigheden.
„ Het geene ik u hier zegge, myn waarde Doctor, isvan my zo
veel te edelmoediger , dewyl ik eene allertlerkile gezondheid ge
Geneesheer noodig hebbe. Ik drinke alle mor--niet,g
gens myne chocolade; ik leide een zeer fober leeven, ikgebruike
veel fnuiltabak , ik wandelti dikwyls; en met deezen leevensregel
kan men het eene Eeuw uithouden: maar daartoe (trekt zich myne begeerte niet.
„ Bemin my altyd als uwen besten vriend, als dien van uw ge.
llagt, en als iemand, die met de grootlle oprechtheid wenscht u
gelukkig te zien.
„ Myne dienstaanbieding aan uwe waarde Echtgenoote , die ik wel
wenschte dat in liet (luk van uitgave zo redelyk ware als gy ;
maar dit zal wel koomen. Het geluk van dit leeven beftaat hierin, dat men altoos hoope."
Extract uit de Dagregisters van het Nsord- Imerikaanfcbe congres, betrekkelyk tot bet veemen en verbeurd verklaaren van
Scbeepspryzen , en het uitrusten van Kaapers; benevens de Ordonnantien en S;hikkingen der Zeevloot, en de Inffrut iën voor
de Bevelhebbers der particuliere Oorlogfchepen. Te Philadelphia by John Dunlap 1777. In groot octavo 48 bladz.
It deezen fpecifiken Tytel kan men genoegzaam den inhoud

van dit Geschrift opmaaken; en daar uit afneemen, dat zy,
jdie^eenig
belang flellen, in de kennis der handelingen van 't Amerikaanfche Congres , met opzigt tot deszelfs Oorlogsmagt ter Zee,
hier de noodige onderrigtingen desaangaande kunnen vinden. De
daar in voorgeflelde ordees en fchikkingen toonen duidelyk, dat alles op een regelmaatigen voet gebragt is; en dat men vooral niet
verzuimd heeft de vlyt en dapperheid der Hoofden en Onderhoori.
gen in den Zeedienst aan te moedigen.
.efpocalypfe de CHIOKOYHIX0Y , Chef des Iroquois, avec un Corn.
mentaire. A Philadelpbie Chez W. Roberdfon 1 777• sans la

Pref. its pp. gr, pi

CFliokoyhikoy, een Hoofd der Irogaezen in Noord- Amerika, zou,
zo men aan 't verhaal geloof wilde geeven, omtrent 1305 jaaren
voor de gemeene telling, zonderlinge Gezigten gehad hebben, no.
pers het lot der Amerikaanen. Ze worden thans gemeen gemaakt,
onder de benaaming van Ipocalypfe of Openbaaring, om dat ze,

zegt
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zegt de Vertaaler, in de manier van voorffell;ng zo veel overeenkomst
hebben, met een ander Boek van dien naam. De Vertaaler heeft'er
bygevoegd eene doorgaande Commentarie of Verklaaring van der.
zelver inhoud ; volgens welke die gezigten betrekking hebben tonde
komst der Europeaanen in Amerika, met de gevolgen daar van, in
't algemeen; en wel byzonder flaan, op de Engelfche Volkplantingen in Amerika, derzelver verfchillen met het Britfche Ministerie,
en 't geen daar uit fraat voort te vloeien, of 'er verder mede gepaard
te gaan. 't Slot der zaake zal zyn, dat de Volkplantingen zullen zegenpraalen over het Ministerie, en dat de Engelfche Amerikaanen,
met de gebooren Amerikaanen, of natuurlyke bewoonders van dat
Waerelddeel, als in één lichaam vereenigd zullen worden. Dan zullen de Inboorlingen van die Gewesten, befchaafd en kundig geworden zynde, de Europeaanen alomme uit Amerika verdryven; en zy
zullen, als eertyds hunne vroege Voorvaders, geruste en gelukkige
bezitters zyn van een gezegend Land. In de voorfpelling hier van ,
wordt, volgens de bygevoegde verklaaring, tevens byzonder aangeduid, hoe zulks zal toegaan, zo ten aanzien van Engeland, Spanje,
Portugal en Vrankryk, als ten opzichte van I-ïolland; des het aan
geene naauwkeurige onderfcheiding van 't verfchillend lot der Europifche Volkplantingen ontbreeke. In dit geheele verdichtfel is
geen weezenlyk vernuft te vinden. Ijet vertelfeltje van 't bewaaren
en 't ontdekken van dit Handfchrift, op Boomfchorfe gefchreeven,
is laf; de prophetilche gezigten behelzen niets dat geestig is; en de
uitlegging heeft niets byzonders, dat opmerking verdient. Voor zo
ver dezelve het voorleeden betreft, beltaat ze in eene terloops voor
wat het toekomende aangaat,-getldminvahgébeurd;
hieromtrent geeft men ons loutere gisfingen, die door geen oordeel
aanmerkingen onderfleund worden. De Schryver heeft-kundige
zig te veel moeite gegeeven, om geestig te willen zyn; en dat nog
wel met oogmerk, om van ter zyde den fpot te dryven met de Bybelbladen. Van dit laattle geeft de manier van 't voornellen der
Gezigten, en de naam van Openbauring, met de reden daar van ge.
geeven, reeds een voldoenend bewys; maar nog duidelyker firaalt
het door, wanneer men voorts in de Uitlegging bemerkt, dat deeze
en geene ongerymdheder., in de Gezigten, quanswyze, verdeedigd
worden, door dezelven gelyk te flellen, met fommige Bybeliche
verhaalen; die de Autheur dan in een belachlyk licht plaatst, en als
van dezelfde geloofwaardigheid met de wonderbaare dingen in de
Legenden der Heiligen. Dit is één der gewoone listen van 't On.
geloof; die in vroeger tyd gevaarlyker waren, dan heden; nu men
'er de zwakheid zo duidelyk van ontdekt hebbe; dat iemand, die
dit Stalk met eenige ernst nagegaan heeft, terfond begrype, dat
het hein, die 'er nog gebruik van maakt, aan gezond oordeel of
aan een goed harte, in dit geval, ontbreeke.
Het

C. F. KUYPERS VERH. GRONINGEN, ENZ.
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Het verheerlijkt Groningen ten jaardage van zyne Doorluchtigjle
Hoogheid WILLEM DEN VYFDEN, Prince van Oranje en Nasfau
enz. enz. enz. In Dichtmaat uitgefprooken, in de Academie.
kerk der Stede, op den 8 van Lentemaand 1777, door errR.
rit. iwyprns, S. S. Th. Stud. Lid van bet Dicht/levend Kunst.
Genootfcbap, onder de Zinjpreuk Kunstliefde (paart geen vlijt.
Te Groningen by J. Bolt en P. Doekema 1977. In groot quarto
19 bladz.

gelegenheid der openbaare Vreugdebedryven te Groningen,
op den jaardag van Z. D. H. heeft de dichtktmndige Heer Kuy.
pers, met het openlyk uitfpreeken van dit Dichtil;uk, den lof en 't
geluk dier Stad vermeld, op eene wyze welke zynen Toehoorders
niet ongevallig geweest zal zyn, fchoon men den flyl hier en daar
te zwellende mogte oordeelen. Wy vereenigen ons met des Dichters Slotwensch, welke aldus luidt.

B
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GOD kouwe GRONINGS Heil als scauTSHEER baarer muurera l

Zijn Engl'enfloet zij heeds der OMMELANDEN wacht!
Zijn Wijsheid doe den bloei der HOOGESCHOOL' verduuren,
Zoo lang de Kerkbruid in ons Nederland vernacht!
Riek 't zwaaiend wierooksvat van uwe Keurelingen!
Dit zij UW SALEM! Dit uw TEMPELBERG, UW LUST!
Yerbeerlijk, eeuwig God! Na went'lende Eeuwenkringen,
Het Yolk door uwen Zoon in 't zalig Hof der Rust!
Verlaat ons DELILA! Treedt nader, CHERUBIJNEN!
Zwijg, wuft Sireengevlei! Klim, Hemelsch Lofgefchal!
Naak, juichende Eeuwigheid! Valt neder, Tijdgordijnen!
,Vlieg heenen, blinkend Niet! Verrijk ons, eeuwig Al.!

Het Verdrukte en verloste Haarlem. Lierzang. Door K. v. DULKENRAAD. Te Haarlem by A. Tolk 1777. 112 groot oltavo
38 bladz.

H

verjaaren van 't tweede Eeuwfeest van Haarlems bevey-

ECding van de Spaanfche Bezetting , welke ter Stede uittoog

op den eerílen Maart 1577, heeft, als uit den inhoud blykt, aanleiding gegeevvn tot het op(lellen van deezen Lierzang. Dezelve
behelst de Gefchiedenis van Haarlems beleg , verovering en ver.
losfing , op rym. 1Vlen kan den opfteller juist geen Dichter noeinen, maar by is een vloeibaar Rymer. Getuigen hier van zyne vplgen.
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K. V. DULKENRAAD. LIERZANG.

genie regels, ten opzigte van de beroemde Heldinne KENNAU ; ïn
welken by zig indeezervoege laat hooren.
'k Staarde verder op den fo:t
Die door ICENNAU, de eer der Vrouwen,
11/leed beJlierd reet heldenmoed
Des vlecht ik, ter praalfreraadje ,
. Een en krans voor baaren kruin,
Pan zo stenig lauwerblaadje ,
Versco geplukt in 's I rybeids tuin.
'k Bied ze u, eer der 4neazoonen,
Edle telg van IHasfelaar,,
Om nsyn dankbaarheid te toonen,
Nu nog, na tweehonderd jaar.

Wy neemen deeze regels te eerder tot een voorbeeld van den hier
gebruikten Rymtrant, om tevens te melden, dat men, buiten twee
andere bekende Plaaten, (de belegering vats Haarleis, en 't Por
Burgermeester VAN DER LAAN, ) in dit Stukje vindt, Bene-traivn
tot nog onuitgegeeven afbeelding van opgewelde KFNAU, ge.
maakt, naar eene oude tekening, gevonden ineen, denkelyk,prelent Exemplaar van Amp/ïng, dat de Boekdrukker B. Tolk in ei.
gendom bezit : de oudheid der tekeninge maakt deeze afbeelding
te aanmerkelyker.
JoAcm 1 of de Zegenpraal der Ouderliefde. Tooneelfpel. Gevolgd

naar het Franfcbe van den Heere BLIN .,E SAi1VMORE. Te Amflerdam by A. V. d. Kroe 1777. Bebalven de hoorrede 64
bladz. in otRavo.

NOpens den inhoud van dit Tooneelfpel hebben wy niets byL zanders te melden ; nademaal de daar in ten Tooneel gevoerde Geschiedenis reeds voor eenigen tyd in ons Mengelwerk
medegedeeld wierd (*) ; waar uit men zien kan , dat dezelve by.
zonder ílrekt , om de nooit volpreezen Ouderliefde, (fchoon in
dit geval op geen regtmaatige wyze ingevolgd,) in te boezemenp
Genoeg zy het te zeggen , dat de fchikking der Tooneelen, met
de famenloopende omilandigheden , zeer wel ingerigt is , om de
Gefchiedenis aandoenlyk te maaken; des zy, dien de Gefchiedenis
op zig zelve behaagd heeft , haar met genoegen uI dit Tooneel.
gewaad zullen befchouwen. Men geeft dit Stukje als het eerfle
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(*) Zie Fladend. Vad. Letter -Oef. V.
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van eene bedoelde verzameling van Zedelyke Tooneelffukken , die
men , uit Franfche en Duitfche Schriften , by een zal brengen ,
om dezelven , wanneer ze een behoorlyk Boekdeeltje uit kunnen
maaken, by elkander te voegen , onder den Tytel van het Zedelyk
Tooneel. Indien de verzameling, gelyk we vertrouwen , beftendig
met oordeel gefchiedt , en 'er in de vertaaling fteeds dat keurige
en natuurlyke in agt genomen wordt, Oat in dezen gade gelagen
is, twyfelen wy niet, of de Leezers zullen dezelve, even als an
dere verzamelingen van die natuur , met een leerzaam nut door.
bladeren.
SILVAAN , Blyfpel. Gevolgd naar
MAtMONTEL. Te dtnflerdam by J.

bet Franfcbe van den Heere
Duim 1777. Behalven bet

Yoorbericbt 27 bladz. in octavo.
de Zoon van een aanzienlyk Heer, Dolmon geheeten,
YAlerius,
had, verliefd op Helena, het Ouderlyk Huis verlaaten, en
was, onder den naam van Silvaan, heimlyk met haar in den Egt
verbonden. Dit Paar leefde vergenoegd, hoewel in geen ruimen
haat, op het Land, onder de regeering van een Heer, die de In.
gezetenen minzaam behandelde, en hun onder anderen de vrye Jagt
toehond, op dat bet Wild hunnen Oogst niet zoude bènadeelen.
Maar ziet, (en in die omllandigheden vangt het Tooneelttuk aan,)
de Eigenaar verkoopt dit Landgoed, en wel aan den Vader van Sit.
vaan; dit baart reeds bekommernis; deeze wordt te grooter, na.
dien men ver(Iaat, dat deszelfs jonger Zoon, Dorantes, een moedwillige Jongeling, het befiier aanvaarden en de Jagt verbieden zal,
gelyk ook daadlyk gefchiedt. Zulks heeft ten gevolge, dat Silvaan,
op de Jags zynde, gevaar loopt van gevangen genomen of dood
gefchooten te worden, op het bevel van Dorantes. Het voorge.
vallene by die gelegenheid geeft aanleiding tot de komst van Dolmon
zelven aan 't huis van Silvaan; alwaar Helena, met haare twee
Dogters, by Silvaan gewonnen, het geluk heeft van het hart van
Dopnon te treffen ; dat Silvaan of liever Palerius ,(als nu bekend,)
voorts weder in 's Vaders gunst doet deden. In de ontvouwing
deezer gefchiedenisfe heeft men gemengd een liefdehandel van een
Dorpeling met ééne der Dogteren van dit Paar, 't welk het Stuk
verlevendigt. De uitvoering is van dien aart, dat dezelve zeer wel
in staat is om de aandagt der Toehoorderen gaande te houden; zo
door de verfcheidenheid der welgetrofFen characters, als door de
gepaste fchikking van verfchillende Tooneelen, die uit de onderfcheiden omftandigheden natuutlyk volgen. Wel byzonder komt
Helena, zo van wegens haare tederheid, als Landvastigheid en be
zadigdheid zeer bemiulyk voor; en men kan haar, als zy haaren
toe.

SILVAN. SLYSPEL.

toeland , fchoon ze eertyds in hooger f{aat leefde, aan den ouden
Dolman befchryfr, niet zonder aandoening hooren zeggen.
Gy zult niet booren , dat ik klaag van ramp of fmarte.
't Geluk is overal, zyn bron is in ons harte.
Hier, in een waare vrede, altoos vernoegd en bly,
Is echtgenoot en kroost bet gantscb heelal voor my.
Ik zag myn' braaven man nooit voor zyn rasepen zwicbten.
Elk was zyn vriend; elk heeft zyn best voor ons gedaan.
Door tyd, gewoonte, nood en zorg voor ons bel/aan,
Kan by thans 't moeilykst' werk verrichten.
De opvoeding van myn kroost berust op sny- alleen.
Myn teedre zorg, vermengd met weinig zwaarigbeén,
De rust, een zachte faap, een friseb en bly ontwaaken,
Zyn, in onze eenzaamheid, onze edelfle vermaaken.
Daar zyn 'er woeliger, maar eed/er zyn 'er niet.
-

,Lykreden by gelegenheid van den val der Societeiten in Zeeland,
door ALEXANDER 1NVENTUS, eerfile Directeur van diverfcbe Societeiten enz. enz. Benevens eene fraaye verzameling van Boe
Tweede Druk, vermeerdert me r de pryzen der verkogte-ken.
Boeken en Rariteiten; waar agter een ampel berigt raakende
bet vervaardigen van eenige Pourtretten der bekend/fe Directeuren enz. enz. dlom te bekomen. In quarto 24 bladz.
En Hekel; thrift op de menigvuldige Societeiten in Zeeland,
waar tegen de Ed. Mog. Hoeren Staaten dier Provincie, ter
oorzaake van derzelver onregelmaatigheid en fchadelykheid, door
eene daar toe gefchikte Publicatie, eene regtmaatige voorzorg gedraagen hebben. Het oogmerk van den Hekelfchryver is , naar
alien inzien, goed; maar de inhoud toont, dat by de Man niet is,
om zulks op eene geestige wyze te verrigten; en daar we, uit zy.
ne klagten, kunnen afleiden, dat by te doen heeft met Pasquillan.
ten, zou 't ons raadzaamer voorkomen, dat by zig maar ítilie hield:
't is tog zyne zaak niet; en alles zal ongetwyfeld, door de voor
Vaderen, wel tot niet loopen.
-zorgvan'sLd
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LETTER - OEFENINGEN.
Verdediging der Cbristelyke Openbaring door J. FOSTER.
Uit bet Engelscb vertaald. Na de tweede Druk met bet
Byvoegzel van een Nafcbrift. Waarby gevoegd is bet leven van den 4utbeur. 1'e Leeuwarden by G. Tre^ling
1777. Bebalven bet hoorwerk 385 bladz. in gr. octavo.
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Et'Gefchrift van Tindal. die zig boven andere Deïsten een naem gemaekt heeft,_ door 't uitgeven van zyn
Stuk , getyteld , Bezvys •dat bet Cbristendom zoo oud als de
Wereld- zy enz. heeft den Eerwierden Foster aenleidingge+
geven tot het opllellen dezer Verdediging der Christelyke
Openbaring ; in zo verre men den Tytel van Tindals. Ge,
fchrifr, nier uitwyzen van den inhoud, in dien zin hehbe
te verltaen, als of 'er flonde: Beivys dat bet Christendom,
behalven de Zedeleer, Bygelaof en Geestdryvery. zy. Ter wederlegginge hier van heeft zyn Eerwaerde zich verledigd,
tot het betoo^en van de nuttigheid, waenceid en voortref+
]vkheid der Christelyke Openbaring, met bean'oording der
Tegenwerpingen , die in 't opgenoemde Gelchrift voorkomen. Zich hier toe bepalende houd by zich niet op met
,

het nalpooren van alle de byzonderheden , in dat Stuk te
berde gebragt , maer met het nagaen en beantwoorden van
deszeifs wezenleken inhoud, zo ver die de Christelyke Leer
betreft. Achtervolgens dit oogmerk brengt by alles onder
een aental van vyf Hoofdtukken. Het eerfile handelt van
de Voordoelen van ene Openbaring, byzonder van de Chris.
telpk.; mitsgaders van de nuttigheid en baerblyklyk!:eid der
Wonderwerken. Het volgende behelst ene verdediging van
het be[lier der Voorzienigheid,. dat ze de Christelyke Openbaring niet over de gantiche Wacreld.bekend gemaekt heeft;
4iencvens liet bewys , dat dit met de voltuackr.lieden van
Goed, en gevolglyk niet derzelver eigenfchap , dat ze ene
Godlyke Openbaring is, beitaen kan. 1 let derde verleent
ons een bewys , dat wy ene genoegzame. waerichynlykheid
hebben , zeifs in deze latere tyden , nop:ns de echtheid,
geloofwaerdigheid en zuiverheid van de Boeken des Nieu.
even Testaments ; en tevens, dat het gemene Volk in ilaet
-
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is , over de waerheid en onvervalschtheid van een Gods.
dienst, die op overleveringen tUeunt, te oordeelen. En ver
zin de twee la^t(Ie Eloofd(tukken gefchikt, ter verdee--der
diginge zo van cie Stellige* Geboden in 't algemeen, als van
de Stellige Inzettingen, die de Christelyke teer eigen zyn,
in 't byzonder. — Onder deze Hoofden brengt hy alle
de tegenbedenkingen van Tindal , welken hier in aenmerking komen , met wederlegging van dezelven. Men vind
des , daer Tindal bekend ftaet , als één der fchranderfle
liefsten , en Foster als ééu der bondig(te Christen-Redena.
kan, in dit Stuk bveLn, de tnerkwaerdigUUe tegenwerpingen
tegen de Christelyke Openbaring , niet derzelver beantwoording door een meer dan gemeen bekwaem redenkundigen ;
an wier dit Gefchrift ruim zo veel opmerking verdient,
als een. der andere beste Schriften over dit onderwerp. —
Zin Eerwaerde Relt de tegenbedenkingen, in de vereischte
uitvoerigheid , in hare volle kragt voor; en wederlegt dezelven , met alle befclieidenheid, door ene duictelyke rede.
nleerwyze, welke een ieder, die gewoon is te denken, ge.
teedlyk kan volgen.. Wel byzonder behandelt hy zyne party
met alle toegevendheid omtrent zodanige byzondere (tellingen, (lie wet verftaen zyi te, geen nadeeligen invloed kun.
nen hebben; en hy is aen de andere zyde zeeroplettend, om
toe te zien, dat deze of gene byzondere (tellingen, waeromtrent de belyders der Euangelielcer vcrlèhillend denken,
niet verward worden niet de Euan,}elieleer zelve ; dat den
Dtïsten vry algemeen eigen is. Ze ontlenen nacmlyk bedeukittgen uit dezelven , en beliryden daer mede de Euan.
gekeleer; daer ze intusfchen niet tot dezelven te betrekken
zyn, dan alleen ten opzichte van hun , welken de Euange.
leer in dien zin verklaren. Onze Autheur hier op nieuw•
keurig acht gevende en zulks afwendende, wykt ook daerdoor •nu en dan wel eens af van de gewoone denkwyze
veler Christenen: dit heeft bovenal by uitbek plaets in zyne
gedachten over de Eiangelieleer nopens de Uflèrande van
Christus; en hier uit is een Nafchrift, aen 't einde van dit
Werk geplaatst, ont(}aen, waer in hy zich zelven des aengaende nader verklaert , en dat hy indezervoege befluit.
„ Ik hoop dat dit Nalchrilt, her welk ik 'er bygevoegd
heb, zoo wel de Vrienden van de Christelyke Leer genoeg
gen geeven, als deszelts Tegenflreevers niet hunne ip tvin^
dige Vitteryen zal doen Ctil zwygen. Eu ik kan den Leezer verzekeren, dat ik niet genegen was, MIenfchelyke Uit
heilige Schrift , hoe veel ingang zy ook by-kgineudr
)
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eden Tolkt' vinden mogen , zoo veel eerbiedigheid te be.
tonnen, dat ik daarom eene gewigtige Waarheid verraaden
zoude , en dat ik even zo weinig genegen geweest hen ,
van de algemeen nangenoomene Stellingen in het geringfke
af te wyken, om byzonder te zyn." -- Deze manier van
den Christelyken Godsdienst te verdeedigen, mag denzulken
mishagen, die zo berk gefteld zyn op hunne byzondere denk.
beelden , dat ze zich geërgerd vinden, als iemand anders.
denkt; die wartien dat het tegenfpreken of ter zyde Helier
van hunne gevoelens, om zo te spreken, ene foort van aenval is op de Godlyke Openbaring zelve; van de zodanigenkan men niet wel iets anders verwachten. 1V1aer zy,, die
overtuigd zyn , dat iemand zeer verf'chillend van ons kan
denken, en evenwel een oprecht Christen kat , zyn zal terftond bevroeden, dat zulk ene verdeedigingswyze die gewigtige waerheid niet kan benadeelen. De Godlykheid der Open.
baringe toch rust niet, op de byzondere verklaringen, wel
denkende Christenen, die feilbare menfchen-kenvrfchild
zyn, van dezelve geven; maer op zodanige gronden, welken
alle Christenen eenparig toettemmen; en 't liaet dan aen een
hier door overtuigden te beoordee]en, welke byzondere ge•
voelens der Christenen hem, naer de leiding dier Openbarin.
ge, welker Godlykheid hy erkent, het aenneemlykst voorkomen. Een ieder die zo denkt, zal, op het lezen van dit Gefchrií't, fcboon hy zich met de byzondere gevoelens van den,
Autheur niet moge verenigen, niet kunnen nalaten den Eer.
waerden Foster, als een Voorstander der Godlyke Openbaring hoog te achten; daer zyn Werk by uitftekendheid ge
om de krachtloosheid van liet geen Tindal, tegen-fchikts,
dezelve, aangevoerd heeft, in 't helderfte daglicht te (tellen.
----- Luit is genoegzaam blykbaer in ieder gedeelte dezer Ver
ge, voor zo ver dezelve gaat over bedenkingen , wel--deign
ken Zindal met andere Tegenfianders der Openbaringe gemeen heeft; en 't vertoont zich ook wel byzonder in dat ge.
deelte, 't welk de Verdeediging der Stellige Geboden (*) in
't algemeen behelst, van welke zyde Tindal de_Openbaring
bovenal aangetast heeft.
In dit gedeelte , om 'er nog een kort woord van te melden ,
bevlytigt zich de Eerwaerde Foster ter berooginge, dat het
ge.
,

(*) Met de benaming van Pofirif of Stellig benoemt men alle
Plichten, die in zich zelven niet op de natuur der zaken gegrond,
maar alleen door instelling Pl chtnn zyn.
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geven van ftellige bevelen niet onbeftaenbaer is met Gods
wysheid , rechtvaerdigheid en goedheid. Ten dien einde
legt by vooraf enige algemene Stellingen, welke beide Par.
tyen goedkeuren kunnen , tot een grondflag: dezelven ra.
ken , de verhevener voortreflvkheid van den natuurlyken
Godsdienst , boven enkel flellige geboden; de vereischte
zedelyke bedoeling der ingeflelde middelen , en de nood
orde, volgens welke de f}ellige plichten onder de-zaekly
onveranderlyke Zedlelyke Plichten geleld zyn. Dit ten hon•
digfte ontvouwd hebbende gaet by verder na, wat Tindal
tegen het geven van zodanige flellige geboden ingebragt
heeft; en toont ten klaer(Ie, dat de redeneringen van dien
Schryver niet zo zeer ingericht zyn tegen de zaken zelven,
als wel tegens de dwalingen der Geestdryveren, de verval.
fching van listige menfichen, en de misbruiken die 'er van
gemaekt zyn; mitsgaders dat 'er aen de andere zyde niets
in plaets heeft, dat Gnde onbetaemiyk geacht kan worden.
De laetfte befchuldiging , op welke de Eerwaerde
Foeter hier nog bvzonder ftaen blyft , is die van Bygeloo.
vigheid , als ware de onderhouding van Stellige geboden daer
toe te betrekken; welker onrechtmatigheid by insgelyks ten
klaerfte doet zien. Maer laet ons , gedeeltlyk, zyn Eer.
waerden zelven daerover hooren , en wel, in zo verre hy
toont , dat 'er, in dit geval , gene Bygeloovigheid in is,
noch zyn kan.
„ Het is, zegt hy, (ziende op het voorgaende,) reeds
breedvoerig beweezen, dat het oogmerk van de Stellige Inzettingen is de zedelyke gefteldheden te verbeteren , en ingevolge van dien redelyk en goed is; insgelyks, dat 'er een
wyze reden zyn kan, om eene byzondere wyze in te ftellen, volgens welke in zig zelven nuttige dingen zouden ver
worden ; en gevolglyk om eene byzondere wyze in te-rigt
fielten , welke ter bereiking van het algemeen oogmerk ingerigt is ; vervolgens , zoo tweederley handelwyzen daar
even dien(lig toe zyn , dat dan de algemeene reden, om
eene wyze vast te ftellen, een genoegzaatne reden isotn een
van beiden te verkiezen.
„ Zoo dat de wyze van iets te doen , fchoon in zij zelven
volftrekt onverfchitlig zynde, evenwel van den grooten Regeerder der Waereld tot een gedeelte van oer Menfchen
Godsdienitbge verpligtingen kan gemaakt worden, zoo dat
het met zyn volmaakte wysheid en goedheid beliaanbaar zy;
daar het integendeel, als Menfchen op zig genuomen had.
den, dezelve als een Wet, die het geweeten verbond, in
te
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te (telen, ongerymd en bygeloovig zoude geweest zyn. In»
dien wy derhalve overtuigd zyn, dat een gebod van dit foort,
het welk, zoo als wy getoond hebben , Gode betaamelyk is,
inderdaad van hem afkomt, is het 'er roa verre af, dat daar
aan te gehoorzaamen Bygeloovigheid is, dat het zelfs een
tak van de Zedelyke Plicht is. Onze verplichting om 'er ons
aan te onderwerpen, ontfraat uit een der eerfte grondbegin.
felen van den natuurlyken Godsdienst; namelyk, dat God
niets gebieden kan, dan het geen recht en redelyk is, en gevolglyk het recht heeft eene algemeene gehoorzaamheid te
vorderen. En- als men hier op antwoord, dat wy niet verplicht zyn, alles te doen , waarvan wy duidelyke bewyzen
hebben, dat God zulks zo wel na de Openbaring als na de
Wet der reden van ons afeischt, zoude men waarlyk allen
Godsdienst tot Bygeloovigheid manken.
„ Want waarom befchouwen wy de Zedelyke Richten zelven als deelen van den natuurelyken Godsdiei.st? Komt het
louter uit die oorzaak voort , om dat zy in zigzelven betaamlyk
zyn, en hunnen gronddag in de onveran.lerl.ke natuur en
betrekking der dingen hebben, zonder eenigzins acht te gee•
ven op het gezag van dat opperfte Veezen, het welk duidelyk te kennen gegeeven heeft , dat het zyn wille was , dat wy[
die zouden waarneemen , dewyl hy die inftelling gemaakt,
en die betrekkingen der dingen verordineert heeft, waaruit zy
noodzaakelyk ontftaan ? Buiten twyffcl is dit zoo niet. Want
hoe aangenaam ook op deeze onderftelling de waarneeming
van deeze Plichten zyn mochte; hoe betaamelyk voor redelyke Wezens, en hoe noodig zy ook ter bevordering der geluk.
zaligheid van het Menfchelyk Geflagt waaren ; konden zy tog
niet met eenige eigenfchap een Godsdienst genaamd worden,
indien wy het inzigt op God als onzen Regeerder en Regter
daarvan uitllooten, en dezelve niet voor Wetten aanzagen,
die wy van hem ontfangen hadden. Dog integendeel ais wy
hem als onzen wyzen en regtvaardigen Regeerder befchouwen, zal dit ons noodzaakelyk leiden , om alles in acht te
neemen, het geen wy weeten dat zyn wille is , het zy het
Zedelyk of Stellig zyn mag; anderzints onttrekken wy ons
de onderworpenheid van Schepzelen aan hunnen Schepper;
of onderttellen , dat hy een onregtvaardig en wreed
.heer is, wien het niet dienftig is te gehoorzaamen, en ge.
volglyk werpen wy niet alleen alle uitwendige Openbaring,
maar ook den Godsdienst der Natuur en de Reden zelve
om verre.
„ ik heb geduurig onderfteld, dat God dc Infteller van Stel-
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lige Inzettingen zyn kan, het geen, mynes bedunkens vol.
kooroen beweezen is ; als ook dat de Menfchen daarvan
overtuigd zyn , dat byzondere IuUellingen van dien aart van
God afkoomtn.
„ Indien men dit nu toeftaat, en derzelverwaarneeming te•
Vens Bygeloovigheid zy, moet de omlz eering van allen Godsdienst noodwendig hier uit volgen. Doch als, integendeel,
dit beginzel waar is, buiten 't welke de natuurlyke Godsdienst zelve niet bellaan kan; namelyk, dat het gezag van
God, klaar van ons zynde begreepen, in alle gevallen onze
handelingen beheren moet, moet een moedwillige ongehoorzaamheid jegens een ftellig gebod, 1choon het op zig zelve
veranderlyk is, een onzedelykheid, en gevolglyk eene overtreding van de Wet der Reden zyn , dewelke eeuwig en
onverauderlyk is. Hoewel de oorzaak van zulk een gebod
Stellig zy, zo is tog de reden, om 'er gehoorzaamheid aan
te betoonen , Zedelyk.
„ Voorwaar, als de Menfchen liet by uiterlyke gebruiken,
fchoon van God ingeheld, berusten laaten, en zig alleen
met het Ceremonieel ophouden , zonder daar door opgeleid
te worden, volgens het oogmerk waartoe zy ingeteld zyn,
om hunne gemoederen die nuttige begrippen in te prenten
en in te boezeroen, dewelke (trekken, om Zedelyke goede
getleldheden voort te brengen en te verbeteren , en welke
alleen middelen tot den Godsdienst zyn, vermids de byzondere wyze enkel en alleen ingefteldis, als de waarfchynIyklle weg , om de goede uitwerking derzelven te verzekeren; als zy gelooven, dat God met louter uitwendige ver•
xigtingeii , die in zigzelve maar beuzelingen zyn, gediend
zyn, en zig inbeelden, dat zy, (gelyk Tindal zegt,) „een
aI vys en genadig weezen niec zulke dingen verzoenen zouden, dewelke geen de min(fe waardy nog uitmunrenheid in
zig hebben ;" ja, als zy zig voorbellen, dat 'er in de beste gedeeltens der inge%elde middelen een vermoogen ter ver.
krygii g der Godideiyke gunst opgeflooten waare, dewyl zy
een behoorlylce overweeging en een betamelyk bezef van
hunne verpligtingen in hun opwekken , het zy het groot
poginerli, van alien, te weeten het volbrengen en bevestigen
van Bene zedelyke goede gefteldheid daardoor bevorderd
word of niet ; d^ n is hunne Godsdienst al zoo vast Bygelprwighei i , als of zy ten eenemaal een voortbrengzel van
hun eigen wille en uitvinding waare. Maar indien 'er reden
voor handen is , waarom in zig zelven nuttige dingen op
Bene byzondere wyze te verrigten gebooden wierden : in.
dien
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dien deeze wyze van ons gewigtiger gehouden word , dart
andere-, die na de getleldheid der zaaken zelve even ge.
fchikt daartoe zyn mogten, enkel uit dien hoofde, om dat
God, om wyze redenen, ons dezelve bevoolen heeft; indien alle de inget'elde middelen aangemerkt worden , ais
noodwendig ondergefchikt, en dientig aan de eeuwige Wetten der Zedeleere, en men dezelve voor onnut en nietwaar.
dig houd , hyaldien zy ons niet tot liet betragten van
dien Godsdienst opwekken, dewelke weezenlyk en oever.
anderlyk goed is ; indien men het voor Go^ldeloos aanziet
de middelen van het einde af te zonderen , en non veel
meer dezelve zoo te gebruiken , dat zy het oogmelk om
verre werpen, of de hoop te hebben , door de alleríiiptile
en geringde waarneeming van de uiterlyke en lighaaniiy kc
verrigtingen , het verwaarloozen van onvermyd?iyke Zede.
lyke Plichten te vergoeden, is hier in geen de min[ie fchyn
van Bygeloovigheid te vinden: hier zyn, (waarvan Tim—lal
fpreekt,) geene onwaardige begrippen die wy van God koes.
teren ; geene „ zodanige, waardoor men eene verbeelding.
van Hem krygt , als van een willekeurig , ligtvaardig of
hartstogtlyk" weezen, dat reset kleinigheden bevredigt en tot
toorn verwekt kan worden ; maar men verbeeld zig, dat
hy een wys en genaadig Regent is, die de kragtigile wyze
ter hand neemt, om de middelen der Godsdienst nuttig te
maaken, en gevolglyk om de deugd en gelukzaaligheid zy.
ner Onderdaanen te vergrooten , die de behoorlyke onder
orde der middelen onder het einde vastgefeld heeft,-gefchikt
en die de ingetlelde Godsdienst alleen maar in haare ge
plaats afeischt en aanneemt, dat is, in zoo verre-voeglyk
een naauwer oplettendheid op de natuurlyke, en de betrag.
tang van de redelyke en weezenlyke Godsvrucht daar door
bevorderd wordt.'
Op deze aenmerking gaet de Eerwaerde Foster nog een
flap verder, en tracht te toones, dat deze waerneming der
Stellige Geboden in zigzelve ook geen aenleiding tot Byge.
loovigheid geeft : hy ontkent niet, dat men 'er dikwils een
misbruik van maekt, (daer de beste zaken aen onderworpen
zyn;) maer by beweert , dat dit misbruik toevallig is , en
dat de Stellige Plichten , in zichzelven, of door hun on.
middelyk gevolg, ons niet tot Bygeloovigheid leiden ; en dat
dit misbruik ten enemale ftrydig is niet hunnen natuurlyken
invloed, als (trekkende om den waren en redelyken Godsdienst te onderíleunen. Dit tegen Tindal breeder verdeedigd hebbende , befluit by eindelyk de behandeling van dit
onT4
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onderwerp met de volgende aenmerking over de Christelyke
Leer ten dezen opzichte in 't byzonder.
„ Vermids de Christelyke Leere niet meer als twee of
drie duidelyke en nuttige Stellige Plichten afeischt, en de
belyders daar van ernstig verbind, niets by dezelven te doen,
dewyl zy zig verklaard tegen alle opleggingen ; Rom. 4;
2, 3, 4, 5. Gal. 5: t, 13; en in 't byzonder nog bevestigt , dat de Godsdienst , dewelke in het Euangelium gebooden word, zuiver en geestelyk is, Yob. 4: 23, 24;
dat wy denzelven niet met Menichelyke Gebruiken en Plegtigheden belasten en bederven moeten; jaa, dat wy God te
vergeefs eeren , als wy , in plaats van de Leerflukken van
het Geloof, Geboden der Menfchen leeren , Matth. 15 :
19 ; fchynt het, dat de Christelyke Godsdienst, door deeze
dingen , de Geestdryvery en Bygeloovigheid krachtiger te
keer gegaan heeft, dan of zy maar alleen Zedelyke Plichten
uitdrukkelyk afgeeischt, en het aan 't welbehaagen van een
ieder overgelaaten had , de middelen der Godsdienst voor,
zigzelven uit te vinden.
„ Want volgens deeze uitmuntende iníl:elling zyn alle de
middelen van de Godsdienst op liet Godlyk bevel gegrond,
en moeten gevolglyk wys en goed zyn; en als de Menfchen
de aanwyzingen van de Openbaaring verliaan, en voorneednens zyn die op te volgen , kan 'er niets, dat ongerymd
of dweepachtig is, in dezelve ingevoerd worden.
„ Maar als een ieder de veyheid heeft na zyn eigene ge.
dagten en gernoedsgefteldheid te werk te gaan , of zoo als
zyn vreeze en dwaaze verbeeldingen van de Godheid het
hem ingeeven; zoo kan by in dit geval, (en men kan ook
verscheidene omftandigheden onderftelien , by welke het
,.vaarfchynelyk is dat het inderdaad gefchieden zal,) tot den
ui^erften trap van eene onbepaalde en oneindige Ilygeloovigbeid vervallen."

Drietal Lykredenen door TH. VErMEER, Predikant der Hervormde Gemeente te Batavia. Te Utrecht by R. de Meyere , en te 4mJlerdam by H. W. de Bruyn J777• Bebalven de Voorrede 112 bladz. in gr. octavo.
Et volle vrymoedigheid durven wy de Loffpraek van
Et N,derlandfchen Uitgever dezer Leerredenen, ten
opzichte van derzelver uitvoeringe, overnemen, als by zegt.
,Een beminnaar van een welvloeienden ftyl en treffende
fchetd
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fehetfen der welfpreekendheid zal zvn lust hier boeten kunnen. Een liefhebber van eene Predikwyze, die zich aan regels binden laat, zonder ftroef en ilyf te worden; die den
Bvbel uitlegt, zonder woorden te ziften; die deugden aan
zonden afkeurt, zonder het Euangelium des vreedes-pryst,
te verlochen, en de ooren ftreelt, zonder t harte onaange.
roerd te laaten, zal hier uitmuntende voorbeelden van zul[c
een Leertrant aantreffen: ja ik durf zeggen, dat jonge Leeraaren , die immer geroepen worden, om de nagedachtenis
van eenen Lands Vader of Mededienstknecht (*) flatelyk te
vieren, hier leeren kunnen, hoe de deugden van een' afge.
florvenen in 't oog der overblyvenden te doen fchitteren ,zon.
der zich aan laffe vleiery, of door Iigtveerdige verzekering van
eenes Overledenens ftaud in de gewesten der onllervelvkheid,
aan verfoeiëlyke roekeloosheid fchuldig te maaken." •—^-^
In 't een en 't ander munten deze Leerredenen boven de Lyk.
redenen uit, die ons gewoonlyk ter hand komen; des de ver
dit flag van Schriften , dit drietal van Lykre--zamelrsvn
denen met refit in hunnen bondel mogen voegen. 't Lust
ons het beloop der eerfle Lykreden, op Z. H. Ed. v. d. PAR.
E4 kortlyk te fchetzen.
1)e uitgekoozen Tekst 2 Sam. HE. 38, I'Veet gy niet, dat
ten deezen dage een Vorst, ja een Groote in Israël gevallen is?
geeft den Eerwaerden Vermeer aenleiding tot ene gepaste
vooraffpraek, ter aenduidinge van zyn oogmerk, als niet be.
doelende der Gemeente ene bekende gebeurtenis aan te kon digen, maer dezelve liet gewipt dier gebeurtenisfe te doen be.
zeffen , en de daer uit vloeiende verplichting op 't hart te
drukken. Hier toe brengt hy, van den rouwklagenden Da.
vid en den gefneuvelden 4bner afziende, de rouwkiagt alleen
J

op
(*) De eerste der drie Lykredenen naamlyk is ter nagedachte.

aisle van Zyne Hoog•Edelheid P. A. v. d.PARRA, (inleven)Gou.
verneur Generaal van Nederlands Indië, enz. enz. enz. Overleden in den ouderdom van ruim 61 Jaaren, op den 28 Dec. i'?.
De tweede is uitgefproken , by gelegenheid van 't af(terven van
den Eerw. J. M . MOHR, (in leven) oudfte Evangelie-bedienaar in

de Portugeefche Gemeente te Batavia , Lid van de Hollandfche
Maatfchappy der Wetenfchappen te Haarlem enz. enz. Overleden
in den ouderdom van ruim 59 jaren, den 27 Oft. 1 775. En de
derde Lykreden heeft ten onderwerp het vroegtydig tlerfgeval van
den Eerw. H . TEERINGH, (in leven) Bedienaer des H. Euangeliums
in de Nederduitfche Gemeente te Batavia. Overleden in den ot^derdom van omtrent 26 Jaren, op den Yz Dec. 1775.
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op den overleden van der Parra over; en (telt zich voor,
der Gemeente de zwaarte van haar verlies te doen bezefen , in de overweging dat waerlyk een Vorst, ja en
Groote onder haer gevallen is; en dan, ten tweede, die roerende aendoeningen en godvruchtige gevoelens in hunnen
boezem te forten, die zulk ene gewigtige gebeurtenis in alle
welmenende harten verwekken moet.
Ter aentooninge van het eerf'e merkt hy vooraf aen, wat
de Menfchen , daer ze in hunne algemene gefteldheid aen elkanderen gelyk zyn, dermate van elkanderen kan onderfchei•
den, dat die aengebooren gelykheid als verdwyne. Hier toe
brengt hy, een aenzienlyken Eerefcand, een ongemeen fchranderen Geest, een voortreflyk deugdzaam Gemoed , en een by
ttït(Iek Godsdienflig Hart. Vervolgens íchetst by het lot.
waerdig character van den overleden, naer dien leiddraed, en
brengt der Gemeente onder het oog, welk een verlies dit af•
ferven bare.
Op het aendringen hier van gaat by over tot het tweede
gedeelte zyner Leerreden , waerin by zich tot de vyf vol
hoofdzaken bepaelt.
-gend
i. Stelt by deze ontzaglyke gebeurtenis voor als een oor
Hemels; hy wil dat de Gemeente ter harte zal ne -dels
Dood over 't algemeen onder haer-men,hojarlykd
woede, daer de fterfte in Batavie meer dan gewoon is ; by
kid haer op, om by gelegenheid van dit finertlyke Sterfgeval, na te gaen, hoe regtmatig God de algemene zondige
levenswyze der Ingezetenen rtraffe ; en vermaent haer ten
ernftigfte ter ongeveinsde boetvaerdigheid.
2. Vervolgens bedient hy zich van dit voorval, om 'er zyne Toehoorders een toonbeeld van de onbeltendigheid aller
menschlyke zaken in te doen befchouwen; 't welk wy, tot
een flael zyner maniere van voorhelling, geheel zullen overnemen.
„ Wie kan zulk eene treffende gebeurtenis met de minfie
opmerking gaade Haan, zonder niet den Wysten der Oosterfche Vorïten uit te roepen, Ydelbeid der Tdelbeeden, alles is
7delbeid. Helaas! hoe ras fnellen onze leevensdagen niet als
een fchaduw voorby! Hoe ligt verwelkt de fchitterendfle aardfche luister niet! Hoe onverwagt worden de Vorstlyke Zeetels.
niet met de aakelige Doodfpelonken afgewisfelt! Ik zag deezer
dagen Benen !ervenden en aankomenden Oppergebieder (*).
Wat
(•) Den ftervenden van der Parra, en deszelfs Opvolger, den
renkomenden- van Riemrdyk.
eerst,
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Wat verfchillende Toneelen openden zich daar voor myne oo•
gen ! Hier zag ik alle de broosheeden der Natuur zaanmge.
vloeid; gints zag ik alle de aardlèhe Heerlykheden op een ge.
fapelt. Hier was 't Vorstlyk paleis met fombre ifilte vervult,
of weergalmde niet dan van bange treurklagten : gints lachte
de blinkend ryzende Zon van Voorfpoed allervrolykst aan;
zaamgevlogtene (Temmen juichten de bloeiendite welvaart toe.
Hier zag ik alien aardfchen Luister niet Arends vleugelen hee
vliegen, 't uitgeftrektfle gezag, de zaamgeftroomde Schat.-ne
ten, de teederile liefdebetrekkingen; de Heinelwaards fteigende zugtingen van de beweldaadigde Weezen en Weduwen
konden, het door de aderen zo geweldig zwoegend bloed,
de miníle bedaaring niet toebrengen; ze konden niet éénen
neep win de knellende pynen verzagten, niet één praal van
troost in den ftcrvenden boezem horten: 't bloedig Golgotha,
de Wonden van eenes gekruisten Verlosfer , de geopende
Liefde - Armen eener meêdogende Godheid, waren hier de ee.
nige toevlugt, -- Gists zag ik 't fterflyk Vermoogen ten hooi
ften top opfteigen, alles aan deszelfs Wenken kluisteren, en
met den gloeienditen Luister praalen. Vrat verfchillende Toneelen ! dan hoe naauw zyn ze niet aan elkanderen verknogt i
Hoe ras vo'gen ze elkanderen in derzelver beurtelingfche afwisfelingen niet op ! Wie zou aan zulke voorbv fnellende
fchaduwen zyn Hart konnen negten ! Wie zou • hier op de
goederen deezes leevers zyn vertrouwen kunnen ftellen, of
zynen Bezem van aardfiche Glorie laaten zwellen! Wat Wee.
reld•Groote zou zig hier (a) eene flemme Gods en niet der
menfcben, durven laaten toeroepen! Ach dwaas Sterveling!
die uw deel in dit leeven zoekt, en uwe kostelyke Ziele op
die vleugelen der ydelheid laat wegvoeren, neem dit tog ter
harte, zoek voortreflyker goed, kies beter deel; een onver_
welkbre luister, een altoos duurbare fchat, eene onbegrensde
Gelukzaligheid is voor u te verkrygen; de eeuwige Goeder
biedt ze u aan; Ach! laat ze u tog niet ontglip--tiernhd
pen; boeit 'er uwe innigfte Zielsgeneigtheeden aan; laat 'er
uw gantsch hart naar uitgaan (b) : hertrouw niet op Prinfen,

op des Menfchenkind by 't welk geen heil is. Welgelukzalig
is Hy, die den God .7acobs tot zyne bulge beeft, wiens ver.
wagting op den HEER zyn GOD is."
3. Ene derde hoofdzaak is, de Gemeente aen te fpooren,
tot ene demoedige aenbidding en eerbiedige verheerlyking der
geduchte Hemelmajefteit ; die zich op 't ontzaglykfte vertoont
() Hand. 12: s2.
(b) lef. 14 6 : 3, 5.
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toont aen de Sterfkoets van Aerdfche Grooten, van raagt&
ge Waereldgebieders.
4. Hier by komt verder de verplichting tot ene dankbare
nagedachtenis van den Overleden ,, byzonder te betoonen,
door 't opzenden van hartlyke verzugtingen ten Hemel voor
de dierbare Panden door hem achter gelaten : dat de Leeraer befluit met gepaste aenfprakcn aen de Vrouwe Doua.
riere , en den enigen nagelaten Zoon , van wyle Zyne Hoog.
Edelheid.
5. Ten laetfte tracht de Leeraer zyne Gemeente op te
beuren, door haer te doen opmerken, de blyken van Gods
Goedertierenheid in dezen flag zelven ; nadenlael Z. H. E,
na ene byna vyítienjarige regering , niet geftorven is in een
tyd , toen 't Land van bekwame Mannen ontbloot was;
nnaer in een tyd , toen 'er nog gelegenheid was, om ter.
ítond een bekwaamen Opvolger in deszelfs plaetfe te benoe.
neen. Te weten den toen reeds beftetnden VAN RIEMsDYK,
„ wiens ervaarene Kundigheeden, zegt de Leeraer, onbe.
zoetelde Zeeden, en voorbeeldige Godsdientligheid, in andere aarzienlyke posten gebleeken, ons 't aangenaan,fte voor
openen." De Leeraer hecht wyders aen dit voor.-uitzg
iel ene zeer wel ingerichte aenfppraek aen dien waerdigen
Opvolger; en laet voorts zyne Redenvoering afloopen met
ene nadruklyke vermaning der Gemeente , ter betooninge
van hoogachting en van genegenheid voor Zyne Hoog.
Edelheid , mitsgaders ter ernstige verbeteringe van haren
wandel , en ter aenkwekinge van ware Godsdienftigheid ,
tot 's Lands beftendig welwezen.

Proeve eener uitvoerige en volledige Kerkelyke Gefcbierlenir
des N. T. Door J. Fit. COTTA. S. S. Tb. Dr. enz. enz.
Uit bet Hoogduitach vertaald. Derde Deel. Te Utrecht
by G. T. en A. v. Paddenburg 1776. Beba1ven bet Yoor•
werk 72o bladz. in gr. octavo.

N

A in de twee eer[Ie Doelen gehandeld te hebben vatr
de opregting der Cliristelyke Kerke, door 7eziisChristus, als derzelver Stigter, tot op zyne Hemelvaart; en een,
verflag gegeeven te hebben van het merkwaardigtte nopens
die Perfoonen, welken de Christcn•Kerk voorgeftaan en uitgebreid hebben, fchikt de Hoogleeraar dit derde, benevens
het vierde Deel, dat by ten fpoediglte hoopt te vervaardigen, tot eene ontvouwing der gefchiedenisfen, welken betrek-

J. FR. COTTA KERKELYKE GESCHIEDENIS.

297

trekking hebben op den uiterlyken toeftand der Kerke ,
zints 's Heillands Hemelvaart , tot op den tyd van Con.
iantyn den Grooten. Dan, aangezien dit gedeelte der Kerkhistorie in 't allernaauwfte verband gaat, met den uiterlyken toeftand van 't Roomfche Ryk, als mede met de ge.
feldheid, zo wel van het Heidendom als van het Jood(che
Volk; en 'er dus, ten rechten verílande van de Kerklyke
Gefchiedenisfen, eene gegronde kundigheid van het boven.
gemelde vereischt wordt, zo oordeelt zyn Hoogeerwaarde
bet noodig, hier op, by wyze van Voorbereiding, vooraf
haan te blyven.
In gevolge hier van verleent ons dit Deel, in de eerfte
plaatfe, een hoofdzaaklyk berigt van de Room(che Keize.
ren, geduurende de drie eerfte Eeuwen na 's Heillands ge.
boorte, met eene afichetfing van hun charac`Ier,, en de aan
gevallen des Ryks , onder ieders Regeering -m,erklyti
vooral zo ver dezelven invloed hadden op het gelukkig of
ongelukkig lot der Christenen. Hier mede is voorts ver
beknopte bntvouwing van den toeland des Hei--ltnoge
1endoms, zo ten opzigte van den Godsdienst, als met be•
trekking tot de Weetenfchappen. In dien zeliden fmaak
geeft de Hoogleeraar vervolgens een dergelyk verflag van
de Joodfche Gefchiedegisfen , geduurende het opgemelde
Tydbettek, met eene nevensgaande afbe,.lding van het geen
omtrent hunne toenmaalige Godsdienitige kundigheden, en
de beoefening der Geleerdheid onder dat Volk, in aanmerking komt. De Hoogleeraar ontvouwt, in deeze
voorbereidende Verhandelingen, met zeer veel oordeel, die
kundigheden van de Waereldlyke Gefchiedenisfen, zo ten
opzigte van 't l3urgerlyke als Godsdienftige, en den ftaat
der Weetenfchappen, in die dagen, welken een beoefenaar
der Kerklyke Historie ten uiterfte noodig zyn. Zy, die
zig daarop toeleggen, vinden hierin alles byeengebragt, wat
hun van weezenlyken dienst kan zyn; en de daarby gevoegde Aantekeningen van den Hoogleeraar dienen hun ter
handleidinge, om hen te leeren, waar zy, des begeerende,
eene verdere onderregting nopens die of deeze byzonder.
heden kunnen erlangen. Na dus de vereischte kun
raakende het Heidendom en het Joodfche Valk,-dighen,
voorgedraagen te hebben, gaat de Hoogleeraar over tot het
ontvouwen van den toeband des Christendoms in de drie
eerfte Eeuwen. En hier in fielt by zig , daar de lotgeval.
len der Kerke, gevoegelyk, in gelukkigen en ongelukkigen

ver-
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verdeeld kunnen worden, die orde voor, dat by eerst dë
gelukkigen afhandele, om vervolgens het oog te vestigen
op de ongelukkigen. Uit dien hoofde bepaalt hy zig, in.
het overige van dit Deel, tot eene ontvouwing van de
fchielyke, en inderdaad verwonderenswaardige, uitbreiding
van den Cliristelyken Godsdienst, riet flegts onder de Joo.
den, maar ook onder de Heidenen.
Ter ontvouwinge hier van ftelt hy ons aanvanglyk voor,
den toeftand der Kerke, voor 's HLillands Hemelvaart, en
de daarop gevolgde uitftorting der gaaven des Heiligen
Geestes; waar door de Apostelen, niet Bene ruimere maan
te van gaaven dan andere geloovigen bedeeld zynde, in
ftaat geteld wierden, om de Leer van 't Evangelie, naai
's floeren bevel, alomme te verbreiden. Op dit voorftel
volgt dan wyders een aaneengetchakeid verhaal van de pre.
diking der Apostelen, eerst onder de Jooden, en voorts
ook onder de Heidenen; met nevensgaande aanmerkingen
over de gewigtigfte gebeurtenisfen, die in dat verhaal voor]
komen. Dit leidt den Hoogleeraar verder tot eene voor
laatere uitbreiding der Euangelieleere, tot op-dragtvne
het afloopen der derde Eeuwe, doorvlogten met oordeelkundige ophelderingen over de voornaamfie omttandigheden,
die daaromtrent te overweegen zyn. En aan dit alles kegt
hy, ten flot, eene openlegging van de oorzaaken, die medegewerkt hebben, tot de fpoedige uitbreiding van 't Chris•
tendom, niettegentlaande veeler vyandlyke poogingen; waar
in, gelyk de Hoogleeraar toont, duidelyk gebleeken is, dat
Gods hand in allen deezen indiervoege werkzaam ware, dat
men zulks rechtmaatig voor een onregenzeggelyk Wonder
moge houden. Het ganfche beloop deezer Gefchiedenisfe gaat de Hoogleeraar op eene regelmaatige wyze na;
en 't verleent hem menigwerf gelegenheid, tot leerzaame aan
waar van by zig met oordeel bedient. Tot-merking,
een ftaal hier van verftrekke, het geen hy te berde brengt,
wegens de verfchillende benaamingen van de belyderen der
Euangelieleere, by gelegenheid der aantekeninge van Lucas,
Hand. Xl: 26, dat de Discipelen eerst te ilntiochie Christenen genaamd werden: waarover hy zig indeezervoege uit.
laat.
„ Naar de waarfchynlykfre gedagten der Geleerden , is
deeze onderfcheidende benaaming der Christenen opgekomen;
in 't derde jaar der regeeringe van Keizer Claudius, dus,
volgens de gemeen& xydrekening, in het jaar 43 naa Christus
ge.
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geboorte. (t)
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Te voorgin droegen zy, welke zig uit het7oo-

dendom tot liet geloof in Jezus bekeerd hadden, allerlei audere naamen, waar door ze van de overige Godsdienstpartyen
wierden onderfcheiden. Van hunne vyanden wierden ze menfchen dezes welts, (a) of dezer Jette, (3) als snede Galrleërs, (4)
(i) „ Van dit gevoelen waren inzonderheidjAC.USSEaIUSinAn*talibus F. et N. Test. p. 658. JOH. PEAnsoNIUS in e4nnalib. Paul11n. p. 4. TILLEMIjNT in Memoir. pour%ervir a I'bist, eccl. torn, r.
part. 2. en anderen.
(2) „ Deze benaaming vinden wy inzonderheid Handel, IL 2.
alwaar geteld wordt, dat Saulus, welke toen tegen de Gemw ente
des Heeren woedde, na Damascus heeft willen reizen, en de menfchen dezes wegs, die dezer bette, dezer Geloofsbelydeuisfe en
Levenswyze, t weeten 't Christendom waren toegedaan , na je.
rufalem gevangen en gebonden willen leiden. --- Maar dat de
Leer, of Godsdienst genoemd wordt BSóa of een weg, dit is é. ne
van de Hebreeuzren ontleende fpreekwyze, en komt hier en daar
voor , inzonderheid Handel. XXIV 14. alwaar dit woord door
ieípeo is eene Godsdienst-Secte verklaard wordt: waar over men Ft.etms in zynen slavis fcript. facr. , op het woord via, kan na
-lezn.
(3) „ Het woord , Secte , wierdt , in de Apostolifche eeuw;
en ook 'nog eenigen tyd daarna, in een goeden zin gebruikt; zo
als dan de vroegfle Kerkeleeraars zelve den waaren Christelyken
Godsdienst Bene becte genoemd hebben. Zo noemt, by voorb.
TerTULLIANUS in zynen apologet , cap. 46. als mede in zyne andere fchriften meer , het Christenvolk eene 'Secte. Maar in ver.
volg van tyd heeft men hen, die zig, door het beweeren vanby
zondere leentellingen , van de Christen-kerk affcheidden, fcbeurmaakers, en hunne Leer eene Secte genoemd.
(4) r, De naam, Calileërs, is den waaren belyderen van Jefu.9
Leer , fchimpender wyze , van hunne vyanden gegeeven. Hoe
voort zulks zy gefchied, kan men niet flipt bepaalen. By de oud•
tie fchryvers vind men dezen fchimpnaam nergens , dan eeniglyk
in de zo genoemde Philopater van Lucianus; hoewel deze zelfde
plaatzen van de kunst-oordeelaaren , ten bewyze pleegen bygebrage
te worden, dat dit werk niet van Lucianus kome , maar op zyn
naam zy uitz egeeven. Want zy beweeren, dat men, in zyn tyd,
geene blyk van zulke benaamiug ergens vinde. Wy laaten dit daar,
merkend dit nog alleen aan, dat Keizer Yulianus, een gelagen
vyand der Christenen, dezen naam beval te gebruiken, omdathy
geloofde, dat deze benaammg met een verágtelyke notio adb ereas
gepaard ging, en dat, by deszelfs aanhoudend gebruik, de naam,
Christenen , ten laathen, uit het geheugen ten eenemaal gedelgd
,
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Nazarenen (5) genoemd, en welke dergelyl,e benaamingen
meer zyn mogen, (6) welke hen ter befchitnping wierdt gegeeven. Onder zich zelven wierden zy jongeren, (7) Difcipe
Zou worden. Maar de ondervinding getuigde 't tegendeel; want,
nna Julianus dood , hieldt het gebruik van den naam, Galileër,
voort wedel op, en de naam Christenen, wierdt daarentegen befiendis behouden. Meerdere berichten nopens den naam,
Galileër, hebben SOZOMENUS lib. 5. cap. 4. 16. THttonoa TUS ,
lib. 3. bist. ecclef cap. 4. r6. 2t. CHRYSOSTOMUS homil.63.tom;
5. oper. pag. 439, edit. Eton. GREGORIUS NAZ'ANZ. orat. 3 pag.
8 i. edit. Parif. en SOCRATES, lib. 3 bist. ecclef. cap, t 2. medegedeeld.
(5) „ De benaaminz, Nazarenen , of, gelyk het de jooden pleegen uit te fpreeken, Nozrim, is zeer vroeg, en reeds ten tyde del
Apostelen gebruikt, zo als uit Handel. XXIV 5 duidelyk blykt.
Naderhand is deze naam , inzonderheid , den uit het 3oodendorn be.
keerden Christenen gegeeven. De 7ooden waren wel de eerften,
die dit woord, fchimpender wyze, van de Christenen gebruikten,
zoo als zy dan ook Christus zetv', uit vetägting, niet anders, dan
Hannozri platten te noemen: welke gewoonte zy tot beden toe nog
behouden. Zie HIERONYMUS in Comment. in Efaj. cap. 49. tom. 5.
oper. als mede in het werk de locis ebr. tom. 3. pig. 188 b. als mede EPIPHANIUS breres. 39. Maar dat ook, naderhand, de Heidenen
deze wyze, van de Christenen te befchimpen, van de Jooden hebben aangenomen, zien wy uit PRUDENTIUS wept separi+r, carsn. j.
vers 2g. i6 en hymn. 10. de Ronsana . Martyre, vers +t. fegq.
(6) „ Wy vinden inzonderheid, dat de Christenen, door ver
een geruimer tyd, jooderr genoemd-fcheidn rvs,
wierden. Dit mag waarfchynlyk daarvan daan gekomen zyn , om dat
niet flegts de eerfle en voornaamfte Leeraars der Christenen gebooten fooden waren, maar ook hunne Godsdienst met den Joodfchen
een groote overeenkomst hadt. En dit juist was de rede, dat de
Christelyke Godsdienst, een langen tyd te Rome, onderden gehaaten naam van ;3oodfcbe hygeloovigbeid vervolgd is. Van de overige
fehampere naamen, den Christenen door de Heidegen gegeeven,
hebben CHRIST. KORTHOLT, in een byzonder werk paganus obtrec•
tator, lib, 3. cap. I8. en JOSEPH BiNGt3BM in originib. five antiquit.
eccief. lib. i. en 2. omllandig gehandeld.
(7) Met dezen naam van ;hongeren of Leerlingen worden zy,
Handel. VI 2. 7. IX 1. 19. 25. s6. XI 26. daarom genoamo, om
dat ze Cbri.tus , als hunnen oppertien Leeraar eer d. n , zyne H. Leer
aannamen, en naar dezelve zo wel, als naar het heeriyk voorbeeld
van deugd dezes Hemelfehen Leeraars , hunnen geneelen Levenswan»
del regeldes.
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pelen of Leerlingen, Geloovigen, (8) als mede Heiligen (9)
genoemd. Inzonderheid plágten zy zig; ons hunne onderlinge liefde, eensgezinde en verdraagzaamheid aan te wyzen ^
Broeders en Zusters te noemen. (to) Maar nu wierden de uit
de Heidenen bekeerden, te Antiacbieii , waarfchynlyk niet
zon.

(8) „ De rede, waarom ze -rrseuertEs, of srscEGorzes Frs zorxprPZÓr,
dat is, Geloovigen genoemd worden , kan elk zelf nagaan. Deze
benaaming vind men Handel. II 44. IV 32. V 14. XVII 34. XXI 20.
(9) „ Deze naam komt voor Handel. IX 13. XXVI lo Philipp.
IV 2 t , 22. en elders , en wordt allen Christenen in 't algemeen ge.
g Beven. Doch by de Ouden wierden enkel en alleen deMVlartelaars
Heiligen genoemd, die in den Canon misfee flonden, en aan welken
in 't openbaar gebed gedagt wierdt.
(io) „ Dat alle Christenen zig, in de vroegfte tyden, broeders
en zusters onderling noemden, kan men zien in de fchtiften der oude Kerke-leeraaren , by voorb. JUSTINUS We Martelaar, Apol. ad
llnton. TERTVLLIANUS apologet. cap. 39. en de corona militis , cap.

i. LACTANTIUS Ilb. 5. cap. 16. HIERONYMUS contra Helvidium,
cap. 8. en anderen. De oorfprong dezer benaaminge moet men van
Christus zelv' afleiden, Matth. XII So. XXIII 8. Luc. VIII 21. foh.

XX 17. en in de Apostolifche eeuw was deze naam, íleeds, in gebruik, niet alleen in die tyden, dat de naam van Christenen nog niet
was opgekomen, maar ook in de volgende tyden, wanneer die reeds
allerwegen bekend en aangenomen was, zo als uit Handel. Xl 29.
Rom. XVI t. I Corinth. V i r. VI 6 en VII IS blykt. Waarom ook
van de broederlyke liefde, in de brieven der Apostelen, by voorti.
Rom. XIl io. r Thesfal. IV iq. Hebr. XIII t. 2 Petri I 7. en elders,
uitdrukkelyk gewag gehaakt wordt. Ook is de naam van broeders en
zusters met de geUeldheid der Christenen volkomen inflemmend.
Want zy hebben immers allen éénen Trader in den Hemel. Matth.
VI 9. Zy zyn allen kinderen Gods, die den kindlyken Geest hebben
ontvangen, door welken zy roepen, tIbba ,lieve Vader. Rom. VIII
rg. Galat. IV 6. Zy hebben allen eene gemeene Moeder, naamlyk
het geestlyk jerufalem, dat boven is, dat is, de waare geloovige
Kerk, welke van boven , naamlyk van den Hemel, haaren oorfprong
heeft. Galat. IV 26. Zy hebben, verder, eenerlei foort van geest
geboorte, dewyl zy niet uit het !leest& maar uit den Geest ge.-lyke
booren zyn. ;fob. III 6. Zy zyn, eindelyk, allen uit eenerlei zaad
geteeld, naamlyk uit 't levendige woord Gods, het welk eeuwig
blyft. 1 Petri I 23. ?acvb. 1 i8. Omiandiger hiervanhebben gehandeld GODFtt. ARNOLD in historia cognationis rpi,.iruali,
inter Christianos recept e; GAAR ALBeSP NEUS in obferv. de vete rib. ecclef. ritibus, 1ib. I. obfervat. 19 pag. 89 fegq. en jo is.
ANOR. QUENSTEDT, in ant/quit. bihl. & eccleJ: cap. 14. pag. 9 3 3•
,
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zonder Gods befchikking , met den fraajen en heerlyken
naam, Christenen, benoemd. Zy namen hem zo veel te gewilliger aan, als hy van Christus, hun Heer en Meester,
afflainde. De H. Historie-fchryver Lucas meldt ons niet, wie
den Gelooviggn dien naam gegeeven hebbe. Waaruit wy het
regtmaatige beluit mogen opmaaken, dat ze zig dien zelven
niet hebben gegeeven. (11) Want hoe hadt Lucas dit onäan.
geroerd kunnen laaten ? Eenige fchryvers der Christelyke Oudheid hebben ons wel willen berichten, dat deze naam, op de
eerfte f4ntiocheenfcbe Kerkvergadering, van de Apostelen zelve verárdeud en voorgefchreeven is. (i2) Maar de Geleerden
hebben reeds voorlang beweezen, dat deze voorgegeeve Kerkvergadering verdigt is. (i 3) — Anderen hebben daarom
gedagt, dat deze naam den Geloovigen , van de vyandige Yoo.
den aller eerst is gegeeven. (14) Doch ook dit gevoelen is
van anderen, om a reden, voor onwaarfchynlyk gehouden,
eensdeels, om dat uit Handel. XXIV S blykt, dat de Christe.
nen, van de ongeloovige oorlen , veelëer, voor een Secte der
Nazarenen wierdt gehouden ; en daarënboven, om dat den
Hellen i,/ti/cbe ,'noden niet onbekend zyn kon de, dat de Griek.
fche naam, Cbristos, den beloofden Gezalfden Gods, of den
Mes(ii) „ Dit niettegenilaande zyn 'er verfcheiden geweest, die fterk
beweerden, dat zig de Christenen zelve dezen naam hebben gegeeven,
welken TOB. ECI{HARD , Reétor te Quedlinburg , in zyn boek, de non
Christianorum de Cbristo testinaoniis zyne item heeft gegeeven , al.
waar by zelfs heeft willen beweeren, dat Paulus en Barnabas, by
hun verblyf te 4ntiocbie, dezen naam hebben ingevoerd. Doch zoude hy, gelyk ons HEU,MANN , in zyne verklaaring over bet N. T. deel
5. bladz. 518 (Hoogd.) bericht, weer van gedagten zyn veránderd.
(la) „ Deze Fabel heeft, naast anderen, de Kardinaal BARONIUS

in zyne bekende jaarboeken voorgedraagen, en in FABRICII codex
apocrypb . N. T. torn. 3. pag. 336. en biblioth. Gr^ec. lib. 6. cap. i. S.6.
wordt zelfs de Canon der eerfle ilntiocbeenfcbe Kerkvergadering bygebragt, waardoor deze benaaming der Christenen bepaald en belast
zou zyn geworden.
(t3) „ Onder de geleerde koopnfcben heeft dit zelfs ANT.PAGI, in
zyne Critica Baronii ad ann. Christi 56. §. 3. bondig getoond, en
den Kardinaal Baronius we@rlegd. Hiermede vergelyke men Jou DAL
lib. 3. de pfeudepigraphis apostolicis, en cap. 2z. fegq. en-itcus,
weLCH in bist. ecclef. N. Test. pag. 386.
(14) „ Nopens deze en andere gisfingen moet men , billyk, D. BUDnct leezenswaardige verhandeling, de origine, dignitate ff ufu nominis christiani nazien. Zy flaat in zyn fyntagrn. disfert. tbeolog.
pag. 3 8 5. feqq.
.
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Mesfsat uitdrukte , en zy dus door den naam, Christenen,
Rilzwygend hadden toegedaan, dat zy, die zig tot dus verre
onderling Geloovigen noemden, het regt gevoelen van den be.
loofden Mesfias hadden aangenomen. — Anderen hebben,
niet meerder waarfchynlykheid, den oorfprong dezes nieuwen
naams van de Heidenen, en wel van de Romeinfche Heidenen,
die zig in deze flad, onder de Romeinen {taande, ophielden,
willen afleiden. (I5) Zy zeggen, deze Romeinfche Heidenen
hadden de belyders van .7efus Leer, van de overige 7ooden,
waarmede men hen in het begin vermengd had, willen onder
om dat ze niet wisten, dat de naam, Christus,-fcheidn,
een Ampts naam was, en den Mesfias betekende, maar dit
woord voor een Familie-naam gehouden, zo hadden zy de
Geloovigen, die zyne Leer aannamen , xp^riaroug, dat is,
Christianen of Christenen genoemd. (i6) Om welke gisfing
een des te grooter gewicht by te zetten, zy zig op het getuigenis van Tacitus beroepen , welke in zyne Vaarhoeken
betuigt, (t 7) dat de Christianen ook, te Rome, dezen naam
van eenen zekeren Christus hadden gekreegen: dezen zelf.
den naam heb be, vervolgens, ook Koning Agrippa den Geloovigen in het huis des Romeinfcben Landvoogds gegee•
ven, zo als uit Hand. XXVI 28. te zien is. Waar by zy,
eindelyk, nog dit voegen: even als de aanhangers van Pompejus en Marius, van de Romeinen genoemd wierden Pompejanen ei: Marianen ; dat men ook zo den aanhangeren
van Christus , dat is , hen, die Christus Leer aannamen,
den naam van Christianen had ge;eeven. Zo fchynbaar als dit gevoelen is, het rust egter, even als alle ove.
rige, (i8) op enkel gisfingen, waar tegen verfcheide zwaarig.
(15) „ Dit gevoelen heeft wylen D. HEu s r*^ , in zyne disput. de

ortu norninis Christianorum, mede te vinden In zyneprimitice Cóttingenfes acad. pag. 130-147. met veel waarfchynlykheid ver.
dedigd.
(:6) „ Zo moet , gelyk D. LANGE, als mede LINDHAMMER en
D. HaUMANN beweeren, 't woord xprc?raror" worden overgezet, en
niet door het woord Christenen, zo als doorgaans gefchiedt.
(t7) „ Zie desz. lib. 15. annal. cap. 44.
(I 3) „ Daar onder rekenen wy,, behalven de boven gemelde ,00k
dat gevoelen, h et welk BENSON , in zyne (Hoogd.) historie der eerfile
planting van den Christel.Godsdienst, deel:. bladz. 263. heeft voor•
gedraagen. Volgens dat zelve is de naam, Christenen, die te ilntio.
Chien eerst opkwam, den godvrugtige Heidenen, die Leerlingen van
Cbrlr.
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riglheden kunnen ingebragt worden. Wy willen ons met de
aanhaaling derzelve hier niet - ophouden, maar 'er dit nog
met één woord by voegen, dat de fraaje en heerlyke naam,
Christenen, volgens zyne waare en ooripronglyke betekenis,
alles influite, wat edel, wat deugdzaam wat Eer- enbeminnenswaardig is ; des de eerfte Christenen ook in denzelven
volkomen genoegen namen, en zig Apostel Petrus, i Petri
IV 16. van denzelven bediend heeft. Keizer 7ulianus, een
geflagen vyand van Jefus belyderen , heeft hen wel dezen
naam misgund, en het gebruik daarvan verboden. (19) Maar
dit niettemin is hy, naa Julianus tyden, weder aangenomen,
en tot den dag van heden ftandvastig behouden. Alleen is
het jammer, dat 'er onder hen, die dezen heiligen en eerwaardigen naam eertyds droegen, en nog draagen, helaas!
zo weinigen worden gevonden, die zig met ernst toeleggen,
een Leven, overëenkomftig met de heerlyke betekenis dezes
naams, te leiden. .--^-- Doch maaken wy billyk zwaarigheid, ons by deze, hoewel regtvaardige klagt op te houden,
gaande voort weder over tot het hoofd-doelwit onzer histori.
fche verhandeling, raakend de gedenkwaardige gefchiedenis
van de uitbreiding der Leere des Christendons."
2bristus wierden, door de bekeerden uit de Yooden gegeeven. Deze

laatfle, fchryfc hy, konden hunne voormaalige vooröordeelen tegen
de Heidenen nog niet afleggen, noch de heidenfehe Bekeerden met
de hunne gelyk hellen, en voor broeders erkennen ;
hoewel 't
daarna, van de Gemeente te ferufalem, naa een ryper overleg, ge.
fchiedde, en hen de naam van broeders wierdt gegeeven. Hand. XV
-23. --- Doch wyl liet evenwel noodig was, dat ze, door eenigen
naam, van zulke godvrugtige Heidenen, welke den Christelyken
Godsdienst nog niet hadden aangenomen, wierden onderfcheiden;
zo wierden zy, om deze en andere reden, met den naam van Cbristenen benoemd en onderfcheiden. Een zelfd gevoelen heeft ook Prof.
sCHROECKH, in 't tweede deel zyner Cbristelyke Kerk historie , bladz,
daarby, inzonderheid, de.
105 aangenomen. --- Doch vinden wy,
ze zwaarigheid, dat Lucas, Handel. XI 26. van de te Antiocbién ge.
plante Gemeente, die deels uit fooden , deels uit Heidenen bettondt,
uitdrukkelyk meldt, dat de ongeren of Leerlingen Christenen ge.
noemd wierden. Nu is bekend, dat het woord, Leerlingen, in'tN.
Test, gebruikt veerde van hen, die uit het joodendom in den Heere
'e/us geloovig waren geworden.
(19) Zie boven 4 597. aanm. 45. Voor 't overige kan men wegens den naam, Christenen, behalven de 2 disfert. van n. BUDDEUS
en D . HtUMANN, voozkf reeds aangehaald, ook de Latyn/èbeverhan-

deling ualeezen, die D. auROMAWN te Rostok, heeft uirgegeeven.
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De Causfis Phmnomenorum qua: Obfervantur in progresfione
morborum Epidemicorum lente progredientium , prafertim , pestilentia hominum & Luis bovillae &. Autore c.
A. EICHELBERG , A. L. M. Phil. D. & Re&. gymnafti
Vefalienfss. Neomagi, apud Is. van Campen 1776. Over
de Oorzaaken der verfcbynzelen , die in dg voortgang der
befinettelyke Ziekten, waargenoomen worden. in groot
Octavo 130 bladz.

V

'tOorneemen van den zeer Geleerden Heer EICIIELBERG
is , om uit het geen men waarneemt, by het verfprei den en voortgaan der befinettelyke Ziekten, byzonder van de
Pest onder Menfchen en Beesten, de oorzaak na te fpeuren
van deszelfs oorfprong, te veeeten of dergelyke befinettende
giften ontftaan in de lucht, dan of ze uit de aarde opkomen,
en daarin geformeerd worden. 't Oogmerk is om door dit onderzoek een zoort van nieuwe behoedmiddelen te ontdekken.
't Meest aangenoomen gevoelen is, dat die giften in de lucht
ontflaan, en zich verlpreiden. Verfcheide redenen hebben onzen Schryver bewogen, dit gevoelen niet te omhelzen.
De befinetting volgt niet de ftreek of vloed van de lucht,
maar dikwyls ziet men dat ze zich langs byzondere ftreeken
en gewesten uitbreidt; ook neemt men waar, dat de befwettelyke Ziekten op verfcheide plaatzen te gelyk woeden. , fchoon
dezelve door de tusfchen leggende plaatzen , daar de befinetting
geen plaats heeft, van een gefcheiden zyn. -- Groote ver
lucht, als Stormen, Onweer, Vorst enz.-anderig
maaken veeltyds geene verandering in de befinetting. Daar.
entegen wanneer een groote befinetting reeds overal door de
lucht verfpreid , en op zyn hevigfte is , houdt de befinetting fomtyds eensklaps, en op 't onverwagts zonder eenige
merkelyke oorzaak, op. Dit zyn de voornaamfle redenen die
hein bewogen hebben te [lellen , dat 't finetgift niet uit de
lucht onthaar. De Schryver overweegende hoe veele vreemde
lighaamen 'er in de lucht gevonden worden , die door de uit
uit de aarde ontftaan, vindt het waarfchynlyk dat-wazeming
de befmettende giften daaraan hun oorfprongverfchuldigd zyn.
— De beroemde Unzer en Car, de la Font verklaaren , om
gemelde redenen, de oorfprong van de Pest uit een Arfenicaal
gift, uit de aarde opwaalèmende. De Engelfche Geneesheer
Arbuthnot houdt ook die veronder[telling niet onwaarfchynlyk. Niemand heeft evenwel, volgens onzen Auteur, daaruit
de traagheid in 't voortgaan van befiil ttelyke Ziekten, en een
V3
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De Aarde
menigte andere verfchynzels verklaard.
levert geduurig een menigte uitwaafewingen op, die door de
lucht en 't water naar zich genoomen worden, dezelve ver.
fchillen naar de verfcheide gefteldheid van de aarde in 't een
of ander deel der wereld. Aan deeze verfcheidenheid fchryft
by toe, 't verfchil van lucht, planten, gewasfen en dieren,
in verfcheide weereidsdeelen ; daaraan moet toegefchreven
worden, de oorzaak der Landziekten, zo als de geduurige
blindheid der Egyptenaaren, (waartoe evenwel ook de hel
mede iets doen kan) de Pest te Conftan--derhivanlugt
tinopolen, en Smyrna enz. In de Landen, daar de aarde der.
gelyke uitwaazemingen niet geeft, worden zodanige Ziekten
ook niet gevonden. Onze Auteur gaat te verre in zyrie befchouwingen met de oorzaak van 't Smetgift, alleen aan
de uitwan emingen der aarde We te fchryven : lchoon zulks in
eenige gevallen wel gefchiedt, is 't daarom niet algemeen; wy
houden deeze oorzaak zelfs onder een van de zeldzaamílen.
Men kan door de kunst verfcheide uitwaafetningen
voortbrengen, die voor Menfchen en Dieren doodelyk zyn.
- 't Zoude ook niet moeijelyk zyn te toonen, dat de
zwaarigheden die den Auteur bewogen hebben ons van 't ge
gevoelen af te wyken , inderdaad gemakkelyk op te ios--men
len zyn. De Schryver fchynt onkundig te zyn van de
proeven op de vaste tucht, door den Heer PRIESTLEv,en anderen , genoomen. ---- De behoedmidd^len laatera zich even
goed uit 't gemeen gevoelen verklaaren, en zyn niet nieuw,
ten mint'ten niet die gcene, die van belang zyn.
-

Redevoering over de verfchillende zoorten der Lugt, uitge/prooken in de .7aarlyAfche Lergaderinge der Koninglyke Societeit
te Londen, door den Ridder j. PR INGLE. Uit het E,ngelscá

vertaald. Te Franeker by D. Romar 1776. In groot octavo 29 bladz.

N deeze Redenvoering levert men ons een beknopt geregeld verflag van den trapswyzen voortgang der ontdekkingen , nopens de. verl'chillende foorten der Lugt. De Heer
Priestley, die zig boven anderen op dit onderwerp toegelegd
heeft, had, door zyne naauwkeurige waarneemingen, den
Eerpenning verworven, en by die gelegenheid (prak de Heer
Pringle deeze Redenvoering voor de byeenvergaderde Leden
der Societeit uit. Zie hier liet kort beloop der voorgetielde
ontdekkingen, inzonderheid geduurende de laatfte honderd
jaa.
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jaaren of wat meer, waar van de voortgang zekerlyk opmerking verdient.
De ondervinding leerde het Menschdom, by de mintle oplettendheid, al _vroeg, dat de gemeene Lugt, niet t'onregte
de adem des leevens genoemd, volftrekt noodzaaklyk was, ter
bewaaringe van het dierlyke leeven; en zo ontdekte men insgelyks wel dra, dat ze niet minder vereischt werd, ter voc
vuur, en ter kweekinge van groeiende Wee--dingevaht
zens. Zulks bragt de oude Wysgeeren ligtlyk ter kennisfe
van de verfchillende uitwerkingen eener al te heete of koude,
vogtige en drooge, als mede tot die van eene gezonde of ongezonde Lugt. Dan, niet tegenflaande deeze en foortgelyke
algemeene kundigheden, bleeven de min openbaare eigenfchap.
pen der Lugt, derzelver zwaarte en veerkragt, met de menigvuldige gevolgen daarvan, genoegzaam onbekend, tot op
het begin der laatfee Eeuwe; toen Lord Bacon de veerkragt
der Lugt, en Galikeus derzelver zwaarte ontdekte. Op dit
voetfpoor fpeurde Tot-rice/li de drukking der Lugt na, dat
Pascal verder voortzettede. En hier op volgde de uitvinding
der Lugtpomp, door Ottbo Guerike; wel dra verbeterd, door
Boyle, dat verder een ruim veld voor nieuwe ontdekkingen
opende,' te talryk om ze hier allen op te noemen. Alleenlyk
zy nog gemeld, dat Newton wel byzonder, uit de eigenfchap
van de t'famendrukking der Lugt, door haare zwaarte en
veerkragt, befloot, dat de trillende lichaamen hunne bewee.
gingen aan de Lugt konden mededeelen, en daardoor, zig
aan alle kanten verfpreidende , trillingen te wege brengen;
waardoor by dan de uitwerkende oorzaak der klanken ontdekte.
Midlerwyl was de Heer Boyle al bedagt geweest , om te
onderzoeken , of men niet zulk eene vloeilof door konst
zou kunnen voortbrengen, en zig daarvan met vrugt bedienen, vooral in de konst van duiken onder water. Het ge
uit verfchillende-luktehmnLgydevloift,
lichaamen , (als rype vrugten , gistende en opbruifchende
vogten, en verrottende dierlyke en groeiende zelfflandigheden,) te verkrygen. Deeze gemaakte of konstlugt beantwoordde wel niet in alle deelen aan zyn bedoelde ; maar
de ontdekking hier van was nogtans van een weezenlyk belang voor de Natuurkunde, en men zag wat laater ten dui.
delyk(te de nuttigheid dier ontdekkinge. 'Er verliep naam
eer men dit verder regt nafpoorde ; doch-lykenigtd,
de oplettende werkzaamheid van Newton, en de herhaalde
proeven van Hales, achtervolgd door verfcheiden beroemde
V4
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Natuuronderzoekers , !telden dit Stuk vervolgens In een dal..
delyk licht. Toen men op 't fpoor gekomen was, ontdek+
te men wel dra dat de Mineraale wateren vervuld waren
met de konstlugt van Boyle, die men zedert vaste Lugt ga,
noemd heeft; en dit baande den weg ter verdere nafpoorin.
ge van 't metaalagtig weezen dier wateren; waar door men
derzelver analyfis, voorheen zo dikwyls vrugtloos onderno,
men , op de eenvoudigfte wyze volbragt. Dus ver geko•
men zynde , heeft men 't 'er op toegelegd , om eene ge.
;naklylte handgreep te vinden , tot het nabootzen der Na.
tuur , in het alleruitgeftrekfte gebruik van dit haar geneesmiddel; en Priestley is 'er, op den voorgang van anderen,
door onvermoeide poogingen , gelukkig in geflaagd.
„ Van Black geleerd hebbende, dat de vaste Lugt in grooten overvloed gemaakt konde worden uit kryt, door middel
van flappen Vitrioolgeest t van Macbride, dat deeze vloei"
ftoffe de verrotting grootlyks tegenftond ; van Cavendisch,
dat zy in eenen grooten overvloed konde worden opgeflurpt
door 't water; en van Brownrigg, dat deeze Lugt de oorzaak
was van de geestrykheid en de voortreffelyke deugden van het
Spa- en Pyrmonts water; zo nam Hy in overweging, of niet
het gewoone water, met deeze vloeiftolfe bevrugt, van dienst
zoude kunnen zyn in de Geneeskonst, vooral in langduurige
reizen ter zee , om de zeefcheurbuik voor te komen of te ge
reden maakte hy een eenvoudig-nez.Omd
werktuig, om die Lugt uit kryt voort te brengen, en met
water te mengen; 't welk hem dermaate gelukte, dat hy de
allervolkomenfte goedkeuring wegdroege."
Dit heeft den oplettenden Priestley voorts aanleiding gegee•
ven., tot liet doen van verfcheiden nuttige ontdekkingen nopens de Lugt, die in 7,yne Schriften, over dit onderwerp gemeen gemaakt, te vinden zyn; waar van wy 'er ten hot nog
ééne zullen melden.
Het is bekend, dat de kaarten en dieren flegts geduurende
een zekeren tyd , in eerre bepaalde hoeveelheid van Lugt, kun•
ven leeven. Dog de oorzaak hier van was duister, en men
wist vooral geen manier, om deeze vergiftige Lugt weder terademhaalinge bekwaam te maaken. 'Er moest nogtans in de
Natuur een hulpmiddel zyn, tot dit oogmerk , zo wel als tot
onderhouding der vlam, zonder welke de geheele Dampkring
met 'er tyd onbekwaam zou worden voor het dierlyk leeven a
en 't geheele geflacht van Mentchen en Beesten door eene
pestige ziekte zou omkomen; nademaal men weet, dat de
Lugt in onze dagen nom even zo wel gefchikt blyft ter adem -
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haalinge als eertyds. Ter verklaaringe hier van nu heeft Priestley ons de twee groote toevlugten der Natuur aangeweezen:
(i.) de groei der planten, en (2.) de zee, benevens de andere groote verzamelingen van water; door welke middelen de
Natuur de uitwerkingen der bedorvene Lugt, die onzen Dampkring door verfchillende oorzaakenbefinet,weet voor te komen.
Wat het eerie aangaat, in 't vermogen der groeiende planten
een tegengift voor de nadeelige eigenfchappen der Lugt, die
door de ademhaaling en verrotting bedorven was, ten aanzien
van de vlam eener Kaarfe en den groei der gewasfen ontdekt heb
zo ondernam hy de Lugt door dat middel ook voor de-bend,
ademhaaling te zuiveren. En hy ondervond dat deeze groeiende
planten in Plaat waren, om de Lugt weezenlyk zo veel te zuiveren, als tot de ademhaaling noodig was; in wel, in evenredigheid van haare kragt, en van de zorg, die hy droeg,
om de rottige bladen en takken weg te neemen, die anders do
uitwerking geftoord zouden hebben.
In raakende de tweede hulpbron der Natuure ,te weeten, de
zee en andere wateren , toen hy waargenomen had , hoede Lugt,
bedurven door de ademhaaling, of andere verrotte f'coffen , voor
een groot gedeelte gezuiverd kan worden, door de opflurping
der rottende deeltjes in het water, befloot hy, dat de zee, de
groote meeren en de rivieren zeer nuttig moesten zyn, door, ter
verdere zuivering van den dampkring, alles wat rottend is op te
Uurpen, en 't geen den menfchen en beesten nadeelig zou kun.
iaen zyn, te befleeden tot den groei der zee. en andere waterplanten, of tot andere nog onbekende oogmerken.
„Door deeze ontdekkingen zyn wy,(gelykdeRedenaarPringle , op het voorftellen hier van vervolgens zegt,) verzeekerd, dat
er geen plant te vergeefs groeit, maar dat ieder plaatgewas, van
den eik der bosfen , tot aan het gras des velds, voor het Mensch.
dom nuttig is; wel niet altoos door eenige byzotudere kragten,
maar in zo verre zy uitmaakt een gedeelte van het geheel , dat onzen dampkring zuivert. In dit opzigt fpannen de welriekende roos
en de doodlyke Nagtfchade te zamen, en 'er groeit geen kruid
noch boom , in de allerafgelegenffe en onbevolkfte ryken , zonder
ons, door de medewerking van den Wind, te bevoordeelen. En
wanneer, uit deezé heilzaame Winden, Stormen en Orkaanen gebooren worden , laat ons dan tlilzwygen , en de wegen der Voor
eerbiedigen; die niet by geval, maar met opzet, niet-zienghd
tot (traffic, maar tot voordeel, de Wateren en Lugt dus onder el.
kander mengt, om de verrotte en pestige uitwaasfemingen , die
de plantgewasfen op de oppervlakte der Aarde niet genoeg
hadden kunnen verreeren, in de diepte te bedelven."
-gam
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Oe ook de Mensch, in 't Ryk der Dieren, aan 't hoofd
der Rangfchikkinge, als ééne eenige Clasfe en één eenig Geflacht , moge praalen met den naam van het Heer
is egter, niet minder dan alle-fcbendDirlykWz,
andere Weezens in het Dieren - Ryk, aan 't Sterflot onderworpen. Hy mag het aangenaame deezes leevens genieten,
veele kwaalen en ziekten, welken hem met den dooddreigden , te boven komen , en zyn leeven tot een hoogen ouderdom rekken ; daar komt toch egter ten laatften een tyd,
dat men van hem zegge, by is 'er geweest. En als die tyd
daar is, zyn genoegzaam alle de overblyvenden, by befchaafde Natien, 'er zeer op gesteld, om het ziellooze Lyk, op
de eene of andere manier , ter Aarde te betellen , of den
Mensch, naar 's Lands wyze, de laatfte eer aan te doen.
Ingevolge hier van kon de Heer van Berkbey dat gedeelte
zvner Natuurlyke Historie , waar in by de gewoonten der
Natie, met opzigt tot Naare Landsgenooten als Menfchen,
ontvouwt, niet wel voltrekken, zonder ook van deeze ítaatlyke behandeling der Lyken, en de daarmede gepaard gaande gebruiken, gewag te maaken; waar toe nu eindelyk dit
thans afgegeeven Stuk gefchikt is. Hier mede verleent hy
ons Bene naauwkeurige befchryving van de Volkseigene Be.
graavenis-Plegtigheden der Hollanderen, zo van vroeger als
van den tegenwoordigen tyd; die hy met alle oplettendheid
nagaat, en daar 't te past komt uit de Oudheidkunde opheldert.
Met den aanvang verledigt hy zig tot het befchouwen van
de gewoonte onzer Oude Batavieren; by welken het gebruikelyk was de Lyken der Aanzienlyke te verbranden, en der.
zelver asch met de beenderen in daar toe gemaakteLykbuslèn te verzamelen; welken dan, even als de andere onverbrande Lyken , in daar toe gefchikte Begraafplaatzen , der
Aarde aanbevolen werden. De daarby gebruikelyke omf'an•
digheden, zo ten aanzien van de verbrande als onverbrande
Lyken, voorgedragen hebbende, leidt hy ons verder tot den
tyd der invoeringe van den Christelyken Godsdienst hier te
Lande, wanneer het verbranden der Lyken allengskens een
einde nam, en de begraavenisfen plegtiger begonden teworden ;
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den ; tot welken tyd men ook wvaarfchynlyk heeft te brengen het invoeren van 't gebruik van Doodkisten, zo van Steen
als van Hout, naar ieders aanzien of vermogen. Op een oud.
heidkundig verflag van dit alles, met oordeelkundige aanmerkingen doorvlogten, volgt dan wyders een berigt van de eigenlyke hedendaagfche zo natuureigen als overgenomen ge.
bruikelykheden. Ter ontvouwinge hier van begint de Heer
van Berkhey met eene befchryving van 't gedrag, dat men in
Holland gewoonlyk houdt, als iemand op fterven ligt; en hy
gaat verder, van byzonderheid tot byzonderheid, na, welke
gebruiken 'er voorts in agt genomen worden, zo binnen als
buitens huis, zo omtrent den overleedenen als met betrekking
tot de overblyvende nabefaaanden, en goede bekenden; 't
welk hem ten laatfte tot de befchryving der Lykftatie en der
begraavenisfe zelve brengt; by welke gelegenheid hy dan ook
gewag maakt van de Graven en Grafkelders, mitsgaders van
de Graffchriften , Graftomben en diergelyke eertekens van
aanzienlyke overleedenen hier te Lande. Iemand zou veelligt
vermoeden, dat eene behandeling van zulk een onderwerp te
naargeestig moet zyn , om in derzelver doorbladering genoegen te neemen; en 't is ook zeker, dat zy, die nooit dan
met fchrik aan den dood kunnen denken, de rechte Leezers
van dit Stuk niet zyn: maar voor 't overige durven wy alle
Leezers wel verzekeren, dat zy, die daaromtrent beter beftaan,
en eenigen lust hebben tot het nafpooren onzer Nationaale
Leden, dit gedeelte met geen minder vermaak zullen leezen,
dan een vroeger gedeelte van dit Werk, 't welk de vreugdebedryven onzer Landsgenooten ontvouwde. De Autheur
naamlyk heeft dit onderwerp, hoe doodsch het in zynen aart
moge zyn, ten leevendigtte behandeld; zo dat hy de aandagt
des Leezers, zelfs daar 't op zekere zogenaamde kleinigheden
aankome, behendig werkzaam houde. Hy geeft geen ftroef
verhaal van alle de gebruiken in die omftandigheden, en bepaalt zig niet tot een eenvoudig berigt van dezelven: maar
befchryft alles op zodanig eene manier, dat 'er eene kenfchetfe
van de volkseigen denkwyze en manier van doen in gevonden
worde ; hy vlegt 'er hier en daar oudheidkundige bedenkingen in, die den oorfprong van deeze en geene gebruiken ontdekken , of aan derzelver handhaaving licht byzetten ; hy
weet nu en dan opmerkenswaardige gevallen, leerzaame bedenkingen en gepaste aanmerkingen nopens verfcheiden ge bruiken, dermaate met zyn verhaal te vereenigen, of, by
manier van eene korte uitweiding, gevoegelyk mede te deelen, dat by zelfs meermaals den Leezer eene verlustigende
uit'
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uitfpanning verleene. Ter oorzaake deeaer fchryfwyze vindt
men ook geen verdriet in des Autheurs ontvouwing van alle
die gebruiken na te gaan, fchoon by veelvuldig fpreeke van
thans zeer bekende byzonderheden , dat , ter voltrekkinge
van zyn plan , niet vermyd kon worden : en alhoewel dit dus
plaats hebbe, zal men 'er egter tevens nog al ettelyke by.
zonderheden in ontmoeten, die minder, en by ver de meeste
Leezers, in geenen deele, bekend zyn; terwyl ze intusfchen
dienen kunnen, ten beteren verf'ande van 's Lands gewoon
ons dikwerf het nationaale charmer der Inwoonde--ten,di
ren duidelyk doen bemerken. — In Rede van ons verder met
eenige dier byzonderheden op te houden, welken meerendeels
beter in den zamenhang met anderen , dan op zigzelven , ge
worden , zullen wy om den Leezer iets merk--lezn
waardigs uit dit Stuk voor te draagen, ons bepaalen, tot het
hoofdzaaklyke van 't geen de Autheur bybrengt, wegens het
begraaven in de Kerken. Daar dit onderwerp tegenwoordig op
nieuw zeer flerk in overweeging komt, fommigen dit begraa
en anderen het als een fchadelyk gebruik-venalshig,
aanmerken, kon de Heer van Berkhey, by hetontvouwen der
Lykplegtigheden onzer Natie, niet wel afzyn, van • daarom
te melden. Hy behandelt het zelve wat-trenzygda
te uitvoerig, om zyn geheele voorftel deswegens over te neemen; maar zie hier het merkwaardigfle.
't Is alleszins blykbaar dat de vroegere Christenen hunne
Lyken, zelfs die hunner Aanzienlyken, nimmer in de Kerken, maar altoos in 't open veld, of afzonderlyke begraafplaatzen, begroeven, tot op den tyd van Conftantyn den Groot:
en vermoedelyk is men de algemeene gewoonte van in laater
tyd in de Kerken te begraaven, vertchuldigd aan eene verregaande, en waarfchvnlvk overoude Heidenfche bygeloovigfeid, volgens welke men gevoelde, dat de Geesten der overleedenen omtrent de Graven waarden. — Wat hier van
zy, 't nam althans onder de Christenen eerst een aanvang
roet de begraavenis van den opgenoemden eerffen Christen-Keizer.
„ In die dagen, zegt de Heer van Berkhey, klom de eerbied voor de Overblyffelen en de Graven der Christen-Marte-.
haren, zoo hoog, dat men eerst Bedevaarten naar derzelver•
Graven deed; vervolgens zyne Begraafplaatfen om en by de
Graven van deezen of geenen Heilig verkoos, en eindelyk de
overblyffels van zulke heilige Mannen, of geheel of gedeeltelyk, in de Kerken bragt, en aldaar ten toon Relde, of in
kostbaare Zilveren en Gouden Sacriflien bewaarde.. Dit going
dies-
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diestyds zo verre, dat de Kerken der Christenen, welken men
toen zeer luisterryk'bouwde, daar mede ten pragtigfte pronkten; te meer, daar men zelfs byzondere Altaaren voor dee•
zen en geenen Heilig of Martelaar ftigtte. Dit nieuw ingevoerde gebruik, dat den groottien zweem van uitwendigen
Godsdienst had , wierd onder[Ieund, door bygeloovige gevoelens, waarvan de eerfee Christenen geen denkbeeld had.
den. Men begon toen naamlyk te beweeren , dat de overblyffels van Heilige Mannen en Martelaaren het vermogen
hadden van booze geesten te verdryven, en den Zielen der
overleedenen, die 'er het digst by begraaven wierden, rust te
verfchafpen. En hier uit is 't ontdaan, dat men, eerst op de
Kerkhoven , naast de Kerken, en vervolgens in de Kerken,
tot by en onder de Altaaren, begroef."
Hier toe gaf Keizer Conflantyn de eerfle aenleiding, door
zyne bepaalde fchikking, om begraaven te worden in de Kerk
der Apostelen, die by met dat oogmerk gebouwd had , op dat
de Keizers en Bisfeboppen digt by de overblyfzels der Apostelen
zyn zouden; vastilellende, dat de nagedagtenis der Apostelen
niet weinig dienst aan zyne Ziel zoude doen (*). Deeze manier van begraaven, toen in zwang gebragt, eerst onder de
Grooten, en vervolgens ook onder de andere Christenen, is
egter in laatere dagen meermaals beteugeld, naar uitwyzen
veeler Kerklyke Wetten; die nogtans dat gebruik zo kragtdaadig niet weerden, of Charlemagne vond het geraaden, het
zelve ook in deeze Gewesten op nieuw te verbieden ; bevee.
lende, dat geen dooden meer in de Kerken begraaven zouden
worden (t).
„ Maar deeze Wetten zyn, gelyk onze Autheur vervolgt,
niet langer van kragt geweest, dan, tot dat 'er, de Christelyke Leer algemeen geworden zynde, zulk eene menigte van
Monniken en Geestlyke Orden te voorfchyn kwam, dat ze,
uit de gewoone Kerklyke inkomilen niet kunnende betiaan,
op nieuwe middelen van bettaan bedagt wierden. Én onder
deeze middelen kwam hun inzonderheid te Rade, het begraa.
ven der Lyken in de Kerken voor de rust der Zielen; waardoor zy, uit hoofde van hunnen invloed op het Volk, het
belang der Graven tegen het gewigt van de Geldbeurzen der
vermogenden konden opweegen. Zo dra dit denkbeeld fland
greep, gold het begrip van wyze Vorilen en Kerkvoogden of
C£ r..
() Socrates. L. I. Cap. uit. Euzebius. L. IV. Cap. 6o.
(f) L. I. Cap. 155. de L L. Caroli Magni.
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Concilien weinig ; en liet gezag der Frankifche Koningen,
na 't overlyden van Charlemagne, boog gereedlyk voor de
beguniligde belangen der Paufen en Geestlyken, die toen de
Kroonendeelers der Waereld wierden; en ook op de Neder
onder het begunftigen der Graaven, zeer veel ver-landers,
dien tyd af deeden de Geestelyken het oude-mogten.Va
gevoelen op nieuw herleeven, naamlyk, dat iemand, wiens
verftorven lichaam in of by eene begraafplaats eens Martelaars
begraaven lag, deezen Heilig ten voorfpraake zyner Ziele in
den Hemel had. En dewyl de plaatfen in de Hoofdkerken
te weinig in getal waren, om deeze gunst aan een ieder te
verleenen, zoo begon men dit denkbeeld allengskens over te
brengen , op alle Kerken, die men aan zulk een Heilig of
Patroon toegewyd had, al ware by daar ter plaatfe niet begraaven: 't was genoeg, als die Kerk flegts eenig ftuk van
zyn overfchot of gebeente , ja zelfs van zyn graf, bezat.
Daarenboven breidde men, om de Armen niet geheel uit te
fluiten, dit voorregt ook eenigermaate uit tot de gewyde Kerkhoven, daartoe rondsom de Kerken gefchikt. Intusfchen was.
egter het voorregt grooter of kleener, in evenredigheid der
begravinge, by of in de Kerk, of digt by het Altaar, en men
betaalde ook naar gerade. Hier door konden de Geestelyken,
dus goed geld winnende, hun Broederfchap des te beter in
flanel houden."
De Heer van Be:•khhey, dus den oorfprong van dit gebruik
nangeweezen hebbende, kan zig niet wederhouden van te betuigen. „ De Roomschgezinden hebben waarlyk maar al te
veel reden, om de Hervormden, die zo yverig tegen de Beelden en Cieraaden der Roomfche Kerke gewoed hebben, te
verwyten; dat wy, die alle hunne Kerkgebruiken zoo fterk
verbannen hebben, nog zoo veel eere (lellen in het begraaven
in de Kerken, en zelfs Graven begeeren in liet Choor, de
plaats van het hoog Altaar, of tegens een Pylaar, daar men
fraaie Wapens aan hangen kan. mien ziet dus, dat, ondanks
onze Hervormde Leere, de hoogmoed enbygeloovigheid nog
heden onder ons den baas ipeelen. Ik noem uitdrukkelyk ,
niet alleen den hoogmoed, maar ook de bvgeloovigheid; om
dat ik zeer wel weet, dat 'er onder ons gevonden worden,
wier Hersfenen zoo ver verfemeld zyn, dat zy niet alleen eene ingebeelde heiligheid hellen, in , geduureude hun leeven,
digt onder den PredikCtoel te zitten, maar zelfs, het koste
wat het wil, daaromtrent, of in lier Choor, of omtrent de
plaatfe daar men 't Heilig Nagtmaal viert, wenfchen begraaven te worden."
Mid•
-

NAT. HISTORIE VAN HOLLAND.

315

Midlerwyl heeft het, zo als onze Autheur verder toont,
al vroeg aan geen Mannen ontbroken , die 'er zig tegen
verzet hebben ; en men vindt 'er die , door zig , volgens
hunnen uitdrukkelyken wil, in de open lugt te laaten begraaven , zulks door hun voorbeeld getragt hebben aan te
moedigen. 't Is uit verfcheiden onlangs in 't lichtgegeeven
Schriften overbekend, dat dit onderwerp thans als herleeft;
en de Heer van Berkhey van vroeger poogingen fpreekenr
de, maakt onder anderen gewag van eene geleerde Dicfertatio de pure Sepulturce , in welke de Heer Jacob van der
Gbiesfen dlmfl. Bat., op Leydens Hooge School, den eer..
ften July des baars 1706, de noodzaaklykheid van buiten
de Kerken te begraaven, openlyk verdeedigde. Deeze Heer
liet zig , volgens de aanhaaling van onzen Schryver,, over
de mogelykheid van 't veranderen deezer gewoonte , aldus
hooren.
„ Veelligt word 'er gevraagd , of men dit gevoegelyk
zoude kunnen doen; daar de Kerken en Godshuizen uit de
inkomíten van de verkooping der Graven, en het begraaven
zelve onderhouden worden; en daar de Graven zelven een
wettig erfdeel der Ingezetenen zyn? Doch laat dit zoo wee.
zen: wat hindernis zou zulks baarett, indien de Magiliraat
van eene Stad eenige Morgen Lands, vyf of zes, kogt;
dit Land verdeelde in Graven of Grafkelders ; en dezelven
verhuurde of verkogt tot zulk een prys, dat de Kerken en
Godshuizen 'er evenwel van onderhouden wierden. En wat
belangt de eigen Graven; die zelfde Magiftraat zou, in dat
Land, aan de zoodanigen in eigendom kunnengeeven, zulk
een Graf of Grafkelder, als ieder naar zyn fiaat of aanzien
in de Kerken in eigendom bezeten had, en daarby beveelen , dat niemand zyne dooden op eene andere plaats zou
hebben te begraaven. Dan mogelyk denkt men, dat het
eene zaak van gewigt zou zyn , die het gemoed der Menfchen geweldig zou aandoen, indien de Beenderen, of her
overfchot, van de Voorouders, Vrouwen, Kinderen, Zoonen en Dogreren , in hunne rust geíloord , of als 't ware
verlaaten wierden. Doch wat zwaarigheid zou het in zig
hebben, die Beenderen, of dat overfchot, byeen te verzamelen, en dat alles over te brengen, in een bel'rendig Familiegraf. Egter zou dit oor vermyd kunnen worden; niet
de gemelde Lyken in de Graven te laaten rusten , en tot
eene zekere hoogte geheel met Zand te bedekken; terwyl
men de nieuw getlorvenen naar elders zou kunnen over.
brengen. Maar misfchien voert men ons te genioet; hoe
zal
-
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zal men dan eenig onderfcheid tusfchen Menfchen van Aanzien en Rang en tusfchen het Gemeene Volk hebben; daar
men heden onder ons de Ryken en Aanzienlyken inde Kerk,
en 't Gemeen op Kerkhoven, begraaft? Hierop zou ik antwoorden, dat zoodanig eene begraafplaats bevoordeeld zou
kunnen worden , met alle zulke byzonderheden en voorrechten, als de Kerken hebben :, indien een ieder, naar zyn vermogen, zyn byzonder aanzienlyk Graf met zyne Wapens
en Opfchrift had ; of dat 'er eenige Grafnaalden op zulke
Graven wierden gemaakt. En wat zwaarigheid, zoo 'er,
voor het Gemeen, buiten de Stad, geringer Kerkhoven, af•
zonderlyk van die der Aanzienlyken, waren? zoo als heden
reeds plaats heeft." --- Dus verre de Heer van der Gbies.
fen, waarop onze Autheur indeezervoege voortgaat.
„ Zoo redeneerde men, hoofdzaaklyk, in 't begin deezer
Eeuwe, en 't blyft nog heden een onderwerp van beden.
king. Men kan zekerlyk niet wel ontkennen , dat het be.
grasven in de Kerken eene Ilegte gewoonte der Christenen
is; en dat het , om veele gewigtige redenen , te wenfchen
ware, dat dit gebruik nooit onder een befchaafd Volk plaats
had. Het is tog, op zig zelve , eene haatelyke gedagte ,
dat men, op eene reine, Gode geheiligde, plaats, onreine
en verdervelyke Lichaamen begraaft; en als men daar bene
dat de flank dier Lyken befmettende Ziekten-veusbzft,
kan veroorzaaken, ja weezenlyk veroorzaakt, gelyk om die
reden in Amflerdam, in de vorige Eeuw, het Kerkhof van
de Westerkerk wierd verplaatst , dan komt het , zou men
zeggen , niet in twyffel , of deeze gewoonte af te keuren
zy. Voeg hier by, dat het aandoenlyke Menfchen uit de
Kerken bant, waarvan ik niet één, maar wel honderdvoorbeelden weet. Ik heb Vaders en Moeders gekend, die nooit
in de Kerk verfcheenen, in welke een geliefde Zoon of Dogter begraaven was ; en zoo ook Mans en Vrouwen, die,
hunne ontydig geicheurde Huwelyks- banden beweenende,
nimmer in zulk eene Kerk gongen. Ja, my is een treffend
geval bekend , waar van ik ooggetuigen geweest ben, van
eene zwangere Weduwe , die 't, op 't aanraaden haarer
Vrienden, waagde, om, zoo men zegt, liet door te ffaan,
en ter Kerke te gaan, ook daar heenen gong; doch op het
herinneren van de plaats, daar haar ver(iorven en korts begraaven Man lag, zulk eene ontroering kreeg, dat haar de
arbeid ontydig overviele , en zy in de Kerk dood bleeve.
Deeze en meer andere reden van gewigt zyn 'er, om dat
ingeiloopen misbruik te laaken; doch, aan den anderen kant,
Is
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is het te denken, dat liet veranderen van dit gebruik , onder ons, niet ligt zal doorgaan. --- Midlerwyl dient men
zig , voor zoo veel 'er geen bygeloovige denkbeelden aan
gebegt worden , en men eene behoorelyke zorg tegen den
flank en befinetting draagt , nog al naar de algemeene ge.
woonte te fehikken : te meer, daar men de Kerken tegen.
woordig niet meer aanmerkt, als plaatfen van eenige byzon.
dere heiligheid. Dit zoo zynde kunnen ze ook ligtelyk tot
zoodanig een gebruik blyven dienen, tot dat het eens recht
beflist zal worden, in hoe verre een Christen aan dergelyke
uiterlykheden verbonden zy of niet."
Voorts Raat ons , ten opzichte van dit zesde of laatfle
Stuk des derden Deels van dit Werk nog te melden, dat
de Heer van Berkbey 'er nog bvgevoegd heeft Benige Berigten en Ophelderingen , rakende ettelyke byzonderheden in
de drie Deelen , die hein van des kundigen toegezonden
zyn , welken by, met zyne nevensgaande aanmerkingen ,
mededeelt. — En wat wyders het verdere Vervolg van
deeze zyne Natuurlyke Historie van Holland betreft, daaromtrent luidt zyne verzekering , in 't Plot van dit derde
Deel , aldus.
,, Met het overige, dat men als een Vervolg te wagten
heeft, is het zoo gelegen, dat het, indien het den Hemel
behaagde my van mynen post af te roepen, na myn dood,
met weinig moeite • voltrokken kunne worden ; des veeler
zeggen of vreezen , dat het Werk zoude blyven fleeken ,
geheel vervalle. En zeker zal ik, fpaart my God in 't leeven, en wordt myn yver niet uitgebluschr, myn poging onderlleund , de Natuurlyke Historie voortzetten, zo lang ik
in ítaat ben. Wel byzonder hoop ik in het volgende, waar
in ik over de onderworpen Dieren zal handelen , te doen
zien , welk een voorraad ik daaromtrent opgedaan hebbe;
en van welk eene aangelegenheid het voor ons lieve Vaderland zy , eene naauwkeurige huishoudelyke Dierenkennis,
tot bloei van den Land- en Veebouw, van Neeringen en
1-lanteeringen, te voegen, by eene Natuurkundige befchryving der Dieren, naar aanneemelyke Rangfchikkingen; dat
myn weezenlyk doel is.

VI. DEEL, H. LETT. N0. 7.
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Vertoog over de ongerymdbeid van het Samen/lel onzer beden
Mr. W. scHo--dagfcbeRtslrhidnPaky,o
RER, Prefident van den Raade van Vlaanderen. Te Middelburg by P. Gillisfen en te Amierdam by Yntema en Tieboel 1777. Behalven bet Voorberigt 135 bladz.ingr.octavo.

De Eer der Holland/che ]Natie, en van bare Wetgevers,Rech•
ters en Rechtsgeleerden verdedigd, tegens bet bovengemelde
Vertoog, door eenen jongen Practizyn. In 's Gravenbage
by J. Menfert 1777. Bebalven de Koorreden 142 bladz, in
gr. octavo.

Z

0 ooit, hier geldt de regel Audi et alteram pat-tern of
Hoor en Wederboor, daar twee Regtsgeleerden een point
debatteeren, dat een algemeenen invloed op onze Vaderland.
fche Regtsgeleerdheid en daar op gegronde Regtspleeging
heeft. ---- De Heer Schorer wil juist niet onkennen, dat
'er in het uitgebreide Systema van 't Roorn/cbe Regt iets goeds
te vinden zou zyn, maar hy neemt op zig tebetoogen, „dat
liet goede zoodanig met zouteloofe fubtiliteiten , ongepaste
fpitsvinnigheden, en nuttelooze fiWen, is opgevuld; dat men
als 't ware een paarl in een misthoop of een naalde in een
voer hooy moet zoeken." En verder onderneemt hy te toonen, „ dat zelfs onze Vaderlandfcbe Regten maar gantsch
niet gefcbikt zyn, om het wehveezen der Ingezetenen, het
geen egter het principale but van alle wetten behoort te zyn,
te bevorderen, maar niet zelden het tegendeel tot hun gevolg
hebben." En eindelyk tragt hy te bewyzen, „ dat onze form
en manier van procedeeren gantsch melaatscb is, en dat niet
alleen in 't civile, maar zelfs in 't crimnineele:" het welk hem
ook aanleiding geeft, om tevens middelen van redres voor te
draaggin. Nog weinig tyds had dit Gefchrift het licht
gezien, of 'er deed zig, onder den naam van een jong Practizyn, een ander Schryver op; die, zonder den Prefident egter haatlyke oogmerken toe te íchryven, dit Stukje als beledigend voor de Natie befchouwde, en zig daardoor genoopt
vond, om het zyde tegen het zelve te berde te brengen. Deeze heeft ;eenzins ten oogmerk het Roomfche Regt, of onze
Vaderlandfche Regten, of de Praktyk, van alle gebreken vry
te verklaareu , en nog minder de verkeerde beoefening der
Roomlche Regten, de ongelukkige toepasfingen onzer Vader
i.-landfcheRgt, vr(chepaktynlrPd
zyns, (dat zekerlyk tegenfpraak verdient,) voor te fpreeken.
Maar
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Maar by twyfelt niet, of by is in Raat om te toonen, dat

de Prefident in 't eene en 't andere geval niets bygebragt
heeft , dat weezenlyk dienen kan , om zyne Stellingen ter
verfmaadinge van het Roomfche Regt, ter minagtinge onzer Vaderlandfche Regten , en ter befehimpinge onzer he-

dendaagfche Praktyk, te onderfteunen ; waarnevens hy dan
ook niet verzuimt, de ongefchiktheid der voorgeflaagen middelen van redres, volgens zyn inzien, aan den dag te leg-

gen.
Het behandelen deezec onderwerpen fluit in zig de be.
fchouwing van verfclleiden byzonderheden , die onder de
voorgeftelde hoofdzaaken in aanmerking komen, waaromtrent zy die de Regtsgeleerdheid beoefenen verfchillend den.
ken; des men veelligt in dit of dat geval naar die of deeze
zyde zal overhellen; waar onder vooral het verfchil nopens
de Pynbank , dat hier ter wederzyde overwoogen wordt,
behoort. Dan onder hen, die in dit opzigt den Heer Scborer toevallen , zullen 'er ongetwyfeld veelen zyn, die des
Prefidents ontwerp van een nieuw TVet- en Regtboek , niet
ter zyde fiellinge van veele Stedelyke Regten en Gewoonten,
wraaken; en met den jongen Pratizyn onder de ydele hars.
fenfchimmen Rellen. Zo zal men in verfeheiden andere opzigten, hier en daar, handelen ; maar 't zou ons ten uiter.
fie vreemd doen , wanneer onpartydige Leezers , (hoe ze
ook anders over het gebruik der Roomfche Regten hier te
Lande mogen denken,) niet in 't algemeen oordeelden, dat
het laatfle Gefchrift , over 't geheel genomen, beter opgefield is dan het eerfte. 't Is, ten minde naar ons inzien,
eenigermaate jammer , drat de Heer Schorer zig zo Iterk tot
uitersten heeft laaten vervoeren, en zynen fpottenden geest
den teugel gevierd heeft; daar hy, niet meer bezadigdheid
fchryvende, de gebreken en misbruiken naauwkeuriger zou
hebben kunnen aanduiden, en erntliger, overeenkom(ligmet
den aart der zaake , tegengaan. Zaaken van dat belang
vereifchen natuurlyk eene gezetter behandeling; en zo we op
de gedagten moeten vallen , gelyk zommigen derwaards hee
willen, dat de Prefident voornaanilyk bedoeld hebbe, ee--ne
ne hekeling der misbruiken, (waar toe maar al te dikwils in
de beoefening en praktyk der Regtsgeleerdheid aanleiding ge'
geeven wordt,) dan had hy zulks, zou men kunnen zeggen,
wel wat duidelyker mogen aanduiden, om de misvatting van
't bedoelde van zyn Gefchrift voor te komen.
-
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Kort Begrip der Kerklijke Gefchiedenisfen. Te Utrecht by
G. v. d. Brink Jansz. 1777. Bebalven de Voorreden 494
bladz. in octavo.

Kort Begrip der Nederlandfcbe Gefchiedenis/en, tot gebruik
van Neérlands .7eugd. Te Utrecht by G. v. d. Brink
Jansz. 1776. Behalven het hoorzwerk 432 vladz. in octavo.
Enoegzaam alle die geenen, welken over de opvoeding
' der Jeugd , met betrekking tot het aankweeken van
derzelver verfiandelyke vermogens , gefchreeven hebben ,
zyn vry eenpaarig van oordeel, dat men der Jeugd, onder
andere kundigheden , vooral ook behoort in te boezemen,
eene geregelde kennis van de lotgevallen der Christelyke
Kerke , mitsgaders van de gefchiedenisfen des Lands , dat
zy bewoonen. En aangezien de Jeugd niet vatbaar is voor
eene uitvoerige onderwyzing, in alle de byzonderheden daar
toe behoorende , zo hebben veelen liet 'er op toegelegd,
om de vereischte kundigheden desaangaande beknoptlyk zamen te trekken ; ter. einde der Jeugd , naar derzelver vatbaarheid, de behulpzaame hand te bieden. Van daar heeft
men verfcheiden Schriften van die natuur, zo ten opzichte
der Kerklyke Historie in 't algemeen, als ten aanzien onzer
Vaderlandfche Gefchiedenisfen in 't byzonder, waar van men
met voordeel geb; uik kan manken flier toe behooren ook
inzonderheid de bovengenoemde Gefchrif;en , welken ten
dien einde, nevens andere bekenden, verdienen aangepree•
zen te worden; als by uitftek wel gefchikt, zo in liet eene
als in het andere geval; waarom wy 't geraaden vonden 'er
gelyklyk van te gewaagen. Ze komen beiden uit dezelfde
hand , zyn in den eigenften tinaak gefchreeven ; en de Opflelier heeft liet hoofdvereisclhte van een Kort Begrip in beiden zeer wel in 't oog gehouden, te weeten van beknopt,
niet agterlaating van het overtollige in dit geval , en egter
volledig-, te lchryven. Het oplettend doorbladeren van deeze Gelchriften zal Jonge Lieden het agtervolgende beloop
der aanmerkelykfte Gelèhiedenisfen , zo in de Christelyke
Kerk in 't algemeen , als in ons Vaderland in 't byzonder,
met weinig moeite doen nagaan ; en het zelve gemaklyk
hun geheugen indrukken: en zy, aan wien 't onderwysder
jonge Lieden is aanbevolen zullen 'er eene gereede handleiding in vinden, om hen op den weg van verdere oefening
des-
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desaangaande te brengen : 't welk hen te beter in Raat zal
Itellen, om, als 't hun gelust, uitgebreider Schriften over
deeze onderwerpen met te meerder nut te leezen. Voor 't
overige kunnen ze insgelyks van dienst zyn, voor alle de
zodanigen, die meerder jaaren verkreegen hebben, en wier
zaak het niet is zig op het leezen van breede Gefchiedkun•
dige Schriften toe te leggen ; of die hun geheugen , door
eerre beknopte herhaaling van het voorgevallen, wenfchen te
verleevendigen. -- Het kort begrip der Kerklyke Ge
komst-fchiednsgpltvierAfdn:Zte
van Christus tot op Konjlantinus den Grooten; Van dien Keizer tot op hárel den Grooten; Zints de regeering van dien
Vorst tot op de Hervprtning, en eindelyk; Van liet begin
der Hervorming tot op den tegenwoordigen tyd. Dat
der Nederiandfche Gefchiedenisfen heeft vyf Afdeelingen :
Van de eerfle bevolking der Nederlanden, tot op den aff'caud
der regeering door Keizer Karel den V; Zedert dat tyditip
tot op de Munfterfche Vrede ; Van daar tot op den dod
van Prins Willem den III, Koning van Engeland; Zints dien
tyd tot op de verheffing van Willem den 117, Prins van Oranje,
tot Stadhouder der Vereenigde Provincien ; en ten laattle,
Zedert het begin der Stadhouderlyke Regeering van Prius
Willem den I1/, tot op den tegenwoordigen tyd. Onder ie.
der ieder deezer afdeelingen, worden de aanmerkelyktle ge
-beurtnisflkydebnoptgfchs,er
tevens zo onderfeheidenlyk voorgedraagen, dat ze den leergierigen eene genoegzaame bevatting van liet voorgevallen geeven; waartoe ook de manier van vraagen, (zynde dit alles
in Vraagen en Antwoorden , ten beteren dien(Ie voor de
jeugd, opgelteld,) zeer wel ingerigtis. Hier benevens hiaat
ons nog te melden, dat het Kort Begrip der Nederlandfcbe
Gefcbiedenisfen eerst het licht gezien heeft ; en dat men,
daarop het Kort Begrip der Kerklyke Gefcbiedenisfen gemeen
maakende, in 't laatste in agt genomen heeft, om den Lee.
zer na het eestte te verwyzen , wanneer men deeze en geene
voorvallen in 't Kerklyke, die met liet Burgerlykc verknogt
waren, aldaar reeds breeder gemeld had: ten einde dus eenje noodlooze herhaaling te vermyden, en den Leezer eg.
ter gelegenheid te geeven, om dit, met betrekking tot ons
Vaderland , daar 't te pasti kwam, gereedlyk na te gaan.
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Het leeven van DAVID ttuME , Schildknaap. Befchreeven door
Hem Zelven , en verfierd niet zyn Portrait. Te ImJlerdam
by de Wed. van Esveldr en Holtrop 1777. Behalven de Foor.
reden 30 bladz in gr. octavo.

N

NAdemaal de Heer David Flume, inzonderheid als Wysgeerig
j en Staatkundig Schryver, zeer veel gerugts in de Waereld gemaakt heeft, is zyn leevensloop natuurlyk een onderwerp veeler
ni ,u.vsgierigheid ; en 't kan derhalven denzulken niet anders dan
aangenaam zyn, deswegens eeuig berigt te erlangen; waar toe het
hier opgemelde Gefchrift ftrekt. Het is, met zyn Portrait vercierd
zynde, op het zelfde formaat als zyne Werken gedrukt, en kan dus
gevoeglyk voor een of ander gedeelte van het zelve geplaatst worden. Zyn leeven was dat van een Man van Letteroefeningen; en
dus behelst deszelfs befchryving voornaamlyk een verhaal van 't
lotgeval zyner Schriften, dat wisfelvallig geweest is; met den aan
leert uit-vangoutli;e fbykgun(li.Me
het zelve, dat de Heer Hume, den 26tIen April t 7 r i ouden flyl ,
te Edenburg gebooren , uit eene aanzienlyke, hoewel niet ryke
Familie, het Fortuin op verfchillende wyze beproefd heeft; dat hy
zig, om zo veel mogelyk zyne onafhanglykheid te bewaarets, en
zyne Letteroefeningen voort te zetten, naar eene fpaarzaame leevenswyze heeft weeten te fchikken; en dat hy, na deeze en geese
bedieningen bekleed te hebben, zig in 't jaar 1769, met een inkomen van duizend ponden jaarlyks, te Edenburg ter neder zettede,
om aldaar op zyn gemak te leeven. Hy was diestyds gezond, en
vleide zig, fchoon hoog bejaard, nog al met het vooruitzigt van
Benige jaaren leevens; dan in de Lente van 't jaar 1 775 werd hy
aangetast van een ongemak inde ingewanden, dat hein in 't begin
niet bekommerd maakte, maar by eerlang, (zig aan eene hebbelyke
buikloop (diarrhea) onderworpen vindende,) als doodlyk en ongeneeslyk aanzag. In die omfiandigheden fchreef hy dit verflag van
zyn eigen leeven , (begeerende by uiterfien wille dat het zelve na
zynen dood aldus het licht zou zien,) gedagtekend den i8deu April
1776. En by overleed, als uit een daar bygevoegden Brief blykt,
aan de voortgaande gevolgen deezer kwaaie, op den s5ilen Augustus van dat jaar. Men hoore hemzelven zyn character fchetzen.
„ Ik ben, of liever was, (want in deezen ílyl moet ik nu fpree.
ken van my zelven, het welk my vryer maakt om myne gevoelens
te zeggen,) ik was een man van een zagt gestel, die zig zelven
wel bezat, van eenen openhartigen, gezelligen en vrolyken aart,
vatbaar voor verbindtenis, maar niet voor vyandfchap, en van eene
groote gomaatigdheid in alle myne driften. Zelfs myne togt tot letter-
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terkundigen roem heeft nimmer myne geestgetleldheid verbitterd,
in weerwil van herhaalde teleurflellingen. Myn gezelfchap was niet
onaangenaam voor jonge en zorgelooze lieden , zo wei als voor
liefhebbers van fludie en letteren; en terwyl ik een byzonder vers
maak had in 't gezelfchap van zedige vrouwen, vond ik geene re.
den tot misnoegen over de wyze , op welke ik van haar ontvangen
werd. Met één woord, fchoon de meeste menfchen , die eenigzins
hebben uitgemunt, redenen hadden om te klasgen over lastering,
ben ik nimmer gekwetst geworden, of zelfs aangevallen door haare
fcherpe beeten ; en fchoon ik my ftoutlyk bloot (lelde voor de
woede van burgerlyke beide en Godsdienftige aanhangen, fcheenen
2y egter ten mynen aanzien ontwapend van haare gewoone raazerny.
Myne vrienden hadden nooit gelegenheid om eenige omitendighe.
den van myn character en gedrag te verdeedigen; niet dat de yveraars, gelyk wy wel onderftellen mogen, niet zouden verblyd ge•
weest zyn, met iets tot myn nadeel te vinden en uit te flrooijen,
maar zy konden nooit iets vinden , dat zy dagten de gedaante van
waarfchynlykheid te zullen hebben. Ik kan niet zeggen, dat 'er
geen hoogmoed !leekt, in deeze lyltrede op my zelven te maalsen;
doch ik hoop dat dezelve niet verkeerdlyk geplaatst is , en dit is
eene zaak , die uit de (lukken ligtlyk blyken en beoordeeld kan

worden."

By deeze leevensbefchryving komt voorts nog een Brief van zy.
nen Vriend Adam Smith, L Y.. D. aan William Stroham, behel.
zende een berigt van 's Mans gelykmoedigheid onder de laatfte toe.
vallen zyner kwaaie, en ten laatfle van zynen dood in eene bedaarde geestgefteldheid. Deeze Brief bevestigt de bovengemelde fchets
van 's Mans character, daar zyn Vriend zig desaangaande indeezervoege uitdrukt.
„ Dus ftierf onze beste en nimmer te vergeeten vriend , aan.
gaande wiens wysgeerige gevoelens de waereld, ongetwyffeld ,
verfchillende zal oordeelen , en elk een dezelve goed of af
zal, naar dat zy overeenkomen of verfchillen met zyne ei--keurn
gene gevoelens: omtrent zyn character en gedrag kan egternaauwlyks een verfchillend oordeel plaats hebben. Zyn geftel inderdaad
fcheen in een gelukkiger evenwigt te zyn, indien ik my van zulk
eene uitdrukking bedienen mag, dan misfchien dat van eenig ander mensch, dien ik ooit gekend heb. Zelfs in zynen laagflen (laat
ten aanzien zyner middelen , was zyne groute en noodzaaklyke
zuinigheid voor hem geene verhindering , om, by gepaste gele.
genheden , blyken te geeven, beide van liefddaadigheid en edel.
moedigheid. Het was eene zuinigheid, niet uit gierigheid voort
maar uit liefde tot onafhanglykheid. Zyne verregaande-komend,
zagtheid van aart verzwakte nimmer de (landvastigheid zyner zie.
le, of de vasthoudendheid aan zyne hefluiten en voorneemens.
Zyre beftendige boert en kortswyl was de egte uitwerking van
X4
goed-
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goedaartigheid en een goed humeur, getemperd tiet kieschheid en
zedigheid , en zonder eenig het min[te inmengfel van kwaadaar.
tigheid, die zo dikwils de onaangenaame bron is van 't geen men
geestigheid noemt in andere menfchen. Nimmer bedoelde hy niet
zyne boertery iemand kwelling aan te doen; en dezelve, verre van
ergernis te geeven , feilde daarom zelden te behangen en te ver.
maaken. zelfs die geenen, welke daar van de voorwerpen waren.
By zyne vrienden , op welken by het dikwils gemunt had , was
'er misfchien nanuwlyks een van alle zyne groote en lieflyke boe
meer toebragt, om hem in de verkeering bemind-danighe,
te maaken. En die vrolykheid van aart, welke zo dikwils vergezeld gaat van beuzelagtige en oppervlakkige hoedaanigheden , ging
in hem zekerlyk gepaard met de ftrenglie oefFening, de uitgebreid(te
geleerdheid, de grootte diepdenkenheid, en eene alles begrypende
vatbaarheid. Over het geheel, ik heb hem, beide in zyn leeven,
en federt zynen dood, altyd befchouwd, als zo na komende aan
het character van een volmaakt wys en deugdzaam man, als mis
natuur der menschlyke zwakheid toelaat."
-fcbiend

Het Boek der Pfalrnen , nevens de Liederen en Gezangen by de
Lutberfcbe Gemeente in gebruik. Op nieuw berymd door J. E.
GRAVE. Te Am/Fe/dam by. G. Warnars 1776. Behalven bet
Voorwerk 8o4 bladz. in octavo.

orderde onze gebreklyke Pfalmberyming in Nederlands Kerk
eerie verandering, (die naar den algemeenen wensch gelukkig
tot (land gekomen is,) het Lutherfche Zangboek zekerlyk eischt
zulks niet minder ; des veelen al van overlang niet ten onregte
gewenscht hebben , dat men eens in goeden ernst de hand aan 't
werk mogt slaan, om dit opwekkend en liigtend gedeelte van den
openbaaren Godsdienst te verbeteren. Ter meerdere aanleidinge
hier toe kan veelligt van dienst zyn, deeze arbeid van den Heer
Grave, die zig benaarftigd heeft, om het Boek der Pfalmen, ne.
yens de Liederen en Gezangen , by de Lutherfche Gemeente in
gebruik op nieuw te berymen. Hy gaf, reeds in den jasre 1 774,
eene proeve zyner nieuwe beryming; en aangemoedigd wordende
om op die wyze voort te gaan, heeft hy zyne taak eindelyk vol.
voerd ; waar door men liet geheele Lutherfche Zangboek thans
volledig op nieuw berymd ontvangt. De Gemeente is dus in fiaat
gefteld , om over de uitvoering te kunnen oordeelen; het leezen
deezer Za,igftukken moet de Leden natuurlykerw yze doen opmer.
ken, hoe veel voordeels zulk eene beryming heeft boven de Oude;
en een ieder heeft daar door gelegenheid om het zyne ter verbete.
Tinge en befchaavinge toe te brengen; waar uit veelligt eene gunfti.
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ge verandering zou kunnen ontflaan. ----- Wat hier van ook zy,,
-de Gemeente verkrygt dus althans een Zangboek, waar van ze zig
in hunne Godsdienftige Huisoefeningen kunnen bedienen; 't welk
in alle deelgin gefchikt is, om hunne aandagt te vestigen, en hunne
gemoederen ten kragtigfte op te wekken; waar van ook anderen,
buiten de Lutherfche Gemeente, ten dien einde met vrugt gebruik
kunnen maaken, daar des Dichters keurige taal en nadruklyke voor
uithek wel gefchikt zyn, om invloed te hebben. Men-aelhngby
leeze, ten voorbeelde, 's Mans beryming van Pfalm CIV., dien
wy, fchoon wat lang, om deszelfs opwekkelykheid geheel zullen
overneemen.

Mijn ziel! loof, loof den Heere!
Mijn God! wat zijt gij fchoon!
Wat fpreidt ge uw magt ter eere,
Al heerlijkheid ten toon!
Gij zijt met licht omtoogen,
Als met een kleed. Hoe wijd
Hebt gij de hemelboogen
Gerekt als een tapijt.

Uw wenk bedwong de golven
Nu, nu wordt de aard' niet meer
In haaren vloed bedolven.
Gij weldoende Opperheer!
Gij laat de bronnen fpringen:
Elk dal wordt mild befproeid;
Daar 't water zelfs in kringen
Rondom de bergen vloeit.

De bovenwaetren fchraagen
Uw troon: gij Heer! vergaért
De wolken u ten wagen;
Daar ge op 's winds vleuglen vaart;
Gij, die uw afgezanten
Tot fnelle winden maakt;
Uw vaardige trawanten
Tot vuur dat vlammen braakt!

Dus worden alle dieren
Des velds den dorst geltild:
Ook ruifchen de rivieren
Door 't woud en drenken 't wild.
Gij hebt de frisfche ftroomen
Met lomrig loof omboord;
Zoo dat men aan hun zoomen
't Gezang der vooglen hoort.

Gij hebt des aardbols zwaarte
Een' vasten grond geleid,
Waar op dit log gevaarte
Blijft ftaan in eeuwigheid.
Eerst hadden hooge baaren
Hem tot een kleed verftr'ekt,
En all' de bergen waren
Daar mee geheel bedekt.

Der bergen hooge toppen
Bevochtigt gij, en fpreidt,
Door uwe regendroppen,
Op 't land de vruchtbaarheid.
Het gras om 't vee te fpijzen
En 't zaad tot voedzaam brood,
Poet gij voor 't nrenschdom rijzen,
Uit 's aardrijks milden Echoot.

Gij fchold, Heer! en de watren
Verfchrikten op 't gerucht:
Gij donderde en dit klatren
Dreef ze ijlings op de vlucht,
Naar de afgeperkte paaien
Toen rees 't geberge terftond;
Toen daalden ook de dalen,
Ter plaats voor hun gegrond.

Gij hebt den wijn gegeeven ,
Die 's menfchen hart verheugt,
En de olie , die het leven
In 't aangezicht verjeugt.
Gij legt in 't brood een' zegen
Die onze kracht verl}erkt;
Zoo dat men allerwegen
Uw voorzorg klaar bemerkt.

X;
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14.
Gij hebt met cederboomen
Den Libanon beplant:
Gij doet hem fap bekomen,
En uwe milde hand
/fan al 't geboomte kennen:
De vogels nestled daar;
Daar woont, op fleile dennen,
De klepprende ooijevaar.
10.
De ileengeit kiest de kruinen
Der bergen, en 't konijn
Neemt toevlugt in de duinen,
Waar fchuilvgrtrekken zijn.
Gij fchiept, om 't jaar te deelen,
De wisfelende maan:
De zon weet uw bevelen,
Waar zij moet ondergaan.
II.

Om 't halfrond te overkleeden
Schiept gij den duistren nacht:
Dan rekt al 't wild de leden,
't Springt op , en fnelt ter jagt.
Dan gaan de jonge leeuwen
Door 't woud, met fieren moed;
Terwijl ze om voedfel fchreeuwen
Tot God die alles voedt.

Ia.
Maar rijst de zon, dan fpoeden
Zij naar hun holen heen;
Daar moet de roof hen voeden;
Dan rekt de mensch de leên:
Hij is verkwikt; wordt wakker;
Staat op, en, blij te moe,
Bewerkt hij zijnen akker,
Tot aan den avond toe.
a3.
8 Heer! hoe zijn uw werken
Zo goed, zo groot, zo veel!
't Is orde all' wat wij merken,
Ook zelfs in 't kleinfe deel.
Uw wijsheid treft gemoedren
Wier geest naar wijsheid haakt.
Gij hebt met uwe goedren
Heel 't aardrijk vol gemaakt.

Een weemlend heir van dieren,
Veelfoortig, klein en groot,
Doorkruist de Zee: zij zwieren
In haaren wijden fchoot,
Waarïn de fchepen vaaren ,
En zelfs de walvisch fpeelt,
Die, fnuivende op de baaren ,
Zijns Maakers magt verbeeldt,

Is.
Alle uwe fchepflen wachten
Dat gij, op hunnen tijd,
Hen fpijst, naar hun geflachten:
Wat zaamlen zij verblijd
Als gij hun fpijs wilt geeven!
Zij worden mild gevoed,
Wanneer ge, op dat zij leven,
Uw hand hun open doet.
16.
De fchrik doet hen bezwijken,
Als gij uw aanzicht dekt,
En hun de zichtbre blijken
Van uwe gunst onttrekt.
Doet gij hen d'adem derven,
Zij kunnen niet beftaan;
Zij moeten plotslijk flerven ,
En weer tot fiof vergaan.
17.
Maar laat ge uw adem zweeven,
Terflond geeft uwe kracht
Aan alles geest en leven:
Heel de aard' vernieuw: ge in pracht,
'Je Wil van Gods eer gewagen:
Die eer houdt eeuwig (land.
God heeft een welbehaagen
Aan 't werk van zijne hand.
18.
Ziet God, in toorn ontftoken,
Op de aard', zij beeft en kraakt:
De hooge bergen rooken
Als hun zijn vinger raakt.
Ik zal den Heere prijzen ;
'k Zal God, door mijn gezang,
Den hoogoen lof bewijzen,
Geheel mijn legen lang.

Die
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Die lof moet' hem behangen!
'k Ben in den Heer verheugd.
Maar zondaars , die niet vraageis
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Naar God, naar pligt of deugd,
Verdelgt hij ras van de aarde.
Slaa 's Heeren werken gat,
Mijn ziel! loof, om hun waarde,
Uw' God. Hallelujah!

De Gezangen zullen den Leezer geen minder genoegen geeven.

Bijfchriften op 's Heilands Geboorte, Befnijdenis, Lijden, Dood,
Begraving , Opjfanding en Hemelvaart, als mede op de Uit
Heiligen Geest. Door J. A. REPELAAR. Te-flortingvade
Dordrecht by P. v. Braam 1P77. Bebalven het Voorwerk 4o
bladz. in gr. octavo.
N deezen Bondel heeft de Heer Repelaar byeengebragt, zyne
Byfchriften op- de Feest- en Lydenstektlen , in die orde, zo als
ze gewoonlyk in de Hervormde Kerke te Dordrecht gepredikt wor.
den; waarnevens nog geplaatst zyn twee Dichttukjes van de Hee.
ren Brouwer en van den Berg, zynde het eerfie eene Betragting
van Kristus Hemelvaart, en 't laatfle eene aanmoediging ter Na.
volging van Christus, in 't doorflaan van tegenheden ; in alle welken over 't geheel een vloeibaar Rym in acht genomen is. Zie
hier, ten voorbeelde, uit de Byfchriften , die op de Hemelvaards•
tekften; zo als ze voor de Vroegpredikatie, en de Godsdienilige
Byeenkomften des Voor- en Namiddags, te Dordrecht verdeeld zyn.

I

3ezus laatfie affcbeidsreden tot zijne Leerlingen, voor zijne
Hemelvaart.
Hand. I.
Houd moed, Godvruchte fchaar! genaakt het uur van fcheiden,
Ontvangt gij thans op aarde uws Meesters laatst bevel,
Houd moed! wil, na@r zijn woord, het liefdepand verbeiden;
Dog wagt geen zigtbaar Rijk, berust in 't Godsbeitel;
Eerlang zult gij, bedeeld met 's Geestes milde gaaven,
Door uw getuigenis, alom de Kruisleer ftaaven.

'ezus vaart ten Hemel voor de oogen der zijnen,
Hand. I. g.
ó Zalig onderwijs! 6 dierbre zegeningen!
De grootfle Leeraar zwijgt: Daar vaart Hij naar omhoog!
Een tuimelende wolk ontrukt Hem 't vriendenoog,
En voert hem ijlings weg ver boven 's Hemels kringen:
Verbaazend fcbouwtoneel! geen fterfelijk gezigt
Zag heerlijker vertoon, beneen de bron van 't licht.
Twee
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Twee Engelen verfcbijnen aan de Leerlingen , en onderrigten
ben aangaande jezus Hemelvaart, en zijn wederkomst.
Hand. I. so, li.

Terwijl de Apostelfchaar verbijsterd hier op ftaart,
Zien zij twee Engelen, in 't wit gekleed, verfchijnen,
Wier aanfpraak hen berigt van jssus Hemelvaart,
En laat!^e wederkomst, zoo troostrijk voor de zijnen:
Gelukkig driewerf! die aan 's waerelds jongften dag,
Als deeze Galileers, met blij dfchap peinzen mag.
De Heer Brouwer B. Z. 's Heillands Hemelvaart, in dankbaar.
held, en onder verzugting om flerkte tegen den Satan, en de genadige verkryging der eeuwige heilgoederen, betragtende, vangt al-

dus aan.
Klim, Heiland ! klim om hoog; flap heemlen door;
Verhef u in Gods binnenst Tempelkoor,
Hoog boven 't llel van duizend zonnen:
Dit koomt u toe naêr 't regt,
Uw zaak is thands beflegt;
Gij hebt den dood verwonnen.
De onfterfelijkheid hebt gij aan 't licht gebragt:
Het leeven daagde, en de akeligfie nagt
Is door uw gunst ver weg gebannen.
Waarom zoudtge op deeze aard,
Daar zonde en dood vergaêrr,
Voortaan uw tente fpannen?
De hemel, door uw afzijn lang ontfierd,
Daar 't Englenheir, naer u verlangend, zwiert
In reine legt, op liefdewieken ,
Ontfange u, zijnen Heer,
En doe u, als wel eer'

Den dankbren wierook rieken!
Gaa, Heiland, gas! geniet uw' arbeidsloon,
Den prijs van 't zweet en bloed; beflijg den troon;
Aanvaard het hoog bewind van zaaken;

Zend uw' beloofden Geest,
Die Sions leed geneest;
Wil voor haar welzijn waakent
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LETTER - OEFENINGEN.
Verdediging der Waarheid van den Cbristelyken Godsdienst,
door ORIGENES tegen eE LSUs. Uit het Griekz vertaald,
en met Aanmerkiogen verrykt, door J. L. MOSHEIM. Uit
bet Hoogduitz in 't 1Vederdu tz vertaald, door J. MILLIES,
Leeraar by de Euangeliz Lutberze Gemeente te Deventer.
Eerfis Stuk. Te Amflerdam by A. Eichhnrn i7. Beha/yen bet Voorbericht 104 bladz. in gr. oElavd.
heeft de afgifte van dit Stuk ílechts te houden
voor een Voorlooper van het Werk zelve, als behelzende alleenlyk de Voorreden van den Huuogleeraer Mos.
beien, benevens de Opdracht van 't Verweerfchriftvan Origenes aen zynen Begunstiger Ambroftus, met een nevens
bericht van 't If even van dien Ambrofrus. De Uit-gaend
heeft dit gedeelte vroegtydig het licht doen zien, otii-gevr
daer door te beter voor te komen , dat anderen gene ver
moeite en kosten aenwenden , om dit Werk ter-gefch
Drukperfe te brengen; en hy Verzekert i dat de EerWaerde
Millies het geheele Werk reeds volkomen af vertaeld heeft;
des by ftaet make met de verdere uitgave fpoedig voort te
varen. --- 't Is bekend dat dit Verweerfchrift van Orige.
nes tegen Celfins , waer in hy den Christelyken Godsdienst
tegen de lasteringen van dien Heiden verdeedigt, een waer.
lyk opmerkenswaerdig Geldgift is , op 't welke men zich
nog heden , in 't beftryden Vats 't Ongeloof, dikwerf beroept. Maer 't is tevens ligt te begrypen , dat men, ten
rechten verftande van zulk een Gefchrift, ervaren moet zyn
in de den kwyze en gewoonte van dien tyd ; dat gevolglyk
de meeste Lezers hier merkelyke onderrigting noodig heb.'
ben, om het zelve in alle deden te verflaen ; en dat dus
ene uitgave van het zelve, door den kundigen Mosheim met
ophelderende aenmerkingen verrykt, van wezeulyken dienst
kan zyn. Men mag uit dien hootde verwachten , dat het
den Nederduitichen Lezer gevallig zal zyn, dit Werk, aldus opgehelderd , ook in zyne tael te kunnen lezen; ten
einde daer uit te leeren , hoe 't Ongeloof in vroegere dagen
den Christelyken Godsdienft beftteed, en hoe dezelve tegen
Y
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gen zulke eenvallen verdeedigd werd; dat ter nadere beves.
tiginge van ons Geloof aen de Euangelieleer kan ftrekken.
Uit de Opdracht van Origenes is het blykbaer , dat die
Oudvader het Ge!chrift van Celfaas zo verleidelyk niet oor
dat het noodig ware, het zelve opzetlyk te weder--del,
leggen; inaer dat by 'er zich toe verledigd heeft , op het
fierk aen(}aen van zyneri Vriend Ambrofius. En deze was,
volgens het daerby gevoegde Bericht , nopens 's Mans leven, één van de ryk!Ie , voornaemfte en geleerdfte Leden
der Christelyke Kerke , en een yverig Voorilander van dezelve: hy overleed , na 't doorftaen veler wederwaerdigheden om de belydenis der waerheid, vóór Origenes; welke
laetstgenoemde, volgens Mosbeiln, ílierf in 't 2S3IIe jaer na
Christus; weshalve de dood van inbrofius omtrent het jaer
250 voorgevallen zal zyn; nadien by in 't jaer 249, toen
Origenes hem dit zyn Gefchrift opdroeg, nog leefde.
Behalve deze Opdracht, en de daerby gevoegde Levens
Arnbrofius , behelst dit Stukje, als boven-befchryvinga
gezegd is , de Voorreden van den Hoogleeraer Mosheim,
die wel ene byzondere melding vordert. Met den aenvang
geeft hy ons verflag van zyne poogingen, om ene nauw
Overzetting van dit Gefchrift te ge--lieurgHodtfch
ven; waer uit men kan opmaken, dat by gene moeite ontzien, maer alles wat in zyn vermogen was ten dien einde
aengewend heeft; en in 't Plot meld by ons hoe zyne aenmerkingen ingericht zyn, niet zo zeer ter ophelderinge van
woorden, als wel van zaken, en vooral ter volkomener ver
Godsdienst. „ ll: weeg, zegt hy, in-deignva
myne aanmerkingen eigenbelang en bedrog, de tegenwerpingen en antwoorden der firydende Partyen, en doe elk zo
veel regt als hem toekomt. Myn billykheid gaat zo verre ,
dat ik voor den ongeloovigen pleit, wanneer zyn tegenpar.
ty hem niet opregt en edelmoedig genoeg behandeld. En
zou ik een Christen zyn , indien myn billykheid zig zoo
verre niet uitfirekte? Origenes antwoord fomtyds niet op de
befchuldigingen van C^lJus , em dat hy ze overziet ; fomtyds flegt , om dat hy ze niet regt vertlaat ; fomtyds zo
zinryk en konf}ig, dat hy de waarheid mist. Daar, waar
hy 't in een van deze dingen zo gemaakt heeft , bekleed ik
zyn plaatz, en toon den navolgeren van Cellus in onze dagen, dat hun broeder 't daarom niet gewonnen heeft, om
dat zyn tegenparty fomtyds in de lugt fchermt. Dikwils
fpreken ze beide van dingen, die in onze landen en in onze tyden heel onbekend zyn. Dan moet ik hun tolk wor•
den,
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den, en verklaren dat, wat de lezers hunner dagen zonder
uitlegging verslaan hebben." Men kan hier uit enigermare over de natuur en het het dezer aenmerkingen oor.
deelen. Hier benevens geeft ons zyn Hoogeerwaerde
in deze Voorreden de redenen op, welken hem tot de vertaling
van dit Werk bewoogen hebben. Men kan ze vinden in de
mindere of meerdere voortrelfelykheid van 't Werk; en deze,
zegt hy, is niet de laetfte, maer ook niet de eerlle en grootsie
oorzaek van den op zich genomen arbeid. Sterker fchynt
hem hier toe aengeipoord te hebben , een bezef van 't nut
van 't vertolken der Schriften der Kerkvaderen, waer van by
in dezen een voorbeeld wilde geven, of 't ook anderen mogte
aanmoedigen, om zyn voetfpoor te volgen. Dan, buiten deze algemene oorzaek, die zich wyder uitflrekt, is 'er nog ene
byzondere reden, welke dit Verweerfchrift van Origenes alleen betreft ; waeromtrent hy zich aldus uitlaet.
„ Geen klecn gedeelte van onze hedendaagze weereld, voor.
al van dezulken , welke niet noodig hebben altyd zwaar werfte doen om aan de kost te kortmen, betlaat uit menfchen van
beide geflagten , welke een deel van hunnen tyd met leezen
doorbrengen, en daarom meer weeten, als dat men ze voor
heel ongeleerde, en minder, dan dat men ze voor geleerde
zoude kunnen houden. Deze zyn 't eigenlyk, onder welke
't ongeloov 't meest en met het meeste geluk heerscht, tot
drdevhzid van alle getrouwe bedienaars des Euangeliutns over
deszelvs aanwas en voortgang. En doorgaans zyn de Herau•
ten, welke 't zelve uitroepen, geen andere, als de moedig.
le, wakkerf'e en lustigd:e medeleden van dit halfgeleerd Ge
liedei g die geestig denken, en bevallig fchryven,,-notfchap;
om dat -zy ryk van inbeelding zyn; die wel ter taleiyn en
veel (preken , om dat zy veel gelezen , gezien en gehoord heb.
ben; en die weinig weeten, om dat zy nooit de dingen doorgronden, welke zy zig vertegenwoordigen en altyd maar op
de opperste vlakte derzelven omzwerven. Hun' eerfte en
voornaamlie konst, met welke zy veelen beguichelen, is deze, dat zy argwaan en agterdogt in de gemoederen inprenten.
Wie weet of dit, wie weet of dat ook zo waar is, als men
voorgeeft ? Waarom zou 't niet in meer Boeken (taan , indien
't zekerlyk geschied was? Waarom zouden de omstandigheden niet van alle, die 't melden, op een zelve wyze verhaald
worden, byaldien zy 't of zelve gezien, of van geloofwaar.
dige getuigen verflaan hadden? Wie weet, hoe 't met deze,
wie weet, hoe 't met geene zaak eigenlyk is toegegaan, over
welke de eenvoudige in onze dagerf zig verwonderd, en de
Ys
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ver[landige zig wel Verwonderen moet, om dat de fieutel tot
dezelve verloren is? Wy zouden misfchien over vele dingen
heel anders fpreken, indien de beste boeken der oudheid door
den tyd niet waren verloren geraakt, en de Christenen de
Schriften van hunne Vyanden verdonkerd hadden? De leerlingen van deze arglistige Leeraars zyn doorgaans zo geleerd,
dat zy deze en andere tegenwerpingen begrypen kunnen;
maar niet zo verre gevorderd in de geleerdheid, dat zy dezelve konnen beantwoorden, en ze wegnemen. Daar van daan
ontdaan eerst kwade gedagten, dan veragting en koelheid,
eindelyk ongeloóv.
„ Een van de gemeente en fchynbaarfte voorftellingen, door
welke 't ongeloov verdagtheid en argwaan zoekt te verweken, is gehaald uit het verlies der Schriften, welke Fronto,
Cellus, Porpbyrius, Yulianus , Ilierecles en andere in oude
tyden gefchreven hebben, tegen de Christelyke Religie. Hoe
beklaaglyk is 't, dat de Werken van deze groote en fehrandere Hoofden zyn verloren gegaan! Wat voor geheimen van
bygeloovigheid en fchalkheid zouden wy niet leeren, indien
wy ze nog lezen en gebruiken konden? Maar ze zyn, helaas!
weg, en 't is alleen de fchuld van de G^estelyken onder de
Christenen, dat deze Schat van vernuft en wysheid ons ontroofd is. Nu tasten wy na de duisternis, en zien van de
waare gedaante en hoedanigheid der eerfte Kerke niets meer,
als 't geen zy ons hebben willen toonen, die door de Religie
geheerscht en hun lighaam gemest hebben. Dit is 't eeuwig
gezang, 't welk alle vvanden van den geopenbaarden Godsdienst in onze dagen, dan eens in een hoogen, dan eens in een
langen, toon zingen, onder die genen, welke zy hunne Broederfchap niet onwaardig agten.
„ 't [s een van de oogmerken dezer Vertalinge deze verleidende klagte, welke veele zwakken verblind heeft , en nog ver.
blind, in den grond weg te neemen. Bedaar gy groote Geesten, en houd op de verloorene Meesterftukken van uwe oude
Broeders te beweenen 1 Niet alles is onzigtbaar geworden,
wat hunne zo beroemde Scherpzinnigheid tegen de Christenen
en hun geloov al bedagt heeft. Yulianus, de grootCte van
uwe Voorgangers, die Keizer, over welken gy u nooit ge•
voeg kond verwonderen, leefd nog voor een groot gedeelte,
door de vlyt van zyn tegenparty, Cyrillus, den Bisfchop van
Alexandrien. Uw voortrefFelyke Cellus, welke 't zekerlyk zo
goed gemaakt heeft, als gy 'r ooit naaken zult, is byna ge.
heel en al gered. Orlgenes vreesde niet, dat het met het geloof
gedaan zyn, of 't zelve nadeel lyden zoude, ingeval by de
-
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tegenwerpingen van zyn tegenparty tegen de Christenen, en
zyn heevige lasteringen tegen onzen Verlosfer, zuiver en volkomen invoegde, in zyn antwoord op dezelve. En wy, wat
meer is, hebben gehoopt, dat wy 't allerheiligst geloof, welk
wy belyden, in de gemoederen der vertlàagden en twyffelenden zouden verflerken, wanneer wy dezelve in de gemeenc
taal van ons Land vertaalden. Ce/fur heeft zo heel lang niet
na de dagen der Apostelen geleefd (*). Hy heeft geen moeite
gefpaard, om de omftandigheden der Christenen uit te vorfchen , op dat hy zo veel te beter in 1taat mogte zyn om ze
aan te vallen. Hy beproefd alles, wat een geoeffend Stryder
maar beproeven ):an, welke alle foorten van Menfchen gaarne
in zyne belangen wil overhaalen. Dan laat hy eens eenen
boosaardigen Jood fpreeken, en alles zeggen, wat de wraak.
zugt en verbittering hem kan inblaazen : dan fpreekt by zelve
eens. Hier fpreekt by als een ernftig en deftig Wysgeer,
welke van de liefde tot de Menfchen blaakt, en bedroefd is
over 't ongeluk der geenen, welke van 't geloof hunner Vaderen tot de Christenen afvallen. Daar neemt by den Perzoon
aan van een Man, die de begaaftheid van fpotten heeft, en
op een zinryke wyze over de dwaasheid der weereld lachen
kan. Nu is hy Heraclitus, die altyd fchreid; dan Democri.
tus die Reeds lacht. Dikwils word hy grimmig, en fcheldzo
onbefchoft als ooit een Pleiter fchelden en finaden kan, welken 't geweetén zegt, dat by op de regtvaardigheid van zyne
zaak niet 1leunen kan. Hier roept by 't vernuft, daar de wel.
fprekendheid, elders de geleerdheid tot hulp. Hy fchud alles
ryklyk uit, wat den Heiland der weereld onteeren, 't geloof
aan hem fchenden , de belyders van 't zelve met agterdogt,
fmaad, haat en veragting overladen kan. Zyn makkers iii
den ttryd , de overige aanklaagers der Christenen in de eerf}e
tyden konnen onmogelyk meer, als hy, gezegd hebben, in
hunne ftrydfchriften, die verlooren geraakt zyn. Hy put uit
alle bronnen, uit welke het ongeloof maar putten kan, En
wat is 't alles dan, dat hy, ten deele met zo veel welfpreekendheid, ten deele niet zo veel geleerdheid, ten deele met
zulke boosaardigheid uitfchreeuwt . wat is 't? Kaf, welke
een kleene wind verltrooid. Onwaarheden, die zig zelven
we(*) Men kan genoegzaam uit zyn Gefchrifc opmaken, dat hy 't
zelve zamenge(ield heeft, na dat by al enigen tyd onder de Christe.
nen verkeerd had, na 't afloopen van de eerfte helft der tweede Eeg.
we, en vermoedelyk owcrenr 8o of 90 jaren vóór het vervaardigen
van dit Verweerfchrifr van Origenes.
Y3

331

0RICEWEs

wederleggen; Lastertaal; Godlooze ve:draaij;ngen van de zui.
verfte en heiligfle Lesièn, bedriegelykeS;o: redenen, gemeene
praatjes, kinderagtige invallen , welke 't hedendaagz ongeloof
zelf verfoeid. Origines fpreekt niet te veel, wanneer hy in
zyne Voorreden [de bovengemelde Opdragt ] zegt, dat die
Christen zeer eenvoudig en onkundig zyn moest, welke door
't Schrift van Celfins in verwarringe ebragt kon worden. Kom
en zie dan, Ongeloovige van onze Tyden, met hoe veel Ge
oud ver$andig Heidendom tegen 't eertte-lukenWyshid't
Christendom geílreeden hebbe. Wy wenschten, dat de andere Boeken der Heidenen tegen de ChristL nen nog voor han
waren. Wy zoude ze, even zo min, als 't Werk van-den
Celfes, verbergen voor de oogen der Weereld.'°
Na dit voortlel komt in aenmeiking, wie deze Celrs ge
wat men van deszelfs leven , zeden, leer en ge--westzy,
voelen wete; dan hier omtrent vind men by de Ouden niets
aengetekend, dat enigen grond van zekerheid heeft; Origr.
r:es zelve heeft desaengaende gene genoegzame kundigheid
gehad. ' Volgens zyne gisfing is het die Cellus, welke onder Keizer Hadrianus bekend was, een Epicurist, die een
byzondere Vriend van Lucianus geweest is; maer hy fpreekt
'er met zo veel onzekerheid van , dat men 'er zich niet op
kunne verlaten. Intusfchen is dit , gel' k de Hoogleeraer
nenmerkt , liet algemene gevoelen der Geleerden gebleven;
doch hy kan 'er , zyns oordeels, niet in berusten. Naer
uitwyzen van alles , wat de oordeelkundige illosbeirn hier
in 't breede bybrengt , heeft men veeleer te denken , om een
lateren Cellus, van wien men geen byzondere nieldin- vindt .
en wiens charafker men dus alleen uit dit Schrift moet opmaken. De Hoogleeraer dit doende , brengt ons tellens
meermaels onder 't oog, dat deze Celfits geen Epicurist ge.
weest kan zyn.; en leid 'er ten laettie uit af, dat men hem
te houden heeft voor een lid van de zogenoemde Ecle i
Party; die geen onclerdaen van een ouden Griekfchen-fcbe
Philozooph wilde wezen , maer de waerheid zelve zogt na
te fpooren : terwyl 't intusfchen echter blykt , dat by bovenal ingenomen was, met de gevoelens van den vermaer.
den Griekfchen Wysgeer Plato.,
Wat eindelyk nog Origenes zelven aengaet, de Hoogleeraer agt het niet noodig, zig te verledigen, tot ene uitvoerige befchryving van 't 'geen dien beroemden Oudvader be.
treft, daer de nieuwsgierigen , in honderd gemene en bekende boeken, de noodige onderrichtingen nopens hem ten
overvloede kunnen opfpeuren. Hy vergenoegt zich, ter
dier
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dier oortake , met een beknopt bericht van 's Mans roem
en ongevallen, dat hy indezervoege befluit. „ Alle waare
en verdigte fouten en dwaalingen, die hem te last gelegd
worden, konnen hem den roem van eenen grooten Geest,
en eenen ongemeenen man niet beneemen. Zyne meeste
zwakheden zyn meer toe te fchryven aan de tyden, in wel.
ke hy geleefd heeft, als aan zyn verftand en wil. De oude leeraars fchynen klein te zyn , wanneer zy vergeleken
worden met de leeraars van onze tyden: maar de leeraars
van onze dagen zouden in vergelyking van de ouden klein
geweest zyn, wanneer zy hunne tydgenooten geweest waren. Een leeraar van de Kerk in onzen tyd, die geleerd
bieten kan , is misfchien nog eens zo geleerd en wyz als
Origenes : maar hy heeft ook tienmaal meer gelegenheid en
middelen om geleerd en wyz te worden„ als Origenes gehad heeft. De meeste gebreken, welke hem misttaan, zouden , naar alle gedagten , niet te zien geweest zyn, wanneer verfrand, fchranderheid en inbeelding een gelyke flerkte by hem gehad hadden. Zyn verfland behaald menigmaal
de overwinning, over de inbeelding; maar zyne inbeelding
praald meer met de zege over zyn verfland. Hy zou zyn
leven geruster hebben konnen doorbrengen , en tegenwogrdig onder de Martelaars en Heiligen boven aan (laan, indien by ongeleerder en meer veragt geweest was."

Bedenkingen over de inwendige klaarblyklykbeid van den Christelyken Godsdienst, door den Heere s. JENVNS, Schildknaap.
Uit bet Lngeisch vertaald, en met een/ge Mantekeningen
opgehelderd. Te Rotterdam en Asnflerdam by J. Bronkhorst
en M. Schalekamp 1777. In groot octavo 130 bladz.
Nder het doorbladeren van dit Gefchrift zullen, buiten
twyfel, en Geloovigen en Ongeloovigen, zo zy 't lezen, flof e vinden om 's Mans denkwyze, in verfchillende
opzichten , te wraken , nadien by behendig tot uiterfteu
overuaet, die, wanneer men bezadigd denkt, niet goed te
keuren noch te verdeedigen zyn. Zyn hoofdoogmerk is,
het gewoone bewys voor de Godlykheid der Euangelieleere, afgeleid uit derzelver inwendige klaerblyklykheid, in het
fterkfte daglicht te [lellen , ten minfte met meerder kracht
voor te dragen, dan 't nog gedaen is. Ten dien einde tracht
by te bewyzen.
„ 1. Dat 'er tegenwoordig een boek beftaat, 't welk het
Y '.
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Nieuwe Testament genoemd word; eene eenvoudige Stel,

ling, die men niet kan ontkennen.
,, 2. Dat uit dit boek kan opgemaakt worden een geheel
nieuw Stelzel van Godsdienst , met betrekking zo tot het
voorwerp als tot de leerl?rellingen ; en dat dit Stelzel niet
alleen oneindig verheven is , boyen al wat de menichen te

vooren uitgedagt hadden, maar dat het daarvan ook geheel

en al verfchilt.
„ 3. Pat dit boek een flelfel van Zedekunde bevat, waar
in elk zedelyk voorfchrift, op de reden gegrond, tot een veel
honger trap van volmaaktheid gebragt is, dan in Benig ander
flellel der groot(le Wysgeeren van de voorige eeuwen ; en
waarin alle die leeringen , welke op valfche beginzelen ge.
grond zyn, geheel en al, niet alleen niet gevonden worden,
maar dat 'er in dit fielfel ook verfcheide nieuwe leeringen zyn
gevoegd, welke in 't byzonder aan het nieuwe voorwerp van
deezen Godsdienst beantwoorden. — Waaruit hy dan eindelyk biluit,
„ 4, Dat dusdanig een flelzel van Godsdienst en Zedekunde, het werk niet kan geweest zyn van een mensch of
eene maatfchappy van menfchen, veel minder van menfchen
van geringe geboorte, en van gee{1e geleerdheid of bekwaam
welke zuks dadelyk aan 't licht bragten en aan de-vedn,
waereld bekend maakten ; en dat dit, by gevolg, het werk
moet geweest zyn der tusichenkom(le van Goddelyke raagt,
dat is, dat liet zynen oorlprong van God heeft."
Aen het betoogen dezer Stellingen en 't opmaken van dit
hefluit hecht hy wvders eyie aenmerking, ter aenpryzingevan
den Christelyken Godsdienst, uit hoofde van deszelfs voortreflykheid, al ware men niet verzekerd van deszelfs Godlyke
áfkom5t; welke by echter oordeelt in dezen zo ontegenzeglyk betoogd te hebben, dat geen bewys, van hoedanigenaert
pok, in flaet zy, om de kracht zyner voorgeftelde redeneringe te verbreken. Hy zou derhalven voor zichzelven gene
zwarigheid maken , om alles hier op te laten aenkomen ;
,, doch nadien 'er, zegt hy, vericheide bewyzen zyn, wel^e eenige vroome gemoederen beneveld hebben, zal ik hier
eenige regelen bezigen, om de zodanigen ,die van liet groot(le
gewigt f hynen, te melden, niet oogmerk om ze omver te werpen, of ten mintien hare verbysterende kragt te benemen."
Hier toe overgaende merkt by vooraf nog aen, „ dat de onoverwinneïykfte en gemeenzaamlle hinderpaal voor het geloof
voortvloeit uit de driften , ongeregelde geneigtheden en be
langen; zo dat men meermalen ongelovig zy x uit hoofde van

ge'.
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geneigtheid, als wel uit gebrek van blvkbaarheid." Met de,zulken betuigt hy hier niet te willen twisten; hebbende alleen
ten oogmerk zwakken geloovigen de behulpzame hand te bieden, om hun de zwakheid en beuzelagtigheid der voornaem.
te tegenwerpingen aen te wonen.
De tegenwerpingen, welken by daerop verder beantwoord,
zyn de volgende. (t.) D:. Openbaring is ongeloofbaer, out
dat zy onnoodig is. (a.) Geheid zynde, dat zy noodig ware, kunnen de Boeken des Ouden en Nieuwen Testamentes
deze Openbaring niet behelzen, om dat men daerin dwalingen, tegenllrydigheden , beuzelachtige historien, ongeloof.
bare verhalen , en ene valfche wyabegeerte aentreft. (3.) Het is
pngeloofbaer dat een wvs en weldadig God den mentèhen enen
Godsdienst, gelyk de Christelyke is, geopenbaard zou hebben , welke niet alleen í'rydig is, met de voornaemfte neigingen, diep hy in hun harte ingedrukt heeft, maer ook met de
gautfche huishouding van de waereld , die hy gefehapen heeft.
(k.) Indien deze Openbaring inderdaed van God afkomftig
ware, zou zyne magt en oneindige Goedheid nimmer toegelaten hebben, dat dezelve zo fchielyk van zyne oorfpronglyke
zuive, beid verbasterd werd; of dat die, geduurende verfcheiden eeuwen, in dezen toeftand zou gebleven zyn; of dat de.
zelve zo weinig vermogen Cou hebben, om de hervorming
van het Alenschdom te «vege te brengen. (5•) Die Open.
baring is ongeloofbaer, uit hoofde der leerítellingen van de
l)rieëenheid, en de Verzoening der zonden, door het lyden
en den dood van Jezus Christus, waer van het eerfte ftrydig
is tegen alle beginièlen van der menfchen reden, en het laetfte
alle onze denkbeelden wegens Gods rechtvaerdigheid tegen.
fpreekr, (6.) Zy is te minder aen te nemen, om dat zy partydig , onbepaeld , onrechtvaerdig en enen Alwetenden en
Almachtigen God onwaerdig is. Na het beantwoorden dezer tegenwerpingen fluit hy dit zyn Gefchrifr, in ver.
;rouwen, dat de hier voorgeftelde en aengedrongen bewezen,
„ welke hem van de waarheid van den Christelyken Godsdienst overtuigt hebben, het zelfde uitwerklèl op andere men•
fclien zouden kunnen hebben; vast overtuigd zynde, dat,
indien 'er meer waare Christenen in de waereld gevonden
wirrden, de menlchen ook veel gelukkiger zouden zyn, en
daar uit niet dan voordeel voor het algemeene welzyn zou
yoortfpruiten."
We ontmoeten zo in het betoogende gedeelte, als in dat,
het welke ter beantwoordinge der tegenwerpingen gefchikt is,
gen tiental van voortreflyke aanmerkingen, welken inderdaed
Yy
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dienen , om de uitmuntendheid der Euangelifche Openbatin:
ge overtuiglyk te toonen ; als mede om deze en gene der
opgemelde tegenwerpingen voltirekt van alle die kracht, welke zy by fommigen fchynen te hebben, te berooven. Ter dier
oorzake is dit Gefchrift van een wezenlyk nut; maer met dit
alles behoort het echter niet, onder dat flag van Schriften,
welken wy over 't geheel ter verdeediginge van den Godsdienst
konnen aenpryzen. — De Autheur heeft het gebruiklyk bewys, ontleend van de inwendige klaerblyklykheid, zo flerk
getrokken, dat by 'er zich geheel en al op verlate dit doet
hein, in meer dan een geval, de tegenbedenkingen van tOn•
geloof als over 't hoofd zien , of op ene manier beantwoorden,
welke den Chtistelyken Godsdienst niet ter eere llrekt, en ook
wezenlyk, (zo wy denzelven anders recht kennen,) met deszelfs waren inhoud niet overeenkomt. 't Zy genoeg een ftael of
twee hier van te melden. — Om de Zedeleervan'tEuangelie boven die der Heideniche Wysgeren te verheffen, beweert
hy, dat de Vrizndichap, de Dapperheid en de Liefde voor 't
Vaderland geen wezenlyke deugden zyn en hy vind dacrin
ene uitmuntendheid der Euangelieleere, dat ze dezelven niet be
vordert. — Als het Ongeloof beweert, dat de Evangelieleer
firydig is met de huishouding der Waeïeld, ftaet by zulks vol
dezelve, „ als eene Godlyke lee--mondigte;bfchuw
ring van zuiverheid en volmaaktheid , zo ver verheven boven
de laage inzichten van overwinningen, bestuur of koophandel; dat zy daaromtrent evenveel betrekking heeft, als tot
het vegten van haanen, de regeering der honinghyen en tot
den arbeid der mieren.' In deze en meer foortgelyke
gevallen flaet by demate tot uiterften over, dat wy , meer
dan eens, in twyfeling geraekren, wat wy van den Heer 3tenyns te denken badden, Midlerwyl doet ons nochtans de
ernst, welke in het geheele Stuk doorftraelt , niet meer twy.
felen, of de Autheur bedoelt in oprechtheid den Christelyken Godsdienst, zo als hy deuzelven heeft leeren kennen,
voor te ftaen, Vermoedelyk heeft men , ten beteren verflande van des Schryvers denkwyze, in acht te nemen, dat
hy, in vroegere dagen ongeloovig zynde , bovenal door de
voortreflykheid der Euangelieleere bewoogen is , om dezelve
geloovig te omhelzen, zonder juist zyne denkbeelden, wel.
ken by voorheen van de Euangelieleer gemaekt had, recht
te hervormen. Wanneer wy herti in dat licht beíchouwen,
is het te begrypen, dat hy, met zodanige denkbeelden nog
vervuld , en niet geoefend in de uitlegkunde der Heilige
Sjhriften., indiervoege heeft kunnen fchryven. Eon Lezer,
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die dit in 't oog houd, zal dan gereeder zyn, om den Heer
enyns te verfclioonen ; en het tevens goedvinden, dat de
Nederduitfche Uitgever hier en daer 'er enige aenmerkingen
bygevoegd heeft, om den verkeerden indruk van enige vgorw
ftellingen af te wenden.

Lkreden , ter gelegenheid van bet overlyden des Eerwaardigen Heren j. CUPERUS, in zyn leven Leeraar der Doopsgezinden in Utrecht. Uitgefproken op den Oden van Bloei
1777. Door (les Overledenens Amptgenoot-mandesjr
c. de VRIES. Te Utrecht by G. v. d. Voer 1777, Be.
balven de Opdragt 3o blaciz, in quarto.

N
?er

Aer aenleiding der Tekstwoorden Dan. `,II. 3. De Leer.
aers zullen blinken, als de glans des uitfpan/ëls, en die
velen regtvaer•digen, gelijk de Sterren, altoos en eeuwig.
lyk, die beknoptlyl, toegelicht worden , ílelt de Eerwaerde
de Pries zich voor, aen te wyzen, „ de onderfcheidene en
uitRekender Gelukzaligheid , allen getrouwen Leeraren en
Verbeteraren des Menschdoms,, in 't bvyonder, allen regtfchapen Kristen- Leeraren, in ene andere Waereld weggelegd:'
Zyn Eerwaerde toont ten duidelyki}e, dat denzulken een hoo.
get trap van Gelukzaligheid te wachten ftaet, naer uitwyzett
der Openbaringe; als mede dat die Leer der Openbaringe ge.
grond is op de rede der zake, en overeenkomt mn-,t alle denk•
beelden van billykheid en regtvaerdigheid ; aengenierkt de
moeilyklieid, het gevaer en de nuttigheid van derzelver werk
gn dienst, Deze Stelling, die ernstig aengedrongen
word, doet zyn Eerwaerde met oordeel dienen, ter aenmoediginge van allen, die in hunne mate, nacr hun inc bekwaemheid , ftand en gelegenheid, de belangen van lVaerheid en
Godsvrugt , de kennis en beoefening van 't onvervalscht
Christendom bevorderen; geenszins denkende, „ dat de on.
derfcheiden Heerlijkheid den zodanigen te wagten, alleen be.
paald zoude zijn, aan een bijzonderen rang of orde van men
zij, die 'er toe behooren , buiten twijffel -fchen,.o,
meer gelegenheid hebben, uit hoofde van hunne bekwaamheid
en ftand, naar dezen hoogen prijs te dingen." Voorts geeft
hem de behandeling van dit onderwerp gelegenheid, om de
Gemeente te troosten wegens het verlies van hunnen oud.
Eten Leeraer; van wiens Levensbyzonderheden en Charater
by verder een loflyk verflag geeft, zonder zich echter in ene
laffe vleiende Lofipraek uit te laten. En hier op befluit by
zy-
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zynè Redenvoering met ene korte gepaste vermaning, ter na•
voiginge van 't Voorbeeld van hunnen geachten Leeraer, in
de hoope van hem in de volzalige gewesten weder te vinden,
en zich als dan, in elkanders onderfcheiden, doch voor elk
gepast, Geluk , met ene onuitfprekelyke heerlyke vreugde,
eeuwig en altoos te verheugen.
De beandwoording van Zes Vraagen kortelyk overwoo gen,
door S. V. HARDEV LD ANT. Z. Predikant te Valkenburg.
Te Leyden by T. Koet, 1 777. Bebalven de Voorreden 76
bladz. in gr. octavo.

V

An het hier overwoogen Gefchrift, dat ten tvtel heeft,
Beantwoording van Zes Vraagen, door den L17e1 Eerw.
Beer S. v. Hardeveld voorge/leld, volgens de beginzelen en
denkwyze van den Heere J. E. Voet ontworpen, hebben wy
voor enigen tyd gewag gemaekt (*). Ten wederantwoorde
nu hier op dient deze overweging van den Eerwaerden v. Bardeveld, waer in hy, volgens zyne betuiging, bedoelt „ den
fleer Poet en de FIeeren Uitgeevers ter Beantwoording, op
eene befcheidene wyze, wat meer by deeze en geene dingen
te bepaalen; gelegenheid te geeven om daar over nader te
denken ; te doen zien hoe Hy , fchoon omtrent zommige
zaaken niet Hun dezelve denkwyze niet hebbende , echter
geen lust heeft in haatelyk twisten; elk nader te doen opmerken, wat van die zaaken zy, welke in de Vraagen ter overweeging gegeeven zyn ; en dus iets toe te brengen, ter be.
vordering van de rechte kennis der Waarheid, van de zuivere Godsvrucht, en van vrede en Richting in Gods Kerke."
Dit doelwit is ongetwyfeld niet af te keuren , en de manier op
welke de Eerwaerde van Hardeveld zyne overweging voor•
draegt is alleszins zo befcheiden, dat zyn gedrag 'er aen beantwoorde; des dit Stukje , zonder het haetlyk denkbeeld van
een twistfchrift,gelezen kunne worden. ---- Zy die lust hebben, om de verschillende denkwyzen van de Uitgevers der
j3eantwoordinge en van den Eerwaerden v. Hardeveld , in
dit geval, opzetlyk na te gaen, en 't verfchil van wederzyde
te overwegen, zullen derhalven in deze twee efchríften redelyk wel hunne voldoening vinden. Gelyk het eerstgenoetnde, zo als bevoorens gezegd is , zeer wel dient om de leiding der gedachten aen die zyde te ontvouwen, even zo is
dit
( 4) Zie Helend, Vad. Letter•Oef. V D. bladz. 254.
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dit laettle ook zeer wel gefchikt, om die van de andere zyde
voor te dragen; dat den Lezer in flaet kan nellen, om te
beter te oordelen over de natuur van het verfchil. Tot dus
ver kunnen deze twee Gefchriften van dienst zyn, voor een
onpartydigen onderzoeker; maer indien ze van weerszyden,
('t geen we echter niet verwachten,) door verdere Gefchriften achtervolgd wierden, is het te vrezen , dat men den
draed te fyn zoude fpinnen; daer men 't nu reeds ver genoeg
gebragt heeft, om door 't meerendeel der Lezers behoorelyk
nagegaen te worden; en men uit het hier aen toe voorgeftelde
genoegzaem kan afnemen, dat men aen de ene zyde geen onafhanglyk Christendom dryft, en aen de andere zyde geen
werkloos Christendom wil voor[Iaen ; des het, ten aenzien
van de praktyk, (in den Godsdienst van meer gewigt, dan
de fcherpzinmgfte bepalingen nopens Gods genadewerking,)
meer aenkome op de wyze van befchouwen en de manier van
voorlellen, als op de zaek zelve4 -- Men oordeele hier
van enigermate uit het geen de Eerw. v. Hardeveld bybrengt^
in zyne overweging van de beantwoording der zesde en laet11e Vrage; men leze die beantwoording, zo als wy dezelve
voorheen medegedeeld hebben (*), en hoore dan zyn Eerw.
„ Hoe kan 't toch, zegt hy, in bedenking kooroen, of
de Vraag in zich behelze, dat God iemand den geestelyken
Smaak zoude fchenken zonder middelen ? -- Spreeken we
van iemand, welke anderen, door een goed gebruik der middelen , geenfints overtrof , en God niet recht kon zoeken ;
wy toonen dan immers duidelyk genoeg hem te begrypen
als de genademiddelen gebruikende en God zoekende: zyn.
de dit, in opzicht der gewoone wys van bekeering, de weg,
waarin God den zondaar , uit vrye ontferming, met hartveranderende genade ontmoet. ----- Maar de gantfche zaak,
daar het ook, in betrekking op alle volgende redeneeringen
in dit Andwoord, op aankoomt , is, zoo ik my niet bedriege: of God, in zyn gewoonen weg, den uitverkooren
Zondaar voor de wedergeboorte, door de gemeene werking
des H. Geests , tot zulk een hoogen trap van een goed ge•
bruik der middelen, tot zulk eene hoogte van den zedelyken fin aak brengt, en daar houdt, (in onderfcheiding van
anderen, die daar niet koomen, of 'er lang genoeg in vol.
harden,) welke dienen moet, om, in de fchoonfte zedelyke orde van opvolging , den overgang te maaken tot het
geestelyk leeven ? En , dit zoo ll:cllende, (gelyk aszins fchynt,
vol.
(*) Als boven bi. s6o.
-
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volgens het te vooren hefchouwde,) is de vraag: ofdnsde
gemeene genade des Geests, ten aanzien van uitverkoore.
iaen, in de vereischte hoogte van den zedelyken finaak te
fchenken, ook leracbtdaadig en onwedeiffaanbaar werkt, en
alzoo een foort van eerde zaligmaakende onderfcheiding zoude veroorzaaken, welke de gronden legt tot verdere, daarop zeker volgende, onderícheiding in hooger trap? Begrypt
men het zoo: dan eigent men immers aan eene werking des
Geests, welke voor de wedergeboorte plaats heeft, iets toe,
dat alleen tot het weezen der byzondere leevendig. en za ligmaakende behoort; en befchouwt de eersrgemelde ook als
Bene byzondere genade, op dergelyk eerre wyze ais de laat.
Be. Begrypt men liet zoo niet , ffelt men die gemelde ,
voor de wedergeboorte gaande, werking des Geests, niet
onwederilaaribáar , en wil men de gedachten der voorvereischte bezitting van een zekeren trap in 't zedelyke, welk
Then van die werking, en derzelver opvolging afleidt, vast
honden , dan zou , naar ons inzien, moeten volgen, dit
een uitverkooren zondaar, door de gemeene werking des
Geests te wederilaan, den Geest beletten koude in zyn zaligmaakend werk te beginnen; en waar blyft dan het zeker
verband tusfchen de eeuwige verkiezing en zaligheid?
„ Vervolgens alles wat d- Fleer Beantveoorder in het brecde , als de tlof van Godverheerlvkendc dankerkentenis by.
brengt, is zeer gded : maar daarenboven wordt gevraagd, of
het verder niet alien eíchiktst zy tot Godverheerlyken le dankerkentenis, 't geen we in de vraag hebbcn voorgedraagen?
God is 't alleen die de eer moet hebben, (a) dat by hen,
die zalig worden, van alle anderen, ook van zulken, welke
zy in 't wel gebruiken der middelen niet overtreffen , door
waare hartveranderende genade ondcifcheidt. Zulken belangende, welke deeze nog niet zyn deelachtig geworden, wanneer men hen, volgens zyne bevatting, leert denken, „ als
ik Gods Geest niet verlaat, in bet opvolgen van deszelfs ge.
meene werking, zal Hy my niet verlaaten, en zal ik zeker
aldus het geestelyk leven op zyn tyd verkrygen," moestinety
hen , al ging dit eens vast, dan daarby ook niet lee-ren denten? „ ik moet my in 't geheel niet verbeelden, van my
--

zei(a) Men leest illidd. tot den Geest!. Smaak. p. 477 dat God
ook het redenmagtig Schepzel de eer en bet genoegen wil geeven

van een medewerker te worden van zyne zaligheid. —Dit is
zekerlyk de gewoone taal niet van onze Godgeleerden.
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zelven meer zedelyke krachten te hebben, of in 't gebruiken
der verleende krachten, in al te doen wat ik kan, beter ge.
field te weezen, dan veele anderen, die daarna vertraagd en
gansch nalaatig geworden zyn, in 't opvolgen van de gemeene gaaven des Geests. Derhalven het kan, het zal my ook
zoo gaan, indien my de I-leer niet meer dan zulken blyft bewerken, en wederhouder, en dat uit vrye gansch onverdiende goedheid, die ik hoop en wensch, dat my onwaar
zal worden." Ja het is, wegens de waar--digenbwz
achtige wangeftalte van alle ónherbooren menfehen 9 alzins
noodig hun onder 't aag te brengen, dat zy het innerlyke en
weezenlyke van het geestelyk goed niet waarlyk kunnen be.
geeren, noch zoeken, maar daarvan in den grond des harten
afkeerig zyn; dat ze hier door háatelyk en walgelyk zyn in
Gods Dogen; dat ze door Christus en zyn wederbaarenden
Geest alleen kunnen Gode behaaglyk zyn, en begeerten hebben naar dat geestelyk goed; of het den Heere believen mogte, onder dit onderwys zcns Woords, hun zaligmakende
genade te fchenken; zyn Godlyk Woord rechten indruk eiá
invloed op hun hart te doen hebben, en hen Christus en het
geestelyk goed, daarin voorgedraagen, en door alzins vrye
genadewerking te verkrygen, recht te leeren kennen en zoeken.Onderwyl mag men een verlegen vraager naar een
behouduiiddel , met alle reden, zeggen:
indien hy,
onder den invloed van Gods genade . „„ door behoorlyk acht
te geeven op zyn geweeten, en op Gods Woord, nader aan
, zoo lang zyn waaren toe(Iand onderzoekt en beproeft,-houden
tot dat hy arm en gevoelig ellendig wordt by zich zelven; -indien hy door al de verniaaningen, leeringen en beftraffingen
uit dat Woord zich laat leiden ; --- indien hy op het zien van
elk deel zyner melaatsheid, en op het gewaarworden van zyne
geduurige, door zich zelven onoverkoomelyke, onmagt, zich
geduurig laat uitdryven uit zich zelven tot Jezus Christus,
met ongeveinsde en openhartige belydenisfen, enfnieekingen,
en gebeden , om het zaligniaakend onderwys van zynen
Geest, en om zyn Middelaars voorfpraak, Prophetisch onderwys en Koninglyke verlosfing en befcherming: indien hy
onder dat alles zyne veywillige zonden ernstig tegengaat en
afbreekt , om Christus wille enz. dat Jezus Christus rond
tuit gezegd heeft, dat dezulken, die Hem zoeken, Hem vinden zullen, wanneer alle deeze dingen by elkander
waren , zou ik die reeds houden voor uitwerkzelen van de
zaligmaakende genade.» — — Dit zyn de woorden van
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den Heere Beandwoorder p. ii , 12, 13, welke we, dl3
zich zelven befchouwd , gaern overneemen ; blyvende oum
dertusfchen onze opgegeeven bedenkingen haere redenen behouden. De Heere leere ons de waerheid kennen zoo
als ze in Jezus is, en dezelve betrachten in Liefde!
Verhandeling over eene b_yzondere Bereiding en Gebruik van de
bytende Sublimaat, &c. Door G. J. VAN WY, Heelmees.
ter te Amflerdaw. By P. Conradi 1717. 87 bladz. in
groot oélavo.
men ontdekt heeft de eigenfchappen van de Kwik
in het geneezen van een te veel bekende Ziekte, heeft
SmenEdert
zich van tyd tot tyd toegelegd op het uitvinden van ver
f

Bereidingen , om dit Middel veilig en gemakkelyk te-fcheid
gebruiken. De meesten zyn binnen weinige Jaaren eerst ge=
meen geworden, en ons medegedeeld door de Heeren van
Swieten , Plenck en Loof. De Bereiding van ill. Keyfer
heeft door geheel Europa, en byzonder in Vrank'ryk ,Veel ophef gemaakt; de geheimhouding hiervan heeft den Uitvinder
groote Schatten aangebragt,en is, nu men het ontdekt heeft,
waaruit liet bertaat, in minder aanzien; gelyk gemeenlyk ten
opzichte van geheimen plaats heeft. Men heeft ook voorgebad en opgegeeven van de Kwylingen, door gemelde Berei•
dingen , voor te komen ; fi:h: gn men tot nog toe geene Bereiding van de Kwik ontdekt heeft, die, in een volfliektenzin i
de poef van nooit in eenig geval Kwylirg te verwekken , kan
uithouden. De Bereiding en 't G.bruik van de bytende Sublimaat, door den Heer vAe WY in deeze Verhandeling
medegedeeld, is ook gierige Jaaren geieeden, hier te Lande,
een beroemd Geheim geweest. 't Zelve was evenwel nu
meer bekend geworden, dog tot lb^ertoe niet opzettelyk befchreven. VVy zyn daarom den Auteur verplicht voor z^ne
edelmoedige mededeeliog. Wy zuilen de befelir,yving 'er van
hier over neemen. „ Zedert eenin tyd, (zegt de Auteur)
heb ik my bediend van de gelicicIusteerde Mere. Sublimat.
Corrof. die op de volgende manier bereid wordt : de opgebeevene bytende A"wik moet in eene Steenen Mortier zeer fyn en
lang gewreeveu , en vervolgens in een Kr( es op weinig vuur
gezet worden; dan giet men Alcohol op de Kw!k, zo dat de
Alcohol een vinger breed boven dezelveltaat; dit gedaan ;ynde i
steekt men de Alcohol in brand, en laat dezelve geheel al branden,
,
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den , waarop een flerke zuure uitdamping volgt, dewelke ge.
daan zynde, giet men wederom dezelve kwantiteit Aleabol op
de Kwik, om 'er op dezelve manier mede te handelen, eti
zulks moet vier-, vyf- of meertnaalen gefchieden, (het welk
af hangt van de Kwik, en van een goed of (legt zoort rilcohol)
tot dat de Kwik de couleur van Tabaks asch, of die van het
Pulv. Diagrid. aangenomen heeft, anders zoude dezelve niet
zo voordeelig zyn, en ligt Kwyling veroorzaaken. De Kwik
uit de Kroes genomen zynde, moet nogmaals op nieuw in de
Mortier lang gewreeven worden , op dat 'er geene puntige
deelen overblyven, en dan tot gebruik bewaard worden." De
logt of damp die na het afbranden van de Alcohol, opryst, is
zeer fcherp en zuur, en daardoor zeer nadeelig, verwekkende
zwaar Niezen en Hoesten, niet een drooge Hoest en heeschheld zo als de Auteur zelfs ondervonden heeft : deeze toevallen bleeven hein twee etmaalen by. Hy waarfchuwt daarom
den Leezer met recht, zich by 't doen van deeze proef tegen
de fchadelyke uitwaazeming te wagten. De Sublimaat wordt
hierdoor van 't zuur van Zeezout gezuiverd, en doet daarom
minder nadeel aan Maag en Darmen, en geneest, volgens den
Auteur, de Lues henerea gelukkiger en voorfpoediger. De
gifte van deeze Bereiding is van één tot vier Greinen 's daags,
in een Afkookzel of onder Pillen gemengd, welke laatt'te den
Auteur 't best voldoet. Verder wordt de nuttigheid van dit
middel door 8 Proeven bevestigd, waaronder drie van den
Auteur, en de vyf overigen, van vyf zyner Vrienden genoomen zyn. De Geneezingen zyn binnen weinige dagen fchielyk bewerkt, zo dat men vreeze zoude hebben van inttortingen, indien de herhaalde verzekeringen van den Auteur, dien
aangaande, geene voldoening gaven, gelyk nog nader bevestigd wordt door zyne aanmerkingen, die in ons Mengelwerk te
vinden zullen zyu. 't Zoude nog meer tot aanpryzing van
deeze Bereiding gediend hebben, indien hierby eenige Proeven
van geneezingen van verouderde Venuskwaalen, die door de
gewoone middelen moeijelyk te overwinnen zyn, gevonden
werden. In t begin van deeze Verhandeling onderneemt de Auteur te beweeren , dat de toevallen van Gonorrhea
&c. ontíiaan kunnen, zonder dat dezelve hunne oorfprong aan
eene Venerifche Befinetting verfchuldigd zyn: by zoekt dit
zyn gevoelen door twee Waarneemingen te bevestigen; dog
die gevallen zyn niet voldoende, om daaruit een algemeen
befluit te maaken; dan zoude men ook, vbór dat de Lues in
deeze Landen zich geopenbaard heeft, die toevallen reeds waar.
genomen hebben en befchreven vinden, by de beste Schryvers.
Kgr7
VI. DEEL. H. LETT. NO. 8.
-

X46 FR. N. DISDIER, ISESCHRYVING DER BEENDEREN.

Korte befcbryving der Beenderen door FR. M. DISDIER, Mr.
in de Vrye Kosíflen en Heelmeester te Parys. Na den
tweeden druk uit bet Fransch vertaald. Te Rotterdam by
J. Hofhout. 66 bladz. in octavo.
Et oogmerk van den Heer Disdier, in 't opflellen van
dit Gefchrift, is geweest, jongen Leerlingen derHeelkonge eene duidelyke handleiding te geeven , tot eene regelmaatige kennis van het Beendergeftel des Menschlyken
Lichaams. Men heeft hier derhalven geen uitvoerige ontvouwing van deeze en geene byzonderheden te verwagten;
maar zodanig eene prdelyke voorfielling van de Beenderen
en deraelver onderlinge inrigting, als (trekken kan, om zig
een geleidelyk denkbeeld van dat alles eigen te maaken :
waartoe niet alleen de Leerlingen der Heelkonfte, maar ook
alle dezulken, die zig ten min[le een oppervlakkig geregeld
denkbeeld van dat Getlel went hen te vormen , zig met
vrugt van deeze befchryving kunnen bedienen. Na
eenige voorafgaande aanmerkingen nopens de Beenderen in
't algemeen, geeft ons de Autheur eene verdeeling van het
gantfche Geraamte , benevens een berigt van de Geledingen
der Beenderen. En hier aan volgt dan eene byzondere voor
Beenderen aan ieder voornaam gedeelte van-dragtvne
het Lichaam; als aan 't Hoofd, den Romp en de Ledematen , zo bovenfte als onderte; welk alles beflooten wordt,
met Bene Laamlyst der Beenderen, alhier befchreeven, wel
getal, zo als ze in volwasfenen zyn, in deezeNaamlyst-ker
aldus wordt opgegeeven. Het Hoofd beftaat uit 6g Beenderen. De Romp heeft 5S Beenderen. Aan de bovenfte
Ledematen telt men 64. en aan de onderfte Ledematen 6o
Beenderen ; waarby dan nog komen de Zaadbeenderen, die
gemeenlyk 16 in getal zyn, doch welker bepaaling niet ze.
ker is : maakende dus te famen een getal van 258 Beenderen.
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Natuurkundige I'erbandelingen of Verzameling van Stukken
de Natuurkunde, Geneeskunde, Oecononue, Naturtrlyke
Historie enz. betreffende; ten dienfle van onze Vaderlan.
der: uit de nieuzwJle en beste , Li- en Uitlandfche Werken
en Schriften , met veel nauwkeurigheid te famengejleld.
Vyfde en laatfle Deel. Vierde Stuk. Te AQmJleldam by
A. v. d. Kroe 1777. Behalven den Bladzvyzer enz. 224
bladz. in gr. octavo.

En vindt in dit laatfile Stukje, waar mede deeze Verzameling afloopt, weder een aantal van leezenswaardige
Verhandelingen en Berigten, raakende verfcheidenerleie onderwerpen. In de eer(te plaatfé komt ons voor een berigt van
de Champignons in 't algemeen, zo als ze in Bene gevoege.
lyke rangfchikking onderfcheiden behooren te worden , en
van de groene vergiftige Champignon in 't byzonder , welke
misfchien de gevaarlykfte van alle Champignons is. Volgens
onzen Autheur was het der moeite wei waardig de Champignons, die zeer nuttig en ook zeer fclhadelyk kunnen zyn,
met meer oplettendheid te onderzoeken, dan tot nog gefchied
is; en by heeft het bovenal raadzaam geoordeeld, een naauwkeurig verflag te geeven van den bovenaangeduiden Champignon, om dien van alle anderen te kunnen onderfcheiden,
om het gevaarlyke van derzelver gebruik te beter voor te komen. -- Eene daaraan volgende Verhandeling heeft ten onderwerp het Vuur, befchouwd als eene Werkoorzaak In 't
Heelal; by welke gelegenheid ons verfcheiden merkwaardige
uitwerkingen van het Vuur verklaard worden. -- Hier by
komt eene eenvoudige en duidelyke opheldering van een verfchynfel, dat men den grootfchen tytel van een Wonder der
Natuur gegeeven heeft, en bekend is, onder de benaaming
van de brandende Fontein in Dauphiné. Dit verfchynfel Raat,
naar uitwyzen deezer waarneemingen, gelyk, met verfcheiden
andere uitbarl}ingen van vlaínmen op andere plaatfen, als,
ten voorbeelde, by Barigatie in Italie , en heeft niets gemeens
met het denkbeeld van eene Fontein. Als men op een plek
lands, in Dauphiné (*), een aangellooken zwaveldok op den
grond

M

(*) Die vlammende grond ligt omtrent een kanonfehoot buiten
het Dorp Saint Barthelemy, vier mylen ten zuiden van Gt'enoble;
en is een plek lands van ongeveer zgs voet lang en drie of vier voet
breed.
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grond werpt, ziet men, op een oogenblik, dien geheelen
plek bedekt met Bene ligte vlam, die over den grond fchynt
te golven of te tweeven, gelyk de vlam, die men over ontíloken brandewyn ziet vlotten; en zomtyds ont(}aat dit ver
zelve. — Ik oordeelde, zegt de Waarneemer,-fchynelva
uit alles wat ik opgemerkt had, te mogen betluiten , „dat hier
Bene geduurige uitvloeijing van zwavelagtige en zoutagtige
deelen plaats heeft, die de oppervlakte van den grond overkruifen, zonder in een (laat van hitte, van verwarming of
zelfs van opbruifching te zyn , even als de Dampen zig opheffen uit een wyngeest , welken men in een open vat plaatst;
men ontf'ak deze uitwaasfemingen van den brandgrond even
als men die van Brandewyn doet ontvlammen, en men moet
noodwendig dezelfde uitwerkzels bekomen. En wat de byzonderheid betreft, dat dit vuur zig dikwils van zelfs aan
merkt ook op, dat dit nooit in droog, maar al.-ílekt,mn
toos in nat of regenagtig weer plaats heeft; en men weet,
dat dampen of uitwaasfemingen uit koude Stoffen uitgevloeid,
in zekere om[landighedcn, onderhevig zyn, om, door middel
van het water, in den brand te raaken. BOERHAVE brengt
'er verfcheiden voorbeelden van by, en elk kent de proef van
fyn vyizel van yzer, tiet eene zekere hoeveelheid van zwavel vermengd, het welk, voor eene drooge lugt bloot ge.
fteld, koud en werkeloos blyft, zo lang men het voor alle
vogtigheid bewaart; maar 't welk, met eene gelyke hoeveel
gekneed , zwelt , heet wordt, dampen voort -heidwatr
een zwavelagtigen rook doet opgaan, en eindelyk-brengt,
Bene volkomen vlam doet ontbranden. De uitwaasfemingen
van den vlammenden grond , de brandende Fontein van
Dauphin é genaamd, kunnen zeer billyk onder[Ield worden,
eenige overeenkomst te hebben, met de uitvloeizels der ^enielde Proefneeming. De zwavelagtige dampen zyn in dien
grond ten uiterie blykbaar, gelyk ook het Ammoniakzout der
vuurfpuwende Bergen, 't welk ik bevonden heb, dat Zwavelagtige en Vitriolifche Stoffen bevat; en deze maaken met
elkanderen een menglel, 't welk zeer vatbaar is om ontvlam
voort te brengen, gelyk BOERHAVE in zyne Scheikunde-ming
reeds heeft aangemerkt."
Wyders levert men ons in dit Stukje Nieuwe Eletrifche
Proeven , inzonderheid met betrekking tot den fchok, en
deszelfs uitwerkingen in verfeheiden deelen des menschlyken
lichaams, dat bovenal, ten opzigte van liet geneeskundige
gebruik der Ele&riciteit, in aanmerking komt. — Daarbenevens behelst dit gedeelte, ten aanzien van het Geneeskundi-
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dige , nog , Waarneemingen wegens de Kwik , die op dc
Pis en andere Vogten bovendryft ; Nieuwe Ophelderingen
over de buikzuiverende kragt der Magnefia van Epfom;
Aanmerkingen over de zoete Kwik , met eene opgave van
eene manier om dezelve zonder bytende opgeheven Kwik
te bereiden, en der voordeelen aan zulk eene wyze van be.
reiding verknogt ; als mede het gebruik van den tot poeier
genaakten graat der Rogge , tegen den Steen in de Blaas.
— Verder vindt hier een Scheikundige een onderzoek
van den Wyn met nevensgaande Aanmerkingen over den.
Brandewyn, Wyngeest, Wynt'een en Azyn. En dezulken
die meer behaagen scheppen in byzonderheden, welken be.
paalder de Natuurlyke Historie betreffen , kunnen hier nagaan een opgegeeven benign, wegens de Paarlen in Lotha.
ringen ; en de daarop volgende proefueeming wegens den
aanhoudenden groei der tanden , welker uiting wy hiernog
zullen melden.
Ter beflisfinge van het bekende verfchil wegens den groei
der tanden, of dezelven naamlyk ophouden te groeien, na
dat de andere deden des lichaams hunne volmaaktheid gekreegen hebben, dan of ze ook in den gevorderden leeftyd
blyven groeien , is deeze Schryver b^dagt geweest op eerre
tweeledige proefneeming. Eerst (lelde by zig voor, Dieren,
waaraan de Natuur zeer tedere fpyzeti toegefchikt heeft, te
voeden met harde fpyzen , die mocilyk te kaauwen zyn ;
om na te gaan of dezelven dan niet fpoedig zouden verflyten , en wel dra te kort worden. Dan bezeffende dat men, -zo
deeze proef al aan de verwagting beantwoordde, zou kon
dat de tanden deezer Dieren niet verfleeten,-nebwr,
maar, door het al te harde voedfel , met {ukken en fplinters afgebroken zyn , zo bepaalde by zig tot eene tegeno.
vergeftelde proeve. Indien de tanden waarlyk blyven groeien;
hoe moet liet dan gaan met Dieren,• die zig natuurlyk met
harde fpyzen voeden, wanneer men hun met weeke fpyzen
in 't leeven wil houden ?
„ By aldien de tanden blyven groeien, (zegt by,) dagt
ik, en alleen daarom even lang blyven, om dat zy doordo;
vryving des voedzels afflyten, zo moeten zy in dieren, die
gewend zyn • de hardlle fpyzen te kauwen, fchielyk te lang
worden , wanneer dezelve niet dan weeke fpyzen nuttigen.
— Deeze wyze van de zaak te onderzoeken koomt my
voor vry te zyn van alle tegenwerping. Hier koomt geene
afbreeking of fplintering der tanden in aanmerking; hier laat

men eenvoudig de verminderende oorzaak iil flaan, terwyl
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de vermeerderende, zo die waarlyk plaats heeft, onverhin.
derd blyft werken.
„ Ter bekooming dan van deze opheldering heb ik twee
Eekhorens genoomen, die, gelyk men weet, door de foort
van voedzel, die zy gebruiken, als eekels, bast, hout enz.
hunne tanden zeer veel verflyten moeten. Ik heb hen met
zeer weeke fpyzen gevoed , zorg draagende, dat zy geen
hout , of andere harde liaatnen, waardoor hunne tanden
verflyten konden , gebruikten. — Ik bemerkte wel ras,
dat hunne tanden merkelyk langer wierden , en na verloop
van een jaar en eenige maanden hadden deeze dieren vry
wat moeite om te eeten , liet welk zodanig toenam , dat zy
ten laatl}en geheel niet meer konden eeten. Hun hoofd zwol
geweldig, en het was niet moeijelyk de oorzaak daar van te ontdekken. Hunne tanden waren zo lang geworden, dat die van
het bovenfte kaakebeen in het onderlle kaakebeen waren ingedrukt, zodat deze dieren den mond niet langer zo wyd konden
openen, dat de einden der tanden van malkanderen afraakten.
In dezen .ulaat {tierven myne Eekhorens, zo wel by mangel
van voedzel, als ter oorzaake van de ontiieeking, door de indrukking der tanden van liet bovenfle in het onderíte kaakebeen voortgebragt. — Deeze proefneemingbewyst, dunkt
my, op Gene ontegenzeggelyke wyze , dat de tanden, ten
mintien in de Eekhorens, en dus hoogst waarfchynlyk ook
in de andere dieren ge[Iadig blyven groeijen. 1k heb evenwel
voor, de proef ook op andere dieren in 't werk te f'elien.'
Aan deeze proefneeming is wyders gehegt een vervolg van
de Natuurlyke Historie der Byen, naar de nieuwe ontdekkingen; firekkende ter nadere ophelderinge van de formeering der
Moeder -Bye, én 't geen desaangaande omtrent die huishouding verder in aanmerking komt. Een onderwerp dat nog
beftendig ftofffe verleent tot nieuwe waarneemingen; des de
Heer Bor et betuige :. „ hoe meer ik my met de nieuwe
waarneemingen over de Byen bezig houde , hoe meer ik
overtuigd worde , dat de tyd nog niet geboren is, waarin
wy met zekerheid over de huishouding dezer vliegen rede
kunnen. Het zal niet zyn, dan door de proefnee.-ner
mingen op duizend verfchillende wyzen te veranderen, en
door deeze vernuftige vliegen in allerhande ontflandigheden
te plaatfcn, meerder of minder van hunne gewoone manie
doen en leeven verfchillende , dat men zal kunnen-renva
hoopen , om tot een zeker punt te ontdekken , hoe verre
liet bereik van hunne natuurlyke ingeeving zig uitftrekke,
en wat 'er van de wezenlyke beginzelen haarer beftiering te
By
denken zy."
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By dit alles komt nog eene ontvouwing van de overeen.
komst der uitwerkingen van de Koude en Hitte ; mitsgaders
een uittrekfel eener Verhandelinge , ter beantwoording van
de Vraag; Welken invloed hebben de Lugtverhevelingen op
den groei der Gewasfen? En welke gebruikelyke, of prak.
tikaale, gevolgen kan men afleiden uit de weerkundige waar
heden toe, met betrekking tot dat on--nemig,dto
derwerp, gedaan zyn? In 't een en 'tanderkomen verfchei.
den leezenswaardige aanmerkingen nopens deeze ftoffen voor;
en zy die lust hebben om het laatstgenoemde, de Weerkundige waarneemingen, oplettend na te gaan , kunnen ein.
delyk in het laatfte gedeelte van dit Stukje voldoening vinden. Het behelst naamlyk nog Eenige waarneemingen en
aanmerkingen nopens den ílrengen Winter van 't jaar 1776;
Eene veertigjaarige Tafel van de Warmte enz. van het jaar
1736 tot 1175 , met eene nevensgaande verklaaring ; Een
kort bericht van den Winter in 't begin deezes baars 1777
en ten flot het befluit der Meteorologifche Aanmerkingen en
byzondere waarneemingen te Breda, in het jaar 1 775. —
Onder deeze Weerkundige Waarneemingen , die den Liefhebberen over 't geheel gevallig zyn, verdient wel byzonder
opmerking, de bovengenoemde Veertigjaarige Tafel; waar
'er met een kort woord nog wat nader verflag van-omwy
zullen geeven.
Deszelfs Op(leller heeft aanvanglyk nagegaan de Meteo•
rologifche Waarneemingen van de Heeren Noppen , Engelman en Brunings, op het huis Zwaanenburg, op halfwegen Amfterdam en Haarlem, gedaan; in den jaare 1738 begonnen, en tot op den tegenwoordigen tyd voortgezet, zo
als dezelven van tyd tot tyd niet de kerbandelingen der
Haarlemfcbe Maatfcbappye in openbaaren druk medegedeeld
zyn ; of, niet opzigt tot de vroegfte jaaren, gevonden worden , in de Uitgelezene Natuurkundige T7erbandelingen by
j. Tirion uitgegeeven. Hierbenevens heeft hy zig, om Be
veertigjaarige Tafel te maaken, en te gelyk die Jaaren ,-ne
welken in de Waarneemingen opZwaanenburg ontbreeken,
in te vullen , bediend van de Jaartafels van den Heer Nicolaas Duim te Haarlens , geplaatst agter deszelfs 4anmer.
kin gen op drie flrenge Winters, die hy nagenoeg tot een.
vormigheid , byzonder ten aanzien van de Thermometers,
met de andere Waarneemingen gezogt heeft te brengen. In
't opmaaken van zyne Tafel , uit deeze Waarneemingen,
heeft hy, door vergelyking, van 't een en 't ander, deeze
en geene misftellingen, of gebreklyke aantekeningen getragt
Z4
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te verbeteren en aan te vullen; waar toe by ook, zedert het
jaar 1759, gebruik gemaakt heeft , van de Amfieldamfclie
waarneemingen, geplaatst in de Uitgezochte T7erbandelingen
by F. Houttuin uitgegeeven, en die nu nog in deeze onze
Letter- Oefeningen agtervolgd worden. Door de vergelyking
van de hier gemelde en andere byzondere Waarneemingen,
met eene nevensgaande berekening, heeft hy eene veertigjaa.
rige Tafel, van 't jaar 1736 tot 1775 opgefteld; in welke
men, met eenen opflag van 't oog kan zien, den hoogtien en
laagften mitsgaders den gemiddelden Thermometer , als mede
den gevallen Regen, mitsgaders de kragt der Wind ,van Maand
tot Maand, in ieder der opgenoemde Jaaren. Wyders vindt
men, ten einde van ieder Jaar, de gemelde waarneemingen
voor 't geheele Jaar byeengebragt; en voorts in 't benedenfíe
gedeelte van de Tafel de gemiddelde maandlykfche rekening
door alle die Jaaren; benevens eene aantekening van ongemeene Warmte of Koude en gevallen Regen, mitsgaders de
uiterllen in dien tyd van veertig jaaren. Van 't vervaardigen
deezer Tafel geeft de Autheur een uitvoerig verflag in een ne
waarin hy ook gevoegd heeft eene Tafel-vensgadBrit;
der hoogde en laagf'e maanden, als mede der hoogfle en laag
Randen des Barometers, in elk der twaalf maanden, ge -te
jaarera 1736 tot 1775, met verdere aannierkin.-duren
gen daar toe betrekkelyk: waar op hy voorts zyn Berigt be.
fluit, met aanwyzinge van het nuttige gebru k, dat men van
deeze zyne Tafel kan manken. — Ten gevaile der Liefheb
-bernvafotglykWeminsdzVrtgjaie
Tafel ook afzonderlyk te bekomen; wanneer ze, op doek of
ílevig papier geplakt, met meer gemak gebruikt kan worden;
terwyl ze tevens van dienst kan zyn voor alle weetgierigen ,
die reu of dan begcerig zyn na te gaan, hoe men het eene jaar
eenigermaate met het andere, ten opziste van de Lugtsgeiteldheid en liet Weer, hebbe te vergelyken.
En hier mede loopt, als in den aanvang gezegd is, deeze
Verzameling van Natuurkundige Verhandelingen af, die, gelyk we meermaals by cie afgifte der byzondere Stukjes gezien
hebben, verfcheiden merkwaardige Verhandelingen en Berigten, in verfchillende takken van Oefening, behelzen; des ze
met regt eene plaats verdienen, by de opgemelde Uitgelezene
en Uitgezochte Teerhandelingen. Ieder deezer Verzamelingen
is op zigzelve een voltrokken Werk; maar ze voegen, ten
aanzien van liet bedoelde, zeer wel by elkander; en onder.
zoekgraage Leezers vinden 'er een grooten voorraad in, ter
befchaavinge en verineerderinge hunner kundigheden,
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flstronomia of Sterrekunde, door den Heer De la LANDE, ICc.
ninglyk openbaar Leeraar der Wiskunde enz. Naar den
tweeden, verbeterden en vermeerderden druk uit het Fransch
vertaald, door A. B. STRABBE, Matbematicus te Amffer.
dam. Derde Deel, Tweede Stuk. Te AmJlerdam by J.
Morterre 1777. In groot oëavo 316 bladz.
P de befchryving der Sterrekundige Werktuigen, aan
't einde van 't voorige Stuk, volgt hier, in het veertiende Boek, eene ontvouwing van het gebruik der Werk•
tuigen en de praktyk der Waarneemingen. In dit gedeelte
toont de Autheur hoe men zig van ieder Werktuig, tot het
doen van waarneemingen gefchikt , hebbe te bedienen, en
waarop men, in 't doen van Waarneemingen, agt behoove
te geeven; by welke gelegenheid by ten laatfte nog beknopt.
]yk meldt, welke voorwerpen de dagelykfche oplettendheid
der Sterrekundigen het meest verdienen. De Heer de la
Lande hier mede de noodige onderrigtingen ter waarneeminge gegeeven hebbende, gaat daarop over, ter befchouwinge van de voorwerpen zelven, die waargenomen moeten
worden , en 't geen daar omtrent in dit ftuk byzonder in
aanmerking komt. En desaangaande bepaalt zig zyn onder
tegenwoordige gedeelte, in de vier volgende-wys,inhet
Boeken , tot de grootheid en de gedaante der Aarde ; den
te ruggang en de jaarlykfche parallaxis der vaste Sterren,
de veranderingen van de fchuinsheid der Ecliptica, en de
byzondere verplaatfing van verfchillende Sterren ; als mede
van de Aberratie en de Nutatie; en eindelyk van de Ster
Ieder deezer onderwerpen wordt-rekundSatli.
met alle naauwkeurigheid behandeld, zo dat zy, die zig op
deeze oefening toeleggen, 'er een Ieerzaam gebruik van kunnen maaken, om eene gegronde kundigheid van alles, wat
daar toe betrekking heeft, te verkrygen. Zie hier,
dom dat men meermaals fpreekt van den afftand en de groot.
te der Sterren , die zig als flikkerende lichtjes voor ons ver.
toonen, het geen onze Sterrekundige deswegens bybrengt,
met zyne nevensgaande aanmerkingen , over de gunftiger
lugtsgefteldheid in andere Gewesten, tot liet doen van Ster
-xekundigwarm.
„ De kennis van de jaarlykfche Parallaxes , zegt by,
zou ons tot die van den afftand der Sterren brengen , indien deeze 1'arttllaxis konde waargenomen warden; maar
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vermits dezelve onmerkbaar is (*), kunnen wy ten minoen,
door uitfluiting, een der limieten van die verwydering daar
uit afleiden. Indien de volulrekte Parallaxis van een Ster ééne
feconde ware , zou derzelver afftand 206264 maal grooter
zyn, dan de (Iraal van den jaarlykfchen loopkring der Aarde,
die zelf van 33 millioenen Lieues is. De middelbaare af(tand
van de Zon van de Aarde bevat 22198 maal de halve middel
Aarde, wanneer men de Parallaxis der Zon van 9-lynder
Secunden onderfielt; indien derhalve de jaarlykfche Parallaxis van een Ster flegts ééne Secunde was, zou haar affland
4727200000 of 4727 millioenen grooter dan de i rail der
Aarde , die op 14321 Lieues komt, dat is, van 6771770
millioenen Lieues zyn (t). Maar vermits de Parallaxis der
Sterren van geen Secunde is, zelfs voor de Sterren die het
naast by de Aarde zyn, zo moet haar affland nog veel groo.
ter zyn.
„ Indien men, door middel van die haal, den omtrek
des Cirkels berekent, welke, in het (teltel van de onbeweegelyke Aarde, dagelyks door de Sterren befchreeven zou worden, zal men, de dagelykfche beweeging van 331/ 36/ 411,
I zynde , bevinden , dat de Sterren ten miníle 49392000
Lieues in ééne fecunde zouden doorloopen; maar door middel
van de omdraaijing der Aarde zyn wy, door eene fnelheid van
238 tolfes (S) in ééne fecunde, niet gehouden,eene fnelheid
van 49 millioenen Lieues te onder('ellen.
„ Na
van
de
(*) „ De ontdekking
4berratie heeft doen zien, dat de
opeffenheden , welke men in de Sterren befpeurd heeft, eene geheel
van de Parallax/s verfchillende oorzaak hebben, en deeze nieuwe
oorzaak voldoet zo wel aan alle de waarneemingen, dat ze de Parallaxis t'eenemaal uitguit. Dus is het vraaghuk aangaande dejaarlykfche Parallaxes der vaste Sterren opgelost, [te weeten, dat dezelve, uit hoofde van den verbaazenden afstand dier Sterren, vol
onmerkbaar en als nul is;] de Heer Bradley denkt, dat, zo-:irekt
die Parallaxes flegts ééne Secunde was geweest, by dezelve ontdekt zou hebben onder het groot getal waarneemingen, welke by
gedaan had vooral van y van den Draak; waarneemingen, die ten
allen tyde met de Aberratie overeenkomen, zonder eenige Parallaxis in aanmerking te neemen."
(t) De hier bedoelde zyn de Franfche middelbaare Lieues, die
de lengte van 2283 tolfes hebben , hoedanigen 'er 25 op éénen graad
gaan, gelyk 20 Hollandfche Mylen, of uuren gaans, éénen graad
uitmaaken: des één millioen Franfche Lieues zo veel zyn, als acht
honderd duizend Hollandfche Mylen.
-mal
(S) Eene Toife heeft de lengte van zes Franfche Konings voeten,
die
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„ Na gezien te hebben op welken verbaazenden af(Iand, de
vaste Sterren moeten zyn, zal men niet verwonderd zyn over
de ongemeene kleinheid van haare fchynbaare middellyn, en
over de onm©gelykheid, waar in wy ons bevinden, om Naa re volftrekte grootheid en waare middellyn te bepaalen. 41bategnius begrootte de fchynbaare middellyn der Sterren van
de eerfle grootte op 45/1; Tycho dagt dat dezelve van één minuut was ; Riccioli van 1811. (Astron. reform. pag. 359.)
Galileüs en Kepler waren reeds verzekerd, dat de vaste Sterren Zonnen waren even als de onze, (Galilei Dial. 3 demun-

cli fyst. Kepler, dist. cum nuncio fyd. Yordanus Brunus, Lib.
de maximo et imsnenfo.) en dat haare fchynbaare middellyn
van eene ongemeene kleinheid was. Galileus had waargenomen, dat de Lier niet meer dan g/1 middellyns had, en Ho.
roccius gaf in 't jaar 1639 bericht, dat, hoe volmaakter de

Verrekykers waren, hoe kleinder, en hoe meer naar glansryke punten gelykende, zy de Sterren deeden fchynen. (Hev.
Venus in Pole vi/a, pag. 139.)
„ Kepler, die, voor de ontdekking der Verrekykers, 4, middellyns aan Sirius toefchreef (de fella nova cap. 16 et 21.)
werdt naderhand overreed (Epit. Astron. prig. 498.) dat de
vaste Sterren niet anders konden aangemerkt worden dan als
punten, die, naar maate de Verrekykers volmaakter zyn,
zich kleinder vertoonden; Gastendi begrootte Sirius van
de Heer Huygens bevondt, door zeer naauwkeurige proeven,
dat de Sterren als punten waren; de Heer Casfini oordeelde
in 't jaar 1717, dat de middellyn van Sirinus 511 was.
„ Het is thans beweezen, dat vier Sterren van de eerl}e
grootte, Regulus, Aldebaran, de Koornair van de Maagd,
en Antares, geen Ill middellyns hebben ; want wanneer die
Sterren door de Maan verduisterd worden, befleeden zy geen
2// tyds om onder den fchyf der Maan te duiken ; het geen
noodzaaklyk zou gebeuren, indien de middellyn van die Sterren i// was. Inderdaad, de Maan betreedt omtrent twee fecunden tyds om ééne fecunde van graaden voort te gaan; dus
zou men een Ster, geduurende het tydsverloop van twee fe
grootte zien verminderen enallengskensverdwy--cunde,va
nen : nu is het daar mede zo niet gelegen; de Sterren ver
eerre halve feconde, zy komen weder te vodrfchyn-dwynei
met dezelfde fnelheid, en als een bliklèm; derhalve is de middellyn geen fecunde groot. (Philof trans. abr. IV. 332.)
„ Indie tot de Rhynlandfche voetmaat haan als n9 tegen So, dus zyn
238 toifes ruim 246 Rhynlandfche voeten.
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„ Indien men in de Verrekykers een verfirooid licht ziet,
dat de Sterren omringt, dat dezelve vergroot, en zodanig
doet fchynen, als of zy 5 of 611 middellyns hadden, moet
men die fchynbaarheid toefchryven aan de levendigheid van
haar licht , aan de omringende en verlichte lucht, aan de
afwykende lichtftraalen der glazen, en aan het te geweldig
indrukfel, dat op het netvlies geíchiedt; men heeft het bewys daar van gezien , by gelegenheid van de vuuren der
kentekens door Picard , in zyne meeting van den rectltlynigen affland van Parys en Amiens gebruikt (*).
„ Wanneer de middellyn eener Ster van ééne fècunde, en
naare jaarlykfche Parallaxes insgelyks van ééne fecunde vies,
zou de weezenlyke middellyn der Ster gelyk zyn aan de
ftraal van den grooten loopkring, dat is aan 33 millioenen
Lieues; doch het kan ook waar zyn, dat de Parallaxen der
Sterren grooter zyn dan Naare fchynbaare middellynen ; zulks
dat de weezenlyke middellyn veel kleinder dan 33 millioenen
Lieucs is; wy kunnen daar over niet oordeelen (t); misfchien
zal
(*) „ De Heer Picard vond zich by die meeting verfcheiden
maaien genoodzaakt, om te Mareuil, te Monrhléry en te Malvoi.
fine vuuren te laaien branden, ten einde dezelve tot kentekens kon
dienen; een vuur van drie voeten breed, te Mareuil gemaakt,-den
en van Malvoifine gezien, fcheen met het bloot gezicht omtrent als
een Ster van de derde grootte ; het zelve werdt weezenlyk flegts onder en hoek van 34// gezien; nogthans deedt het, zelfs met den
Verrek;ker, de uitwerking van een voorwerp, dat 811 middellyns
zou hebben : zulks toont dat de lichtende lichaamen iets grooter
fchynen, dan zy weezenlyk zyn, en dat de vuuren zeer dierflig
zyn, om • voor de meetkundige bewerkingen op groote afllanden,
tot kentekens te dienen."
(t) Voeg hier nog by, dat alle de deswegens gedaane waarnee.
mingen betrekking hebben, tot de Sterren, zo als men ze noemt,
van de eer(ïe grootte, die ons de grootflen of het naaste by toefchynen; en dat het tot nog niet uitgeweezen is , of de min of
meer fchynbaa*e grootte toe te fchryven zy , aan een weezenlyk
verfchil van grootte, , dan aan de onderfcheiden lengte der affl:andlen : indien dit plaats heeft , dat de Sterren en in grootte en in
aftland<n erfchillen, dan zou eene grooter Ster zig kleiner voorons
oog kunnen vertoonen, dan eene kleiner, om dat zy op een veel
verder affland (laat, en indien ze allen van gelyke grootte zyn ,maar
in de lengte van afpand verfchillen, op welk eenen onverbeeldelyken
affland moeren zig dan die Sterren niet bevinden, welken voor ons
oog veel kleiner zyn , dan die Sterren, welker verre afiland niet
volkomen na te fpeuren is, om dat derzelver Parpllaxis,uithoofde
Van den grooten afTiand, niet te bemerken zy?
,
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zal 'er nog een tyd komen, waarin de Sterrekundigen meer
kundigheid daar van zullen hebben.
„ De ongemeene kleinheid van de fchynbaare middellyra
der vaste Sterren is waarfchynlyk de oorzaak van de tintelende
beweeging, die men in dezelven befpeurt. Oeeze fchittering
wordt niet beípeurd in de Planeeten, by voorbeeld, in 3upiter, en zeer weinig in Venus, fchoon de kracht van haar licht
die van de vaste Starren te boven gaat, en dezelve dient dikwils- om de Planeeten van de Sterren te onderfcheiden. De
middellyn eener Ster is zo klein, dat de minde (lofdeeltjes,
die door de beweeging van den dampkrigg tusfchen haar en
ons doorgaan, genoegzaam zyn om de Ster voor ons te bedekken, en ons dezelve beurtelings te vertoonen. Indien uien
zich voorl}elt dat die beurtwisfelingen gemeen en kort genoeg
zyn, dat ons oog die naauwlyks van elkander kan rnnderfcheiden, zal men gemaklyk begrypen, dat de Sterren eene foort
van geduurige trilling moeten fchynen te hebben. Dit fchynt
bevestigd te worden door de waarneeming in zekere landen
gedaan, alwaar de lucht ongemeen zuiver en klaar is , en alwaar men zegt, dat de fchittering der Sterren geen plaats
heeft; doch al ware 'er geen land op de Aarde, alwaar de
lucht helder genoeg was, om de fchynbaare trilling van het
licht der Sterren te doen ophouden, zou zulks niet genoeg.
zaam zyn, om de voorgaande verklaaring te vernietigen.
„ De Heer Garcin, Correspondent van de Academie, en
die insgelyks een lid van het Koninglyk Genootichap te Bonden was, in Arable, ten naasteby onder den Kreefts -keerkring, te Gomrom of Bander-flbasfi, eene vermaarde haven
van de Perfifche Golf, zynde, fchreef aan den Heer de Réaumur, dat by in een land leefde, 't welk t'eenemaal vry van
dampen was. De droogte der omliggende landftreeken van
de Perfiíche Golf is zodanig, dat men 'er niet alleen nooit eenige damp uit de Aarde ziet opryzen, maar zelfs dat men 'er,
geduurende de drie warme Saifoenen van het Jaar, geen gras.
ícheutje ziet, ten minf}e in de opene plaatlèn, die voor de
Zon bloot leggen; het is daar byna asch in plaats van aarde.
Ook ílaapen zy, die aldaar hun verblyf houden, in de lente,
den zomer en de herfst, in de open lucht, boven op de huizen, die ieder van een plat voorzien zyn, op uitgeípannen
doeken , en zonder dekens. De Sterren maaken daar eene
treffende vertonning; het is een zuiver, behendig en glinlie.
rend licht, zonder eenige fchittering; het is alleenlyk in het
midden van den winter, dat de schittering, fchoon zeer flaauw
zyn-
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zynde, aldaar befpeurd wordt: de Heer Garcin twyffeldè
niet , of de fchittering der Sterren ontflondt uit de dampen, die zich in den dampkring der min drooge landen ge.
duurig verheffen. De Heer de in Condamine heeft desgelyks opgemerkt in het gedeelte van Peru, dat langs de kust
is, alwaar het nooit regent , dat de fchittering der Sterren
aldaar veel minder zichtbaar was, dan in onze gewesten,
Een Sterrekundige, die zich eenigen tyd in de Indiën heeft
opgehouden , verzekert dat 'er te Pondicbery , geduurende
de maanden January en February , geen fchittering in de
Sterren was, om dat 'er geen dampen zyn. Deeze groote
zuiverheid van den Hemel in Arabie was ongetwyffeld eer•
tyds de oorzaak van de eerfte ontdekkingen der Sterrekunde ;
men begrypt genoegzaam, welk voordeel een altoos zuivere en heldere hemel de Afiatifche volkeren, boven het ove.
rige der waèreld , heeft moeten te weeg brengen. De gemakkelykheid van altoos dat fchouwfpel in alle zyne fchoon.
heid te zien , of liever de onmogelykheid van het zelve
niet onophoudelyk te zien , heeft van alle de bewoonders
van Bander-libasfi , en de omliggende landlhreeken, als zo
veel Sterrekundigen gemaakt. De verílooringen van den
faap, welke aldaar zeer menigvuldig moeten zyn, worden
voor hen de bronnen van duizend naauwkeurige en gemak.
kelyke waarneemingen , daar wy ons in Europa met eene
lastige zorge toe bereiden, en die ons door eenen benevelden hemel ontrukt worden ; ook kunnen aldaar de lieden
onder het volk, wanneer zy wakker worden, door de Sterren weeten, hoe laat het is, en meer of min de voornaam
kennen. In--fIeom(landighvbewnglr
dien de natuurlyke begaafdheden , het zyn de woorden van
den Heer de Mairan, opgefcherpt worden, naar maate 'er
zich meer om{fandigheden aanbieden , om dezelve te oefe.
nen , en zo dezelve genoegzaam even gelyk over het geheele menfchelyk geflacht verfpreid zyn, hoe veele Sterrekundigen hebben dan zulke landen, als Chaldea, Egypte
en Arabie, niet moeten voortbrengen, toen de weetenfchappen , en voornaamlyk de Sterrekunde , aldaar geëerd were
den! ([list. Acad. 1 743•)"
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Aanhangfel tot den Christen Wysgeer, bezig in Aandagtige
Overdenkingen over de Werken van God in bet Ryk der
Natuur; en zyne floorzienigheid op alle de dagen van bet
;f aar. Uit het Hoogduitscb vertaald. In 's Gravenhave
by J. du Mee 1777. Bebalven bet Register 50 bladz. in
gr. octavo.
An dit Werkje hebben wy, met deszelfs afgifte, meer
dan eens verflag gegeven, als een itichtelyk Huisboek,
dienende om de -Lezers Gods Werken in de Natuur indiervoege te leeren opmerken, dat ze daer door ten krachtigfte
genoopt worden , tot ene hartlyke eerbied voor den Aller•
hoogften 4). Diestyds was de Autheur nog niet openlyk
bekend; maer by een tweeden Hoogduitfchen Druk heeft men
verllaen, dat hetzelve opgetleld was, door den Eerwaeiden
C. C. Sturm, Predicant in Maagdeburg. Zyn Eerwaerde,
ene verzameling van Geestlyke Gezangen uitgevende, vond
goed XVII Gezangen uit die Overdenkingen te nemen, en
dezelven, in de tweede Uitgave, met zo vele Verhandelingen in onrym, te verwisfelen; welke XVII Verhandelingen,
benevens een algemenen Bladwyzer over alle de Stukjes, nu
ook in 't Nederduitsch , als een Aanhangfel , in 't licht ge
Deze Verhandelingen zyn in denzelfden opwek--gevnzy.
kenden fmaak als de voorigen gefchreeven; waer van de volgende befchouwing, over de veelheid der Waerelden, tot
eene voorbeeld kan trekken.
„ Het is niet alleen onweetenheid, maar ook tellens eigenliefde en hoogmoed, als wy den omtrek der Wereld, tot het
allerkleinfle deel van het groote Wereldgebouw , tot onze
Aardkloot bepalen, als wy gelooven dat dezelve alleen bevolkt, en al het overige alleen om haaren wille zoude zyn ;
dat de Zon alleen beflemt is geworden, om dezelve te verwarmen en te verlichten, en dat de Maan met alle de Starren
enkel en alleen van God zyn gefchaapen geworden, om hel.
derheid aan onze Nachten te geeven, en aan den Voerman 't
gebruik van een Lantaarn te befpaaren. De befchouwing der
vaste Starren alleen is reeds genoegzaam om zulk een belagchelyk en dwaas vooroordeel te weêrleggen. Derzelver fchitteringen bewyzen, dat zy met haar eigen licht blinken, en
de

V

(

4 ) Zie de eerde aankondiging Hedend. Yad. Letter. Oef. Il.
D. bladt. 7gá.
(
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de onmeetelyke aftland, in welken zy voor ons nog zichtbaar
zyn , bewyst, dat zy onze Zon in grootte verre moeten overtreffen. Is het nu wel te begrypen, dat God deeze Hemellighaamen, die geene lichtgevende punten of flippen, maar
groote Zonnen zyn, in zulke verre afilanden, en in zulk een
groot aantal niet tot veel verhevener oogmerken gefchaapen
zoude hebben ? Waare de bellemming van deeze Zonnen om
ons alleen tot Nachtlichten te dienen, dan zouden zy een
groot gedeelte van het jaar aan dat oogmerk niet voldoen, in
't welk een betrokken en donkere Hemel of korte en heldere
Nachten derzelver nuttigheid verhinderen; dan zouden die
Starren geheel onnut en overtollig zyn, die wegens haar al
te grooten afpand met bloote oogen niet gezien kunnen wor.
den; dan zoude één éénige Star, als dezelve nader by ons ge.
fielt waare, zulk eene beftemming beter bereiken, als zoo
veele duizenden in zoo ëen ontzettelyken afftand doen kun nen. En dewyl wy by al liet overige gebruik, dat wy van
de Starren in de Zeevaartkunde en in andere voorvallen maa ken, zoortgelyke Befpiegelingen kunnen vormen, is het voor
ons volkomen onbegrypelyk, waartoe alle deeze ontelbaare
Zonnen van nut.zouden kunnen zyn, wanneer 'er buiten deeze Aarde geene andere lighaamen voor handen waaren , die
uit haar licht en uit haar warmte voordeel trekken , gefteld,
dat zy ook zelfs geen plaats voor meenigerlei Schepzelen zyn.
Dit denkbeeld zal voor ons nog veel waarfchynlyker worden,
als wy ons eigen Zonnefrel naaukeuriger overweegen. Wy
hebben in een onzer voorgaande Befpiegelingen gezien, in
hoe veele omftandigheden de Maan met onze Aardkloot een
gemeenfchappelyke overeenkomst heeft • dat men op de Maan ,
gelyk als op onze Aarde, vast Land en Zeën, Bergeg en Daalen , Zeeboezems en Eilanden gewaar wordt (*). Zoude
zulk
(*) „ De Maan is vyftigmaal kleiner als onze Aardkloot, en is
uitwendig in heldere en duistere plaatfen verdeelt. De eerfile fchy.
nen vast Land, maar de laatfle Zeën te zyn. Want, beflond de
Maan uit eenerlei floffe, waare zy alleen een vast of alleen een
vloeibaar lighaam, dan zoude zy, op eene evengelyke wyze, de
firaalen, die van de Zon op haar vallen, op onze Aarde ce rug werpen, en daardoor zouden wy geen vlakken op haar gewaar worden,
gelyk wy nu weezenlyk in haar befchouwen; daar in tegendeel een
vloeibaar wezen, gelyk ons water is, eene groote meenigte van
firaalen by zich behoud , en maar een gedeelte van dezelve te rugge
kaatst. Dit is dïerbalven een genoegzaame reden, om deeze donkere plaatfen van de Maan voor Zeen, en de heldere voor vast
Land
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znii een grote gelykheid ons geen regt geven om verderte
h-,fluiten , en te vermoeden ,dat ook daar Myneraalen en Plan.
tnn, Dieren en verftandige Schepzels gevonden worden ? De
overeenílemmin2 van de overige Pianeeten met de Maan maakt
dat ool, onze gi^fing zich hier toe uitfirekt. En deityl yder
vare star, even als ooze Zon, op de hoogst waart'chynlyke
wyze, haare byzondere Planeeten heeft, die niet de Planeeten van ons 'Zonueftel in de wezenlyktle deelen overeenkomen ; zoo zien wy ee>>e menigte van Werelden voor ons, die
niet te tellen zyn, en die ytier haare byzondere Inrichting,
Wetten, Voortbrengzels en Bewooners hebben.
„ Welk eepe meenigvuldigheid van Gods Werken befchou\ceu wy hier! Welk e ene Grootheid van den Schepper, wells
eerie Majeileit der Hemelen ! Millioenen Werelden met naare
verfhandige Bewooners erkennen en verlieerlyken haaren Heer
en Schepper, en zyn aanhoudend bezig hem aan te bidden.
Wek eerie opwekking en aanfpooring is dit voor ons, ons
ons met die liemellchaaren te vereenigen, den Lof en de Eer
van den Allerhoogften, door alle de Werelden uit te breiden!
Welk een verrukkelyk uitzicht voor ons, dat wy in de Eeuwigheid gelegenheid zullen hebben, alle deeze werken te leeren kennen , en ons in derzelver bewonderenswaardige inrichting te mogen vervrolyken ! Hoe zuilen wy in verhaast
weggerukt worden, wanneer wy als dan dingen zullen-heid
mogen zien , van welke wy ons hier of in 't geheel geene, of
zeer onvolkomen en dwaalende begrippen vormen konden!
In welk een glans zullen wy als dan de Ligenfchappen van den
Allerhoopt}en be!chouwen, die zich over zoo veele Werelden
uitbreiden, en die niet, gelyk wy ons valsch inbeelden, alleen tot onze kleine en byna onrnerkbaare Aardkloot bepaalt
zyn ! Welk een onuitputielyl:e Bron is dit voor ons van vee l
vulli;e kundigheden 1 Welk eene ryke ttoffe tot Lof en tot
Verheerlyking an den Schepper en onbeperkten 13"eheerfciter
van alle deeze Werelden !"
Land te houden. In deeze heldere plaaifen verfchynen ons eenige
deelen, die nog helderer zyn als alle de overigen, en die zelfs ter
zyde eenige fchaduwen werpen. Deeze moeten dierhalven honger
als alle de overigen , en daarom gelyk zyn aan de Bergen van onzen
Aardbol. Benige deezer Bergen leggen enkel op zich zelven en ver
iirooit, andere hangen aan elkanderen, en manken dikwerf een zeer
lange keten uit. In de Zeën vindt men eenige minder donkere
plaatfen, die dierhalve met onze Eilanden fchynen overeenvte ko.
men."
VI. DEEL. H. LETT. NO. 2.
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Disqurfstio Yuridica Inauguralis , de eo quod Exfequiarum
rarione in lure obtinet, quam publico examini fubmifit NrCOLAUS CORNELIUS van CLEEFF. Trajectinus. Trajecti
ad Rbenum, ex offacina A. v. Paddexburg 1776. Absque
Elencbo &c. 226. pp. in quarto f. m.

V

Indt men dikwerf de Academifche Inwydings•Verhandelingen dor en oppervlakkig, ze zyn egter niet allen
van dien aart, nu en dan komen 'er aan den dag, welken,
ten opzigte van derzelver inhoud en uitvoering de opmer.
king van deskundigen verdienen; en zo is 't wel byzonder
met deeze Verhandeling gelegen, welke de Heervan Cleef,
op Utrechts Hooge School, openlyk verdeedigd heeft, toen
hy, naar de wyze der Ouden, tot Meester der beide Regten, gehuldigd zou worden. Zyn Edele maakt de voorgor
Helde Verhandeling, over 't geen naar Regten in 't Pluk der
Begraavenisfen plaats heeft, drieledig. Met den aanvang han
als gewyde of geheiligde plaatfen,-delthyovrGan
en derzelver verfchillende foorten , mitsgaders de daaruit
ontslaande Regten. Een volgend gedeelte is gefchikt ter
ontvouwinge van de pligtmaatige zorg der leevenden, omtrent de Lyken der geftorvenen, of de verpligting der overblyvenden, om de geftorvenen, naar 's Lands wyze , behoorelyk te behandelen. Na dit in 't algemeen getoond te
hebben , hegt hy daaraan , by manier van onderdeeling,
eene overweeging van 't geen in aanmerking komt , nopens
dezulken, dien van regtswege alle begraaving ontzegd wordt,
of de zodanigen, dien men naar regten eene eerlyke begraavenis weigert: waarnevens hy dan ook nog zyne oplettendheid vestigt op eenige bepaalingen wegens de begraavenisfen , met betrekking tot den tyd wanneer , het fchouwen
der Lyken in zekere omflandigheden , en de vereischte zorg
om toe te zien, dat geen nog leevende Vrugt met de overleeden zwangere Moeder ter aarde befteld worde; als mede
op de bepaalde aanwyzing der plaatfen , waar al en waar
niet te begraaven.
Nopens dit laatfile Stuk, waarop wy kortlyk [laan zullen
blyven , brengt ons de Autheur onder het oog , wat het
Roomfiche en Canonyke Regt deswegens leeren , als mede
wat men, zyns oordeels , Nebbe te denken van ons tegen woordig gebruik van niet alleen binnen de muuren der Ste•
den, maar zelfs in de Kerken, te begraaven. -- Wat het
eerfle betreft, 't is blykbaar, dat de Romeinen , zo al niet
on-
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Onder C1e re£^eering van hunnen tweeden Koning Aráv1a, ten
mtufie liet de vastlIelling der XII Tafelen, (den grondtag
van 't Roomfche Regt,) omtrent -,00 jaaren na Rotnes boutving, reeds gewaakt hebben , tegen het begraaven in de Steden; en dat zulks ooft vervolgens nog een tyd lang in agt genolnei is. Intusfchen was deeze voorzorg egter alleen bepaald tot het gewoone begraaven; nadien men ten zelfden tyde het begraaven van zommige I'erfoonen in de Steden, eer•
en aanzieushalven, toehond, ja als een geheid voorregt ver
dit heeft vermoedelyk aanleiding gegeeven , tot-gunde:
het vermenigvuldigen hier van ; waardoor dan het begraaven
in de Steden alleiigskens meer in zwang geraakte; dat voorts
nog flerker toegenomen zal zyn, toen Keizer Leo de daarte.
gen gehelde Wet aflchahe, en 't Benen ieder wry liet, zone
dooden binnen of buiten de muuren der Steden ter aarde te
beftellen. ----- Met opzigt tot het Canonyke Regt, (laat hier
vooraf in aanmerking te neemen , dat de vroegere Christenen;

geduurende den tyd der vervolgingen, hunne dooden onverichillig begroeven, op de veiligtie plaatfen, daar ze dezelven
verbergen konden: als mede dat ze alle mogelyke moeite aan
om de overblyflèls der Martelaaien magtig te wor--wend,
den, -ten einde die op verborgen plaatlei te begraaven; eti
eindelyk dat ze wel inzonderheid veel werks maakten van 't
verkrygen van ruime onderaardfche holen; waarin ze dan d^
ovexblyfiels hunner Martelgaren verbergden 0 en die hun te*
yens ter Godsd:enflige ver aderp!aatfen flrektens Uit deeze
gewoonte is vervolgens, toen de Christen -Kerk over de Hei
Vonten zegenpraalde , ontdaan, dat de Coristenen-denícia
de ovrblyftèls hunne Martelaaren eerst binnen de Steden op
daar toe gehikte begraafplaatièn brasten; en voorts Kerken
ter hunner eere bouwden, in welken zy die overblyllels ter
plaatlè van de Altaar; u, of onder dezelven begroeven: Dit
alles nu,gekhiedde niet zonder eerie bygeloovige hoogagting
voor de Martelaaren, welke van tyd tot tyd ten fterklte toe.
nam. Zulks had Wel dra ten gevolge, dat veela Christenets
in den bygeloovigen waan vielen , dat zy te dieper deelden in
de guniiige voorfpraak deezer H:ilige Martelaaren by God
naar maate dat hunne Lyken nader aan de overblyffelen dier
M,irtelaaren bcgraaveu wierden. Van dien tyd af greep het
begraaven der Christenen in de Kerken itart,l; doch zo niet,
of men begroef eerst om en aan, wat laster, hier en daar in
zekere plaatièn der Kerken, tot dat men eiudelyk alo:c,ine,
in dezelven de Lyken ter aarde beliefde, Met dei aan. ang
was dit wel bepaald, tot den K iztr,ru Gislchop en veil re
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aanzienlyke Perfoonen; dan na weinig tydsverloop was zulks
te verwerven, door allen, die vermogen genoeg hadden, om
den eisch der Kerklyken te voldoen. Dit misbruik gaf Keizer
Theodofius reeds aanleiding om zulks door eene Wet tegen te
gaan; en herhaalde Kerkvergaderingen hebben het, nu eens
brenger, dan eens onder mindere of meerdere bepaaling , in
laatere tyden, gewraakt; doch de bygeloovigheid, en nog
meer de geldzugt der Kerklyken , heeft alle de poogingen
ter weeringe van dit begraaven in de Kerken, dermaate verydeld, dat het ten laatf'e een doorgaand gebruik geworden zy,
gelyk het ook nog heden hier te Lande is. -- Onze Autheur, dit alles naauwkeurig voorgedraagen hebbende, vraagt
eindelyk, wat men van deeze gewoonte te denken Nebbe?
En zyn antwoord is, dat het veel beter zou 'zyn, de Lyken
buiten de Steden te begraaven, op plaatfen, die aan de vrye
lugt en den wind blootgefteld zyn, afgefcheiden van de ge.
woone verblyfplaats der leevenden. Onze Kerken, gefchikt
tot Godsdienftige vergaderplaatfen der leevenden, zyn zeer
oneigen verblylplaatfen der dooden; en men wenscl:t met re.
den te meer dat dezelven daaruit geweerd mogten worden ,
om dat ze den leevenden door hunne verdervelyke uitwaafemingen fchaaden. Men mogt dit in vroeger dagen over 't
hoofd zien , toen 't bygeloof heerschee; maar nu 't bv'geloof
verbannen is, 'er geen voordeel voor de dooden in gevonden
wordt, en de Jeevenden 'er nadeel by lyden , kont liet zyn
Edelen vreemd voor , dat dit gebruik nog verdeedigd zou
worden. t Is 'er ook, gelyk by vervolgt, zo mede gelegen,
dat men tegen eenige weinige voorfpraaken voor liet zelve,
eene menigte van Godgeleerden, Genéeskundigen en Regtsgeleerden vinde, die de wanvoegelykheid en fchadelyltheidten
allerduidelykfie toonen; waarvan men hier en daar in andere
Landen zo flerk is overtuigd geworden , dat de Wetgeevende
magt het raadzaam oordeeie deeze gewoonte af te schaffen;
terwyl ook zommige byzondere perfoonen dezelve door hun
eigen voorbeeld zyn tegengegaan, met uitdruklyk te begeeren, dat ze, na hun overlyden, buiten de Stad, in eene aan
de vrye lugt biootgeltelde plaats begraaven zouden worden.
Men kan, 't is waar, niet ontkennen, dat de verandering
van dit gebruik met eenige zwaarigheden vergezeld gaat; dan
dat die zwaarigheden overkomelyk zyn, blykt in die Landen
daar men dit gebruik reeds afgefchaft heeft; en 't zou, gelyk
de Eerwaarde j7ona Willem te Water, in zyne Verhandeling
over dit onderwerp, te vinden in het vierde Deel der Verhandelingen van bet Zeeutzfc,.'•e Genootfchap, reeds getoond heeft,
ook
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ook hier te Lande niet moeilyk vallen, Wanneer onze Lands.
genooten zulks ernftig ter harte namen; 't welk hun hier
mede aangepreezen wordt.
Voorts gaat het derde of laatife gedeelte deezer Verhandelinge, over de Graffchendery, hier te Lande oudtyds be.
kend, onder den naam van Reeroof of Racroof (*); waar.
omtrent de Heer van Cleef met zeer veel naauwkeurigheid
alles ontvouwt, wat het Roomfche Regt desaattgaande voor
heeft iemand wyders lust, de wetten der Ger.-fchryt.En
maanen hieromtrent na te fpooren, zo verzendt hy denzulken tot de Schriften van 7. F. Polac en •. G. Heineccius
(t) , die dit onderwerp volledig behandeld hebben ; waar
meldt , dat deeze misdaad heden -nevshytPlog
onder eene arbitraire ftraf valt. Onze Au--dagsch
theur toont in alles , dat by zyne belezenheid met oordeel
weet te gebruiken , des men , op dien voortgang, verder
alles goeds van hem moge verwagten ; waar toe we hoo.
pen , dat by behendig gehoor zal geeven, aan de- heilzaa.
nie les van een en zyner Vrienden, welke zich, in zyn Dichtluk, onder anderen aldus laat hooren.
Wel aan VAN CLeeFF! laat [(feeds] bevlijtiging, verfaud,
Geduld en zedigheid gepaard gaan hand aan hand,
En u voorzigtig op dien langen weg geleiden,
Waarop de Waarheid feeds haar' held'ren glans zal fpreiden.
(*) Eigenlyk de dooden in het Graf berooven van hun Ree of
Rae, dat is doodklee t. Zie TH. BOEM Woordentolk op 't woord
Reeroof
(f) POLAC Syst..7urispr. Germ. ant. L. i. C. r9 , 85, iá• 6 , 7.
HEIN. Elem. Jur. Germ. Yet. et bod. T, 2. L. 2. Tit. 29. 4. 141.
et feqq.

Levensbefcbryving van cenige voornaame meest Nederlandfebe
Mannen en Vrouwen. Uit egte Stukken opgemaakt. Derde
Deel. Te .4inlierdam by P. Conradi en te Harlingen by V. v. d.
Plaats 1776. In groot octavo 350 bladz.

N

Opens de uitvoering van dit Gefchrift, en deszelfs gefchikc.
held voor hun , die een ledig uur willen befleeden , in 't
doorloopen eener welopgeltelde Leevensbe(chryvinge van Perfoo.
nen, die in eene mindere of meerdere maate betrekking tot onze
Aa 3Va.
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Vaderlandfche Gefchiedenisfen hebben, is tiet de afgifte der twee
eerite Deelen reeds het noodige gewag gemaakt (`); des wy thans
alteen te melden hebben , dat dit derde Deel zuiken Leezeren op
nieuw een ryken voorraad verfchaft. Het behelst -cen aantal van
ee t -en-twintig LeevensheÍchryvingen van Perfbonen, die door hun.
ne Krygs; of Staatkunde , en door hunne Godgeleerde of Fl,sto•
riekundige Schiften , de opmerking der Natie verdienen. Onder
de laatt en komt hier , benevens onzen geagten Gefchie&j-Schryver
P. C. HOOFT , mede voor ,- de beroemde E1istoriekundige uriBo Ei.
aims ; wiens nagedagtenis niet ragt wel verlevendigd rnogt worden ;'t weak ons ook te eerder heft doen bef'suiten, om 's Matis
Leevenshefchryvmnsg , ten voorheelde dor fclnytwyze in dit Stuk
gehouden, aliiier te plaatfen. Ze luidt als volgt.
Uutso earntrus. eértyds Hoogleernar te Groningen , wierdr geboo.

ren in (Ie Gi-iete ot' te Grietzyó, in Oostiries^and , op Gen S van
Wintermaand, des jaars 1547. Zyn Vader was Eusiuo Dyken, een
Predikant, en voormaals Leerling van Luther en Melnrcbton; zyne moeder Eli, doch-er van Egbert Tjarda, die veertig jaaren
de Burgemecsterivl:e waardigheid te Noi den hadt hekleed. Onze
Emmius, negen jaaren oud zynde, wierdt te Embden ter Schoole
befit eA , er. beul}yt`gde 'er zich , negen jasren lang , met groote
naag ..id. V,rv.lgens trok by naar Bremen , om de lesfen te
Ii rio-en van den beroem :en Rector .7onsnnes 1YEolanlrs, en bleed'
al • ;,:,r insgeiyks etiyke jaaren. Hier zyne Letteroeffeningen vol.
hY gi hcjh n1 ie , keelde by te rug naar zyne Ouders ; doch ver -

,

ro..,:e 'er !..,x, wor..^ mic hy t,aar Norden gezonden , oir op de
aldaar • ni -uw geai0 nt ,;cbnn'.en liet onderwys te genieen van yo.
.nes Eor.';znars -n qtr%co'.;rrs JSa,Tcberais. In zyn vier en twintig.
:le jaar reisde by rasar de toenmaeils vermaarde Hooge School te
.l oitok , alwaar b.avid Cbytreus en tien ricu Bruceus , de eerfte
,

in de Godgeleerdheid en Gefehiedenisfen , de andere in de Wis;
kunde, met grooien lof, ouderweezen.
., Twee jaaren hadt by zich hier met een gelukkigen uitfiag ge.
oefl'•:nd, wanneer de treurige bode van zyns Vaders dood hem naar
Oostvriesland deedt keeren, om zyne Moeder te vertroosten. Doch

alzo by van Bene ongemeene zucht wierdt gedreeven om vreemde

, rad n en in dezelven verfcheiden geleerde Mannen te bezoeken,
vertrok hy , in den jaare 1575, naar Frankryk, doorreiGde een
geroot gedeelte van Duitsch'and, en hieldt zich wel tw&e jaaren op
te Geneve, daar hy, onder andere, een Leerling wierdt van 1 heodorars Bean.
„ Van zyne reizen te rug gekeerd zynde, wierden hem twee be•
roepen aangebonden, dar van Predikant en van Rector eener Latynfche Schoole. Dewyl by uit den aart zeer befchroomd was,

en
() Zie fledand. 1'a3. L,ertcr -Oei 16; D. bl. 515.
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en in gezelfchap weinig durfde fpreeken, verwierp hy, hoewel te.

gen zyne inwendige neiging, de eerfle aanbieding, en wierdt Rector der Schoole te Norden; dit viel voor in den jaare 1579. Hy
trok een groot getal Leetlingen, en brags de School in groot aan
doch Geestlyke heerschzucht deedt hem deeze plaats verlaa--zien;
ten. Schoon naamlyk de Hervormde Geloofsbelydenis, welke thans
te Embden gevolgd wierdt, ook te Norden in eere wierdt gehouden, en de Embder Catechismus, openlyk , voor de gemeene LandCatechisrnus erkend was, begon egtet de Augsburgfche Geloofsbe.
lydenis nu te Norden door te dringen ; doch Emmius, als den Hervormden toegedaan , kon niet befluiten deeze Belydenis te ondertekenen; weshalven hy, door het flerk dringen, inzonderheid van den
Predikant 1fesbu/lus, in den jaare 1597, van het Schoolbewind ver.
laaten wierdt, tot groot nadeel der Schoolen , en misnoegen van
veele braave lieden.
„ Niet lang was, egter, onze Ubbo buiten bediening. Al in het
volgende jaar beriep hem Graaf Jan van Oostfriesland tot Rector der
Latynfche Schoole te Lier. Hier verwierf hy in korten tyd zo veel
rpems, en bragt de Lierfche School in zo groot een aanzien , dat
zy die van Norden verre overtrof, welke, zedert zyn vertrek, nimnier op haar verhaal heeft kunnen komen.
„ Zes jasren hadt Emmius hier het Schoolbewind geoeffend, toen
Groningen , nu insgelyks tot de zyde der Staatfchen overgegaan ,
hem tot zynen Schoolvoogd beriep, met magt om zodanige fchikhingen en veranderingen in te voeren, als by dien(lig zonde vinden.
Hy aanvaardde zyn ampt in den jaare 1594, toen by nu den ouder
dom vun 47 jaaren had bereikt, en bediende 't zelve twintig jasren
lang, tot groot voordeel der jeugd, welke van alle oorden in menigte
tot zyn onderwys zamenvloeide. Ten einde van deezen tyd nam
de Regeering van Groningen, in den jaare 1614, een beluit om
naare School tot eerie Academie te verheffen, en beriep, onder an.
deren , onzen Emmius tot IIoogleeraar in de Gefchiedenisfen en
Griekfche Taaie. Hy was de eerfte Rector deezer nieuwe Hooge
Schoole, en verlirekte haar tot een luisterryk fieraad, tot dat de
zwakheden des ouderdoms hem beletten in 't openbaar te verfchy.
nen. Doch by liet hierom niet af te arbeiden , ten beste van het
Gemeenebest der Letteren en van de onlangs opgeregte Hooge Schoo
le; de geleerde waereld verrykte hy met verfcheidene doorwrogte
Werken, en de Academifche Senaat ondervondt menigmaalen zyne
wysheid, in de heilzaame raadgeevingen , welke hy mededeelde.
„ Hy was een man niet alleen van zonderlinge Geleerdheid , en in
ylie Weetenfchappen , in welke hy de jeugd onderwees, ten hoog.
Sten bekwaam , maar ook in de Staatkunde en de belangen der Vor.
flen bedreeven. Graaf Willem Lodewyk van Nasfau pleegde hem
dikwyls raad, in zeer gewigtige zaaken ; en 's Hoogleeraars gevoelen ilrekte hem meestal tot een regelmaat zyner handelingen. Meer
Aa 4
dan

369

LzVENSHBSCHRYVINt7.

date eens wierdt hy, geduurende zyn verblyf te Groningen, onder
anderen, van de Regeering van Dordrecht, Leeuwaarden en Emb.
den, aangezogt om van woonplaatze te veranderen; doch deeze
aanzoeken wees by vriendelyk van de hand, oordeelende, dat zo
iemand in eenen hem gelegenen íland gevestigd ware, niet ligt naar
verandering moest haaken. Schoon een yverig voorítander van de
eer zyns Vaderlands, en een grondig llenner van deszelfs Oudheden, bezat hy, egter, or.partydigheids en moeds genoeg om zich
te kanten tegen veele fahelagtige vettellingen wegens de Oudheid en
afkomst der Friefebe Natie; 't geen hem, onder de Geleerden,
niet weinig vyanden verwekte. Gelyk by zelf onder de Geleerden
een aanzienlyken rang bekleedde, dus wierdt by ook hoog gef'chat
van verfcheidene Manren zyner Eeuwe, welke met roem in het
Letterperk gellreeden hebben. Thuanus, Scaliger, Heinfius en andere maakten veel werks van hem. Scaliger noemt zyne Fii.efche
Gefchiedenis overtreffelyk, divina; Thuanus getuigt, na Buchanarus, niets geleezen te hebben , dat by hem in getrouwheid, vrye
gedagten en ferlykheid van flyl kan vergeleeken worden. Het beoeffenen der Gefchiedenisfen , vooral van die der Friefche Natie,
maakte zyne hoofdzaak uit; hier van getuigen zyne nagelaatene
fchriften , als zyne FJistoria rerum Frificarum, beginnende van
het jaar 449, en loopende tot he jaar 1564; als mede, De Agro

Frifr e inter Imafuin et Lavicam , deque urbe Groninga. De•
fcriptio Cborographica Fri/ie Oriental/s. De Statu Reipublica
et Ecclefr^e in Orientali Fri/ia. dntigtiitates Friftorum. Behalven deeze zyn van hem voorhanden verfcheiden ftukl en , de Tyd.
rekenkunde en Griekenland betreffende.
„ Hy overleedt te Groningen op den 9den van Wintermaand des
jaars 16a5 , in het negen en zeventig[le jaar zyns ouderdons.
Tweemaal is by getrouwd geweest: eerst, te Norden, in 't jaar
i58r , met Theda 7jebbes; deeze , hem een Zoon gebaard hebbende, flierf in 't Kinderbedde, de Zoon als by negentien jasren
oud was. In zijnen tweeden echt tradt hy met Margareta van
Bergen , van Embden ; deeze overleefde hem nevens een' Zoon
en Dochter ; de Zoon, wiens naam was Wesfel Emmius, was,
toen de Vader flierf, ' Predikant onder de Hervormden te Groningen. De Regeering deezer clad , om 's Mans naagedagtenis te
vereeren, heeft zyne Beeldtenis geplaatst op 't Stadhuis."
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Vervolg van den Wysgeerigen Lanclnran , of JACOB GGUYIIR, in
zyn karakter en bedr.yf gefcbetst, doorden (leer HIRZEL, eerfien Geneesbeer van de Republiek van Zuricb. Naar de tweede
Hoogduitfebe Uitgave vertaald. Te Deventer by L. Leemhorst
1P77. Bebalven een kort Yoor77e;•igt t6 5 bladz. In octavo.
S ieder Leezer genoegzaam, vooral dezulken, die een berede.
neerd deugdzaam character hoog waardeeren op het leezen vati
den IFysgeerigen Landyuan (P), ingenomen geweest met deezen
'7acob Gouyer, gemeenlyk geheeten Kliyougg of de kleitje .7acob,
't zal hun dan zeker aangenaam zyn, dit voortrefelyk mensch nog
nader te leeren kennen; te meer daar men weet dat het Gefchrifc
van den Heer Hirzel geen Roman, en dat de Wysgeerige Landman
geen verdichte perfoonaadie is, maar iemand, die zo wezenlyk behaat, als de Schryver, welke zyn character schetst. Dit maakt het
Vervolg dier afïchetfinge des te aanmerkelyker; en men zal reden
vinden, om, op het doorbladeren van 't zelve, vergenoegd te zyn,
daar het ons 's Mans character, in verfeheiden byzondere omllandig.
heden, nog duidelyker voordraagt, en onze goede gedagten bent
aangaande, van alle zy len, bevestigt, liet zelve bellaat uit
een aantal van Brieven door dan Heer Hirzel, aan deezeti en geenen zyner geagte Correspondenten gefchreeven,om hen ,op hun verzoek, eenige nadere ondertigtingen nopens 7acob Gouyer mede te
deelen; dat hem te gelyk gelegenheid geeft, tot het voorftellenvats
verfeheide, zedetyke bedenkingen , mitsgaders van aanmerkingen,
die de bevordering van den Landbouw betreffen ; waar door dit
Gefchrift, boven het gemelde, .00k van die zyde zyne nuttigheid
heefi. 'l'wee deezer Brieven zyn gefchreeven aan den Heer Hop.
man Prey te Mazel; een derzelven is Bene beantwoording van een
Brief van den Eerwaarden IIulsl oij, Dr. in de Wysgeerte, Predikant
te Amf'erdam enz.; een vierde is gerigt aan den fleer Baron valt
Tfchudi , Burger te Metz en te Glacis; en 't opfchrift van den laat
luidt, aan den Heer Abt Siegmund, Graaf van Hochenwart-ften
enz. Die aan den Eerwaarden Hulsboff betreft voornaamlyk's Mans
zedelyk en huishoudlyk character; de anderen gaati meer over den
Landbouw, en 't gedrag, benevens de denkwyze i an facob Gouyer
als Landman, waar tusfchen egter, in die aan den Heer Frey, ook
andere aanmerkingen gevlogten zyn. Onder andere voorfielten
van den Eerwaarden Huisbof wegens deezen Landman, is 'er ook
één nopens de opvoeding zyner Kinderen, dat wy, met de beantwoording van den Heer Hirzel, zullen mededeelen, om hem duo
in zyn character als Vader des Huisgezins onder 't oog te brengen.
„ Gy vraagt my verder, zegt Hirzel , poe K LI-YoGG gewoon is
met zyne kinderen om te gaan? Of by dezelve met veybeid en
zagtbeid , of op eene firenge wyze en als een boer regeere ? En
of zyne kinderen de yverzugt kennen ?" Liefde en vrolykheid heer,
,Cohen in zyn huis, van allen dwang beveyd; dit ontdekt elk, die
lief
(*) Zie N. 1'derl. Lerrar.Ocf. 11). bl. ta,
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het huis intreedt, terftond aan alle de vrolyke aangezigten; en het
kan indedaad in die levenswyze, welke ik befchreeven heb, riet
anders zyn. By alle verrigtingen van her huis zegt elk veyelylt
zyne meening, en die het waare treft, heeft de goedkeuring van
allen , en ziet zyn raad gevolgd; want allen zyn gewoon onparty.
dig de

waarheid te zoeken, hun gezond vertand raad te pleegen,

en het algemeen belang van 't huisgezin fteeds in 't oog te hou
kan zyn genoegen eeten ; noch fpys noch geld wordt-den.Elk
opgeflooten ; niemand heeft ooit gelegenheid gehad tot yverzugt
geprikkeld te worden; de Vader heeft altoos dezelfde genegenheid
aan alle kinderen betoond, allen eveneens behandeld , met allen
even eens by alle gelegenheden geraadpleegd. Niets geeft hem

meer vermaak dan de gedingen van zyne kinderen te hooren, hoe
de bezigheden van het huis op de beste wyze aan te leggen, daar
zy allen hunne aandagt even'hartelyk op vestigen, om dat zy,al.
len van de verderfelyke vennaaken , die in fpeel- en drinkhuizen
gezogt

worden, even zorgvu!dig te rug gehouden zyne Men ziet

onzen Wysgeer in alle zyne kinderen, om zo te fpreeken, ver•
dubbeld; zy zyn zo gewend aan zyne grondregelen , en van derzelver waarheid zo wel overtuigd, dat zelfs het fchynbaarst geluk
niet in Haat is om hen buiten 't vaderlyk huis te Croonen. Men
boodt zyn zoon een zeer gunt ig huwelyk aan i maar de voor
dat by in zyns Schoonvaders huis trekken, en daar woo--warde,
nen zonde, maakte het voor den zoon onmoogelyk, om deze anders z,) aargeraame als voordeelige party aan ;e neemen,
„ IKLI-YGGG heeft de yverzugt zo wel uit zyn huis weten te ver.
bannen , dt zyne Zoorcu Benen vreemden , die hunne Zuster
trouwde, met li.2!ue in het zelve ontvangen hebben en behandelen,
fchoon deze zwager zyne Moeder medebragt. Zy leeven nu Gnts
verfcheiae jaren in eerre broederlyke genegenheid metmalkanderen,
en vinden in dezen bygelzoomcn broeder reeds een ieuw bewys
van hunnes Vaders wysheid, De aangehuwde Broeder was van
vooroordeel tegen KLI-Y000 ingenoomen , en bezogt hem, zo als
by door de Overigecid met een Leen in deszelfs nabuurfchap begunfiigd was, ]neer niet oogmerk om het zonderlinge van dezen
man te leeren kennen, en gelegenheid te hebben van hem uit eigen
kundigheden te befpotten, dan zyne onderregting te gaan hooren.
Dog zyne aangeboren opregtheid, en zyn natuurlyk goed verfland,
deea:n hem het wasre fchoon in ICLI-YO GG's karakter en gedrag wel
haat becrerken; by was in 't eerst befchaamd over zyne eigen geringheid en de oogmerken, waar mede by dezen man was gaan zien;
ver,olgens begon by hem, wien by gedagt hadt te befpotten,hoog
te fc'ir:ten, naar maate by meer overtuigd wierdt, dat al het zon
zo duidelyk door de uitkomst-derli?cnLCG'Shawyze
en ond:r'ini:oc, v,ierit a-z'i, epreezen, als het op de voorfchriften
,

van 't gezond ••erlI^n kei:,kbaar gegrond was. Hy beminde nu
xL,-YOGG en vat eb eerre ílerke lierdedrift voor deszelfs Dogter
op;
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op; by verwierf haar van haar Vader, onder voorwaarde, dat by
zig by hem zoude koomen nederzetten , met de zynen gelyk op
werken, en tevens ook aan alles een gelyk aandeel hebben zou ,
In den beginne fcheen onder de zoonen eenige yverzugt deswe.
gen te ryzen ; de Vader (telde hun het algemeen heil voor , dat
uit de vereenigde kragten van alle huisgenooten , ter bevordering
van eenen arbeid tot aller voordeel gelykelyk íirekkende, natuur.
lyk moest geboren worden; by deedt hen begrypen , hoe de wei•
vaart van een huis door het toeneemend getal van hun, die met
een hartelyken yver voor het zelve werkten, moest toeneemen,
daar de fplitfingen en verdeelingen der goederen alles bedorven;
eindelyk gaf hy elk, die op deze voorwaarde niet verkoos te blyl
ven , veyheid om het Vaderlyk huis te verlaaten. Niemand ver,
trok, elk onderwierp zig gereedelyk, en thans erkennen zy allen,
door de ondervinding geleerd , hoe wysfelyk hun Vader gehanl3
heeft. Deze fchoonbroeder is in allen opzigte een tweede j i j.
YOGG geworden , by heeft zig alle deszelfs grondregels eigen ge.
maakt, en bevindt zig den gelukkigflen man der wereld daar by;
zyne moeder zelve kan haar geluk niet genoeg pryzen , dat zy
haar leven mag doorbrengen in eene huishouding, daar altoos lief•
de en vrede heerfchen, en den getrouwen arbeid van elk beloo.
nen , en alwaar men geen anderen naaryver kent , dan om , elk
naar zyn vermogen, meest aan den genieenen welvaart toe te bren.
geil. Hier moet men koomen , om het geluk, daar de honderd
drie-en-dertigtje Pfalm van juicht, in zyn volle waarde te kennen,
en in zyn volle kragt te ondervinden.
„KLr -YOG3 verfchaft zyne kinderen by gevoegelyke gelegenheden
orfchuldige vermaaken; in den oogst, by voorbeeld, laat hy hen
met een Viool naar 't land geleiden , en zet zig des zondags avonds
met hun aan 't zingen; dog het eenigst gezang, dat in dit huis.
houden gehoord wordt, zyn de Pfalmen van David; maar deze
worden met zulke flerke gewaarwordingen, en aandoeningen van
gelyken aart, als wecken David ondervondt, gezongen, datzydaar
waarlyk een innig zielsvermaak uit naalen , zo groot en zuiver als
weinige menfchen zig door de uitgezogtfle konstmiddelen verfchaf.
fen kunnen. Onlangs, vergezeld van twee Reizigers, den Heer
Baron van 1 UDBECK, en den Heer Magister u:ORNSTAHL, twee waar=
dige Zweeden, trof ik hen in *zulk een uur van uitfpanning,aan,
en de gulle vrclykheid, die zig op de aangezigten en in de beweegingen der zangeren vertoonde, voerde hen in de grootfle verwoudering. Hie; ziet men, hoe ligt de mensch gelukkig kan zyn , zo
by zig door de beiragting zyner pligten do tvaare innerly'te verge•
noeging weet te verfchafién, in plaats van zig met verlierde fleifels
van geluk en grootheid te vermaaken, zo als by bedoelt, maar indedaad te kwellen."
In de andere Brieven komt deeze K%i-yogg, gelyk boven gezezd
is, meer voor als Landman; en in dit character fchetst hem de f-leer
fur'
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Ilirzel, by ult1elr,, ais een roemwaardig voorbeeld in zgt1en iwei s
den brief aan den Heer Frey; daar by een berigt geeft van 's ;Mans
eangéwende poogingen ter vcrheteringe van een uitgemergeld en
verwaarloosd Leen;toed , met den gewen chten uittag bier van. In
deeze befehryving vinden wy hem afgemaald as een naarifig en wel.
denkend Landman; die. door eene geregelde schikking, zyne wel.
o verleide poogingen i::diervoege in 't werk Reide; dat by eerlang
zynen arbeid in eene ruime maa e beloond zage. — Die eigen.
fte Brief verleent ons tevens een verhaal van 't Huwelyks!cest vacs
een zyner Kinderen, en 't voorgevallene by die gelegeuh.id; waar
in die braave Landman, niet minder dan anders, aan zyn voortref.
felyk character beantwoordde. — Wyders ontmoeten de Liefa
hebbers van den Landbouw in deeze Brieven verlèheiden leezens=
waardige aanmerkingen daar toe behoorende; en inzonderheid vordert hunne aanda,t de laadfa Brief aan den Elder Abt Sieg;nunrl, itn
welken de oorzaaken, die den Landbouw benadeel'en , en de middelen ter verbeteringe van' deuzelven , oordeelkundig opengeleid
wo rden.
,

jgrieven, ge -wisfelt tnsMe'i; den t?r eifcTeE Lice .9drnirraral JOUNG,
den heer air roes , Kapitein van een E;rgelsch Gorlo h'p ,era zyrze

Excellantre,den Heer 1. deoit Go,,verneur van. t.Errflatir1.
Alom te bekomen. Isn groot ûl avo at bl.zriz.

NTI

Aar luid deczer Brieven meenden de Engelleb-n rcgtmaat ge reden
tot klagten te hebben , ov r't gedrag van den Gouverneur van Sr.
Eu:Iatius, met betrekking tot de Amerikaanfche Schepen , en den handel
met de Colonisten. Wel byzonder was hunne hoofdbefchuldiging, dat
men op St. EuIatius de hand en deel had ,in 't uitrusten van een gewapenden Amerikaanfchen Bark, en dat de Vlagen en Forten van Hunne
Hoogmogenden gebruikt werden om de Schepen der Colonisten te begroeten. Ter weierlegginge hier van Vrekken de Brieven van Zyne Excellentie; die op de aigemeene klagten aantoont, dat men de Kegeeringvan St. Eu1 atius ongegrond verdenkt van de Colonisten te beguniliuen,
en verder deopgemeldebyzonderebeichuldigingen tegengaat. Geeninwoondc van St. Euflatius heeft eenige geineenfcnap met de uitrusting
van,ofverderedeelneeming in dien Amerikaanrchen Bark; en nooit heeft
men de Amerikaanfche Schepen van's Lands Forten op eene andere wy.
ze begroet,dan men gewoon is alle Koop aard y.Schcpen te doen, die het
Kasteel begroeten, Ilen beantwoordt naamlyk dezulken met twee fchooten minder dan hunnegrogt; waartegen men de Oorlogfchcpen, toebes
hoorende aan Souvereine Staaten , met fchhoot voor fchoot beantwoordt ,
tot een onderfcheiden teken van onaf banglykheid. — Men deelt ons
deeze Brieven , zo van den kant der Ent;elfchen als van den Gouverneur,
mede in een Uittrekfel valt een Brief, voorkomende als gefchreeven door
een inwoonder pan Sr. Eullatius, die den Gouverneur als te draf voor de
I Iollanders befchryft : dan wy lasten dit :n zyne waarde. Zo de voorge.
heide Brieven egt zyn, toemen zy, dat de Engelfchen geen gegrond refit
hebben ,om te klasgen over de R egeering van St. Euftatius.
-
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De zwaarfile plaatgen der Brieven van

PAULUS opgebelderd,
door n. CURTENIUS, Dr. en Prof. der H. Godgel, in bet
Atheneum 1/lustre, en Predikant te dmfeldam. 17erde
Deel. Te Amf eldam by J. de Groot 1777. Bebalvenbet
Doorwerk en de Bladwyzers 790 bladz. in quarto.

T

oen de Hoogleeraer Curtenius dit Werk aenving, bei•
paelde by zig eerstlyk tot den Brief van Paulus aen de
Romeinen, om te beproeven, hoe gunflig deze zyne arbeid
ontvangen wierd, en of zulks hem ook mogte aenmoedigen,
om op die wyze voort te gaen. De ondervinding heeft geleerd, dat zyn Hoogeerwaerde geen reden gehad heeft, onm
zich deswegens te beklagen; zulks heeft hem genoopt, die
ingeflage loopbaen verder te volgen , en 't is hem thans gelukt
derzelver einde te bereiken. Na van tyd tot tyd de volgende.
Brieven van dien Apostel, op ene foortgelyke wyze als den
Brief aen de Romeinen , nagegaen te hebben , befluit by met
dit vierde of laetlle Deel dezen zynen arbeid, ter ophelderin.
ge van zodanige plaetfen in deze Brieven, van welken men,
met de woorden van Petrus , kan zeggen, dat ze behelzen zomrnige dingen zzvaer om te verflam. Hier onder komen, in dit
laetlle gedeelte, de volgende onderwerpen en tekilen.
„ De verheerlykinrg der Geloovigen ten jong//en dage. i Th.
IV. 15.17. Des Apostels beilwenscb over den Geest, de Zied
en het Ligcbaam , 1 Th. V. 2;. De dag des Heeren , telt
tyde van Apostel Paulus nog niet aa;njlaande, of zyne waar
tegen ontydige vreze. 2 Th. II. 1 -3 a, b. 't Beeld-fchouwing
van den Antichrist, of 't hoofd van den afval. 2 Th. I1. ,c en
4. De opkomst en trapszvyze voortgang, met de tus%henhomen -s
de beteugeling, van den Antichrist, tot op deszelvs volle open.
baring. a Th. II. 5-8a. De val van den Antichrist. ^_ Tli. If.
8b4ca. De ondergang van het Antichristendom. 2 TI:. ii.
ICb-12. De Vrouw vernederd, doch, geloovende, zalig in bet
kinderbaaren. i Tim. II. 13'15. D. boofdforn der Evangelie.
leer. i Tim. 1I1. 15b en 16. 't kerdery der laatere tyden.
i Tim. IV. i , 2, 3ab. De vastigheid van het verzegeld fondament. 2 Tim. I1. 19. 't Gezag van bet Euangeliurn boven
-
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de Wet. Heb. II. 1•4. 1lMelebizeclek en Christus onderling vergeleken. Heb. V. 10, 1 ia. De beginzeis en volmaaktheid der
Leer. Heb. VI. 1 -3. De afvallige, hoe onbekeerlyk, of 't cor.
deel des afvals. Heb. VI. 4.6. Welke zonde onherfelbaar, of
het oordeel des afvals gcrecbtvaerdig(l. Heb. X. 26.29. Zorg
tegen afval. Heb. XII. is. E(au, een voorbeeld van de afval
onder de toodeii. heb. XII. i6, 17. 't Ontzaglyke der-lige
oude Wet. Heb. XII. 13 -21. En ten laatíle, de aangenaam
de betere huishouding van bet-heidvantEuglm,of
Nieuwe Testament. Heb. XII. 22.24."
Zy, die lust hebben tot het nafpooren van den zin van
duistere plaetfen in des Apostels Brieven, vinden dus, gelyk
in het geheele Werk, zo ook in dit gedeelte een ruimen voorTaed voor hunnen oefengragen geest, in 't overwegen van des
Hoogleeraers bedenkingen. Komen ze niet allen even bondig
voor aen een vrymoedig onderzoeker, dat vooral in 't ontwikkelen van duisterheden niet vreemd is; men zal 'er echter,
over 't geheel , Geleerdheid en Oordeel, niet ene geoefende
Uitleg;.unde , in hefpeuren. Zie hier , om 'er ene opheldering uit over te nemen , des Hoogleereers gedachten rakende het Apostoiisch voors el Y Tim. I1. 1,,.15, Want Adam
is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adain is niet verleid ge.
worden, snaar cie Vrouw, verleid zyncle, is in overtreding geweest. Doch zy zal zalig worden in kincly, en te baren, zo zv
blyft in bet geloof, en liefde, en heiligmaking, niet rnatigneicl.
--- Hoe , zou iemand mogen zeggen, op liet ecrlle inzien
dezer woorden ; Is !edam nif t verleid noch, in overtreding geweest zo wel a's d2 Vrouw? Komt het kinderbaren in als ecu
middel ter zaligheid? Zouden dan onvruchtbaren en ongehuwden van de zaligheid verfleken zyn ? ieiaer men hoore onzen Uitlegger, en men zal crkecnen, dat Paulus woorden in
genen dcele zulke ongerymdheden behelzen. Zyn Hoogeerweerde geeft ene uitvoerige opheldering van alle de byzonder.
heden , in dit voorilel begrepen , niet wederlegging van enige, naer zyn oordeel, niet wel gegronde verklaringen; dan
cie g. bede octvcutvirie van dit alles zou hier te breed uitlno .
pen; waercm wy ons Hechts bepalen tot de heilige voordragt
van 's Mans gevoelen, nopens het aengeduide, dat hier als
duister voorkomt.
De Apobte1 had, om dit vooraf ten algemenenverílandeop
te merken, v. ii en 12, geboden, dat de Vrouwen zich,
niet alleen ter onderwyzing in het openbaer aen anderen, maer
ook ten aenzien der regering, aen het be(lel der mannen zouden onderwerpen; en hier van ge;,ft by, V. i3 en J4>
ene
,
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dubbele redeza; doch met ene verzachting, door zekere op.
beurende toezegging, v. t 5; ter voorkotniitge van ene bedenking, welke men hierop had konnen inbrengen.
De eeríte reden is afgeleid van Adams fchepping voor
die van Eva, waer op wy, als bekend, niet ttaen zullen
bl_yven ; maer de tweede , genomen uit het beloop van 's
menfchen val, komt in den eertien opiag duister voor. Adam,
zegt de Apostel, is niet verleid geworden enz. Ter ontvou.
winge van de uitdrukking dat Adam niet verleid is geworden, bepaelt zyn Hoogeerwaerde onze aendacht op de juiste betekenis van 't woord door verleiden overgezet;
dat in kracht zo veel zegt, als ene afleiding van den rech.
ten weg, die door bedrog of valschheid, en met een kwaed
opzet, geschied. Voorts brengt hy ons onder het oog de
verleiding van Eva in den Hof, en dc wyze op welke dezelve gefchied is, naemlyk door bedrog en verleiding, met
een kwaed opzet. En zo, zegt hy, ten laetfe, zo is ze
kcrlyk Adam niet verleid. „ Zyne vrouw kwam tot hein
met eene goede meeping, en geenzins om hem in eenig ver
te brengen. Integendeel zy geloofde , dat haar geluk-driet
daarin gelegen was, dat zy vryheid had, om van den boom
der kennis te mogen eeten. En zy wilde daarom , denken
dat zy wel deedt, die goede tyding voor ichzelve niet-de,
alleen houden, maar uit lievde mededeelen aan haaren echtgenoot, op dat die , zoo wel als zy, gemeenfchap daaraan
hebben mogt. Waarop dan de man, niets quaads vermoedende van zyn wyv , gerustlyk uit haare hand ontving het
gene zy hem gay, en aldus ook zelv, zonder verder onderzoek, ten val gekomen is. Kortom , Adam is wel van
den rechten weg afgeljid , maar 't is niet uit haat of door
bedrog gefchied , want het voornemen van de vrouw was
niet haaren man te bedriegen, maar gelukkig te maaken. En
in dit opzigt is 't alleen waar , dat Adam niet is verleid ge
Overeenkomflig hier snede vervolgt dan-worden."(*)
ook de Apostel, maer de Vrouw, verleid zynde, is in overtreding geweest, dat is, met herhaling van liet woordje eerst
uit v. 13, heeft eerst overtreden ; of men verkieze ene andere geenzins wraakbare vertaling , die misfchien nog wel
zo gemaklyk is , en leze , maer de Vonw, verleid zynde,
is tot overtreding geweest (t), dat volkomen lrookt met
liet
-

(*) Zie T. H. v. d. HONERT Waar. Wegen, VI. ii I. XXXVIz ixs (t) Zie Mosug.0 over Timotb. 1 D. bl. a83-285.
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het bovengezegde. „ Dit zal dan zeggen, dat niet 4dan; aan
Eva gelegenheid gay om te zondigen, maar dat Eva de naaste aanleiding gegeven heeft tot de Overtreding van- Adam, of
wel dat de oorzaak der Overtreding uit haar gefproten is. Men
vindt althans een diergelyk gezegde i Kon. XII. 30. deeze
zaake werdt tot zonde. En Jefus Syrach fchreev zonder bewimpeling, : van bet wyv is 't begin der zonde. Eccl. XX.
Op het voorftellen hier van toont de Hoogieeraer, dat des
Apostels redenering zeer wel aengaet, wanneer by zich van
deze kundigheden bedient, om zyn gegeven bevel aen tedringen : bewyzen dat de Vrouw niet over den Man moet beerfchen, met deze reden: want Adam is eerst gesnaekt, daarna
Eva: en verder, dat het hier niet toekomt in 't openbaer te
leeren , om dat Adam niet verleid geworden is, maer de Vrouw,
verleid zynde , tot overtreding geve -st is. -- Men merke,
niet zyn Huogeerwaerden, hier nog aen, dat Paulus in deze
laetile fpre^kw.wyze, in plaetfe van E 'a, het woord de Trouw
gebruikt , om te doen begrypen , dat zyne redenering niet te
verllaen was van Eva alleen, maer dat, liet gene daerdoor
is ingevoerd, zich over de gantfche kunne verfpreid heeft.
Daer deze redenering des Apostels nu veyver^aederend voor
de Sexe is`, zo komt 'er niet oneig,n een aenhan ;zal by, dat
grootly,:s tot gerust[Ielling der Vrouwen ka,l dienen: doch,
zegt de Apostel, zy zal zalig worden in kinderen te baren enz.
Zy, te weten de Vrouw, dat is hier dan het Vrouwlyk GeIlacht in 't algemeen, zal zalig woorden. Men kan n:aauwlyks
twyfelen van den Hoogleeraer toe te vallen, als hy dit overbrengt op de eeuwige gelukzaligheid , ter oorzake van de
daerby gevoegde voorwaerde, indien zy blyvt in geloov enz.
Maer hoe is het dan te verftaen, zy zal zalig worden in kinderen te baren? Is dit dan een middel ter eeuwige gelukzaligheid? Om zodanige bedenkingen uit den weg te ruimen
heeft men wel eens toevlucht genomen tot vergezogte verklaringen: doch zulks is, volgens onzen Uitlegger, niet noodig.
De Apostel zintioeelt in het geheele voori}el op den vloek,
die over het vrouwelyk geslacht door Eva gebragt is , en oogt
dus hier op de moeilykheden en finerten ondervonden voor,
in en na het kinderbaren; leidende de vertroosting ten krach
af uit die eigen draf. „ Zoo echter, zegt hy, dat de-tig[le
Apostel niet zo zeer gezien zal hebben, op de eigenlyke daad
van het Kinderbaaren, maar veel meer op den [laat, waar in
iaen baart, of die de kinderteelt tot zyn oogmerk heeft, mits
dat het zy een wettige (iaat, en dat dus de Apostel gezien

heeft op den Echt, waar toe de vlouw, zoo wel als de zaan,
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geroepen is." (*) De Hoogleeraer tekent hier nog aen, dàt
men eigenlyk in de grondtael leest, oyoolas door bet kinderbaren, dan 't is, gelyk hy zegt, al voorlang beweezen,
dat dit bywoord ook de betekenis heeft van in. Men zie
onder anderen Bom. IV. i 1 en 2 Cor. III. 1 r. „ Ook zegt
Petrus , (vervolgt zyn Hoogeerwaerde ,) in zynen eerhen

Briev III. 20. dat by den zondvloed weinige zielen behouden
wierden door bet water: niet dat eigenlyk het water haar behouden heeft, want de Arke alleen was 't middel ter behoudenis, maar zy wierden behouden in bet water. En daar mede
verdwynt dan in eens alle duisterheid, als de Apostel maar
eenvoudiglyk zal hebben willen zeggen, dat de vrouwen za lig worden iN of onder en by bet kinderbaaren, zoodanig dat
de finerte, die nog als een bittere nafmaak van Eva's ligtge.
loovige fchendaad aan het Kinderbaaren vast is, en dus nog
een overblyvend teken van den Godlyken vloek, haar echter
niet ten verderve zy, nog eenig beletr geeve of hinder doe
aan haare zaligheid, maar dat zy desniettegenftaande zoo wel
kan zalig worden, als of zy ongetrouwd gebleven was."
Intusíthen moest echter niemand daar uit afleiden, dat alle
vrouwen, die zich in dezen ítaetzouden bevinden, zo geluk.
kig zouden zyn : 'er word ten dien einde, zo als 'er de Apostel byvoegt, in zulk ene Vrouw vereischt, dat zy blyft in het
geloof enz. In den Grondtekst ftaat, indien zy blyven; doch
dit is ene Enallage of talwisfeling, die zeer gebruikelyk is,
en de Apostel heeft zich , naer 't oordeel van onzen Uitlegger, „ thans in het meervoud willen uitdrukken, om nog zo
veel klaarder aan te duiden, dat, liet geen hy zoo even gezegd hadt van de vrouw in het enkelvoud , ten aanzien der
ganfche fexe te verflaan was." (t). Men heeft dit g^volgiyk
over te brengen op ieder vrouw in 't ibyzonder; zy moet, zal
zy dus in den Echt zalig worden, ene geloovige Vrouw zyn ,
de Liefde en Heiligmaking najagen, mitsgadérs de Matigheid
betrachten, en in zulk ene gehoorzaamheid des geloufs bethhndig volharden. De Hoogleeraer ontvouwt deze voorwaerde,
(tot

„ (*) Hierom zou ik met den vertlandigen NYLG in zyn Schriftuurlyk Licht H. XI. §. t t. bi. 37 het woord ook liever overzetten
door HET HINDERBAAREN, dan door Kinderen te Kaaren:

(t) Volgens de Kanttekening op onze gewoone Nederduitfche
Overzetting ,, heeft men 't hier in 't getal van een uitgedruckt, om
de twyffelachtigheit wech te nemen, nadien 'er fommige zyn, die
dit wel op de kinderen pasfen."
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(t ot welker in achtneming ook alle menfchen, zo Mannen als

Vrouwen, verbonden zyn,) en de gepastheid der voorifeltinge, byzonder met opzicht tot de Vrouwen , beknoptlyk ,
waer aen hy dan verder de volgende aenmerking hecht.
„ Deeze belovte nu wordt overgefteld tegen het gene
Vers iq. ten laste van de vrouw was aangetekend. Zy was
wel verleid, en is tot overtreding geweest. Doch, zegt de
Apostel, zy zal zalig worden in kinderen te baaren, zoo zy
blyvt in geloov, en lievde, en heiligmaking, met matigheid.
Dit wordt 'er dan bygevoegd tot troost der vrouwen , die
ligt hadden konnen geflingerd worden door angstvallige gedachten, ter oorzaake, dat de Verleiding begonnen was van
de vrouw , en dat zy ook, na deeze verleiding, met haar
kinderbaaren , niet dan een zondig zaad konnen voortbrengen; doch die echter niet moesten wanhoopen, dewyl zy,
g eloovende, zoo wel als de mannen, konden zalig worden.
Een gezegde nochtans, waaruit tevens openbaarwierdt, dat
de eenzaame en echtlooze hierby geene fchade behoevde te
vreezen; dewyl de Zaligheid niet bepaaldlyk wordt vastgemaakt aan het Kinderbaaren alleen , maar aan het Geloov
door de Lievde werkende , en aan de Heiligmaking, die gepaard is met Matigheid, welke deugden tot den gehuwden
slaat geenzins beperkt zyn."
Ten laetlle toont de Hoogleeraer nog , hoe al het hier
voorgeftelde krachtig diende , tot het oogra, erk, dat de Apostel zich in dit gedeelte van zynen Brief had voorgetleld ;
daer 'er, nopens de hier voorgestelde dingen enige twyleling of oneenigheid ont(}aen moet zyn; welke by dan hier
door tegengaat , met byvoeginge van ene opbeurende toezegging voor de vrouwen, als dien liet, fchoon het rege•
ren en openbaer leren haer niet eigen zy , echter aen gene
gelegenheid ontbreekt, om Gode te konnen behagen en zalig te worden.
Gefchiedenis der lsraèYiten vóór de tyden van jnsus. Door
T. 1. HESS , Bedienaar des Goddelyken Woords te Zurich.
Uit bet Hoogduitscb overgezet. Eet fie en Tweede Deel.
Te Am/lerdain by P. Meijer 1777. Bebalven het Koor-werk 8o bladz. in gr. octavo.
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it Gefchrift van den Eerwaerden Hesf is by uitnemendheid wel gefchikt , om den Lezer op te leiden , tot
een recht verstand der Israëlitifche Gefchi^denisfen, welken
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by zich voorfielt in haren zamenhang te ontvouwen , zo
als ze in zich behelzen, „ een regelmaatig beloop van goddelyke befchikkingen, welke tot elkander betrekking hebben,
zig meer en meer ontwikkelen, en meer en meer de groot.
beid van het ontwerp te kennen geeven; --_-- 't geen de
bybelfche gefchiedenis van alle andere gefchiedenisfen on
derfcheidt , en 'er den kennelykflen I}empel der goddelyk.
heid op drukt." Zyn Eerwaerde, deze Gefchiedenisfen uit
dat oogpunt befchouwende, tracht dezelven in dit Werk indiervoege voor te drager,, dat hy, terwyl hy de Gefchiede•
nisfen zelven opheldert, des Lezers áendacht daerop gevestigd houde; en hem zulks , op liet nagaen van derzelver beloop, ten duidelykf}e doe bemerken. Ter uitvoeringe hier
van geeft hy een aeneengefchakeld verhael van de lotgevallen
van dit Volk, door Mozes aenvanglyk geboekt; 't welk by
op zodanig ene wyze voorfielt, en met aenmerkingen doorvlecht, dat het alleszins diene, om aen het gene Mozes deswegens gemeld heeft licht by te zetten ; dat ook, in 't ver
dezer Gefchiedenisfen, met opzicht tot de andere Bybel--volg
boeken, in acht genomen word. In zo verre komt dit Gefchrift voor als ene oordeelkundige befchryving dier Gefchiedenisfen, met ene nevensgaende ontvouwing van de zeden,
gewoonte, levensmanier en denkwyze van dat Volk; uit wel
hoofde men 't ook zou mogen noemen, ene doorloopen--ken
de zaeklyke verklaring van de Gefchiedkundige Boeken des
Ouden Testaments. Onder deze ophelderende gefchiedkundige behandeling, in welke ook hier en daer, by voorkomende gelegenheden, de echtheid en geloofwaerdigheTd der Gefchiedenisfen aangedrongen word, houd de Eerwaerde Hesf
wel byzonder in het oog, de buitengewoone fcliikkingen en
bef leringen van den Allerhoogflen, welken daer in op te merken zyn; en dus de byzonderc dealen nagegaeu Hebbende,
trekt hy, op het afhandelen ener Gefchiedenisie, liet voorge.
Relde te zamen, om alles tot één geheel te brengen, en dus
het zamenhangend verband, naer zyn hoofdoogmerk, oplet
-tend
te doen gadeflaen.
Op zodanig ene wyze ontvouwt by in de eerlle plaats het
verhael van Mozes, nopens de Schepping, en 't voorgeval.
lene zo voor als na den Zondvloed , tot op den tyd van Abraham, den Stamvader van 't Israëlitifche Volk; aangemerkt,
als ene zeer wel gepaste inleiding, waarin juist die gel'chiede.
nisfen voorgedragen worden , welken in dir geval te ftade konden komen. Verder is de eerfte aenmerkelyke Gekciliedenis
die van Albrabam, uit welker geheel beloop uien duid:elyk kan
zien,
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zien , dat de byzondere voorvallen en fchikkingen ene za•
menhangende beftieïing , ter bereiking van zeker oogmerk,
hebben; terGt l men tevens zeer klaer bemerkt, dat dit be.
doelde niet afloopt met den dood van dien grooten Man;
maer dat al het voorgevallene aen te merken is , als ene
voorbereiding ter voltrekkinge van een gewigtig voornemen
des Allerhoogften. Zulks ontdekt zich nog nader in de daeraen verbonden gefchiedenis van Izèik, als een vervolg van
die fchikking; en boven al is dit middagklaer te bemerken,
wanneer men, op het nagaen van het voorgevallene met acob, volgens de leiding van onzen Autheur, de gefchiedemsfen dezer Stamvaderen, in derzelver geheel verband, zo als
ze onderling verknocht zyn , gadeflaet. Dit doende ontdekt
men, „ dat Gods naaste oogmerk in alle die fchikkingen was,
een byzonder gefiagt of volk voort te brengen en aan te kweeken, 't welk met den God, dien Abraham, Ifàak en Jacob
eerden, in zekere byzondere betrekkingen frond, waardoor
het hem, als een werktuig tot het uitvoeren van een nog veel
grooter ontwerp verftrekte, van welk thans nog maar alleen
in algemeene uitdrukkingen gefproken werd." Met het
bewogen hier van beíluit de Eerwaerde Hesf het tweede Deel
dezer zyner oordeelkundige ontvouwinge van de Gefchiedenis
der Israëliten; welker gegrondheid, door de verdere nafpoo.
ring der volgende Gefchiedenisfen, nog nader bevestigd zal
worden. — Uit dit verflag is genoegzaam af te leiden, dat
deze nanier van dit onderwerp te behandelen wezenlyk nuttig
zy, en dat dus des Autheurs Gefchrift met regt eener oplettende leezinge waerdig geoordeeld moge worden , dat ons
in een en ander ftaei, by de afgifte der volgende Stukken,
wel nader zal blyken.
Verhandeling over de Defnonifche Bezetenen in het Nieuwe
,Verbond. Door HUGH FARMER. Uit het Engelsch vertaeld.
Te 11mJlerdatn by de Erven van F. Houttuyn 1777. Be.
balven bet ,Voorwerk 2 „6 bladz. in gr. octavo.

T

Er ontvouwinge van dit onderwerp, waaromtrent zo
vroegere als latere Uitleggers der Schriften des Nieuwen
Testamentes verfchillende gedachten voeden, maekt de Heer
Farmer deze zyne Verhandeling drieledig. „ Voor eerst zal
ik, zegt hy, trachten den waren zin van het woord Bezete•
ven in het nieuwe Verbond op te helderen en vast te Rellen.
Daar na zal ik poogen verfcheidene zwarigheden, hier tegen
tn.
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ingebragt, op te losfen. Eindelyk zal ik aantoonen, welke
voordeelen deeze verklaring oplevert , en welke ongetymtheden met de gewone uitlegginge van dit onderwerp verzeld
gaen." Men kan uit dit voorflel terflond afnemen, dat onze Autheur het niet eens is met het gewoone gevoelen ;
doch dit zal hem , dien 't alleen om waarheid te deen is,
niet ftooten ; maer veel eer tot een des te oplettender on.
derzoek aenzetten. Zulk een vergaept zich niet aen 't on
gewoone , maer hy verflaeft zich ook niet aen het gewoone; hy beproeft alles , met aflegging van alle vooroordeel,
zo veel hem mogelyk is, en behoud het geen hem, na een
onpartydig onderzoek, als goed, als welgegrond, als waar
voorkomt. Een Lezer , die zo niet gezind is , die 't gewoone gevoelen blindlings navolgt , en daer in wil volhar
zouden wy niet raden dit Gefchrift uit nieuwsgierig--den,
heid te lezen: de Heer Farmer weet zyn gevoelen zo verflaenbaer voor te dragen, en zo aenneemlyk te bewyzen,
dat zulk een , die gemeenlyk meer uit fleur, dan uit ene
innerlyke overtuiging, het gewoone gevoelen omhelst, ligt
te worden; zo-lykgevaropndhmverglia
hy niet, door de kracht van''t vooroordeel, ongevoelig voor
alle bewegende redeneering geworden zy. Maer wat hun
betreft, die der Waerheid getrouwlyk hulde doen, laten zy
deze Verhandeling onbevooroordeeld lezen, onpartydig overwegen; zy zullen 'er ongetwyfeld verfcheiden bedenkingen
in ontmoeten, die hunne aendacht vestigen ; en, zo ze al
niet overtuigd worden van de gegrondheid van des Autheurs
gevoelen, ze zullen echter gereedlyk erkennen, dat hy het
zelve in een zeer gunflig licht gefield heeft.
Gemerkt liet, naer ons inzien, in dit geval grootlyks aenkomt op den waren zin van het woord Bezetenen in 't Nieuwe Verbond, zo zullen wy, ter ontvouwinge van des Autheurs gevoelen, beknoptlyk melden, het geen by ons deswegens voordraegt. Zyne opmerkingen hieromtrent brengt
hy onder het volgend tiental van Voorftellen, die hy ieder
afzonderlyk uitbreid, en ten duidelykfte tracht te bewogen.
„ 1. De Geesten , welke men voor de Inwoners of Bezitters des menfchelyken ligchaems hield , worden in het
nieuwe Verbond DEMONS genoemt en gene DUIVELS." Men
heeft dan, fchoon men in onze gewoone Vertaling leze van
zulk-en, die van den Duivel bezeten zyn , in 't Grieksch
aa^worrso^Ero^, by deze en dergelyke benamingen, bepaeldlyk
te denken op aai du of Demons; en de groote vraeg is, wat
heeft men door Demons te verflaen.
Bb
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„ II. Wy moeten door het woord DEMONS 3 wanneer het
ziet op bezetenheden, waer hetzelve ook voorkomt, 't zy
in de heilige bladen of andere fchriften , niet verllaen de

gevallene Engels , tnaer de heidenfche Godheden, en wel
zulken, die te voren als menfchen op aerde geleeft hebben."
De Heer Farmer ftaeft dit door 't bybrengen veler getuige
zegt, dat 'er, aen de andere zyde, „ tot nog-nisfe,
geen ééne plaets in eenig Schryver, voor of naby den tyd
van Jefus levende, gevonden is, waer in gezegt wordt, dat
'er bezetenheden geweest zyn, door afgevallene Engelen;"
des hy niet twyfele , of men hebbe zich aen de gemelde
algemeen gebruiklyke betekenis van dat woord te houden.
„ III. De DEMONS, welken men achtte de ligchamen van
menfchen te bezitten, werden, naer alle waerichynlykheid,
door de Joden voor kwade Wezens gehouden." Hier toe
leid ons alles wat ons daaromtrent voorkomt; zonder ons
echter tie noodzaken , om te denken, dat zy wezens valt
een verhevener oorfprong, dan de menfchen zyn.
„ IV. De Luiden, welke gezegt werden door eenen Demon bezeten te zyn, hadden.wezenlyke, en wel zeer hevige
ongefleldheden; hoedanig ook de oorzaek zyn mogte, waeruit dezelven fprooten." Dit is uit alle de omftandigheden
blykbaer; de Bezetenen werden gekweld door zekere ziekten,
't zy dat inwooning of bezitting van één of meer Demons de
echte, of alleen de gewaende, oorzael, daar van was.
„ V. De byzondere ongefteldheden, door de Ouden, 't
zy Heidenen of Joden, aen de inwoning of bezetenheid van
eenen Demon toegefchreven, beflonden alleen in zulken, die
de hersfens onttlelden: In de uitwerking van dit voorftel
toont de Autheur onderfciieid enlyk, dat niet alle ongelleldheden oudtyds den naera van bezetenheid droegen; en hy maekt
'er veel werks van, om te doen zien, dat zy, die de Ouden
voor bezetenen hielden, naer hun begrip, krankzinnige of
dolle menfchen waren, en zulken die de vallende ziekte hadden; als zynde deze laetlle ziekte zeer na met de krankzinnigheid verwant. „ Ik heb, zegt hy, na veel moeite in het
onderzoek van de gevoelens der Ouden over deze zaak genomen te hebben, niet één geval konnen uitvinden van zoget►aemde Demonifche bezetenheid , het welk niet met eenige
ongeteldheid der hersfenen gepaert ging."
„ VI. Alle bezetenen, waer van in het nieuwe Verbond
wordt gefproken , waren krankzinnig , of niet de vallende
ziekte gekwelt." Ten betooge hier van gaet de Heer Farmer
de Joodfche fpreekwyzen, en de merkwaerdigfte gevallen,
daer
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Baer toe betrekkelyk, in de Euangeliebladen voorkomende,
na; en tracht te toonen, dat alles te famenloopt met dit denkbeeld; overeenkomftig met de bovengemelde manieren van
fpreken onder de Ouden.
„ VII. De demonifche bezetenheden ('t zy als waer of
denkbeeldig befchouwd) en de onge(Ieldhe icn aen dezelven
toegefchreven, waren niet byzonder eigen aen liet Joodfche
land en den tyd van Christus; ook blykt het niet, dat dezelven in die landttreeke, of in dien tyd, menigvuldiger waren,
dan anderszins." Onder dit voorífel wederlegt de Autheur
de zodanigen , die zulks beweerd, en de moeite genomen
hebben, om 'er reden van te geven; met aentooninge, dat
neen uit de vroegere en latere Schryvers ontegenzeggelyk ziet,
dat deze ongell:eldheden , die men dus benoemde, by alle
Volkeren door alle tyden op die wyze plaets gehad hebben.
„ VIII. De bezetenen in het nieuwe Testament zyn niet
onderfcheiden van zulken, die men by andere oude Schryvers
gewaegt vindt, en over beide moet é ene en dezelfde uitfpraek
gedaen worden." Nadien de toevallen hunner ongcfteldheden
gelykloortig zyn, en dezelfde fpreekwyzen van hun gebruikt
worden , kan men hier aen niet wel twyfeler,. En dit zo zyn
de , is 'er geen voldoende rede te geven, waerom men dezelven ten tyde van Christus, in 't Joodfche Land, aen boven
oorzaken , en elders, gelyk ook in 't Joodfche-naturlyke
Land, op alle overige tyden, aen natuurlyke oorzaken zou
toefchryven. „ De werkzaamheid der Demons, zegt daeroni
de Heer Farmer, moet in beide gevallen gelyk, of wel in geen
van beiden, gef'eld worden :" dat nu nog verder te onderzoeken Ilaet.
„ IX. Daer is inde reden Beene genoeglame klaerblykelykheid voor het wezenlyke beilaen van Demonilche bezetenheden; integendeel wordt zulks door de reden fcherpelyk ge.
wraekt." Het gevoelen dat de Demons, of de Zielen der
overleden menfchen , zulks zouden uitwerken, of dat het,
wie dan ook de Demons der Ouden waren , aen ene boven
zou toe te fchryven zyn, gaet de Autheur-naturlykeoz
hier ten Iterkfie tegen, door ene redenering, die te gelyk ten
klaerfte toont, dat men hier genoegzamen grond heeft, om
in natuurlyke oorzaken te berusten; zonder dat de Rede ons
enigzins verplicht, om op bovennatuurlyke oorzaken te denken. 'Er blyft des alleen over om na te gaen, of de
Schriftuur ons daer toe opleide, met opzicht tot die bezetenen , van welken zy gewag maekt ; waeromtrent des Autheurs
tiende of laetfte Voorftel aldus luid.
,
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van door de Joodfche en Christelyke Openbaring geftaaft te

worden , wordt door beiden ten uiterfte gewraekt." Om
dit te betoogen , brengt by de drie volgende aenmerkingen,
met zyne bewyzen te berde. „ ( t.) Dat het leerfiuk der
bezetenheden , 't zy dat het waer of valsch zy, oorípronk.
lyk niet gegrond is , op de openbaring, noch immer de bevestiging van eenige Propheet des ouden of nieuwen Verbonds ontvangen heeft. (n.) Dat hetzelve onbeflaenbaer is
met de grondbeginzelen , zo wel van de Joodfche als van
de Christelyke bedeelingen; met de eigen klaerblykelykheid
van wonderwerken in het algemeen, en in liet byzondere
met den aert der wonderwerken, die aen de bezetenen ver
werden. (3.) Alle goddelyke Propheten, ten allen ty--richt
de , volgens hunnen last, de goddelyke boodfchap aen de
menfchen verkondigende, hebben de volftrekte onmagt der
Demons éénpariglyk getuigt, en hierdoor de leer van demo.
iiifche bezetenheden geheel en al omgekeerd." — Wanneer men wel in acht neemt, 't geen onze Autheur aenvanglyk voorgefteld heeft, Heeds in 't oog houd en beftendig aendringt, dat de Demons, aen welken de bezetenheden
toegefchreven worden, geen Duivels of gevallen Engels zyn,
maer menschlyke geesten , die men oudtyds waende in Deinons veranderd te zyn, zal tien de voldingende kracht van
dit laetfle voorflel op dien grondflag gereedlyk bemerken:
nadien 't zo ver van deer is, dat de Openbaring dit gevoelen , nopens liet beftaen , en het vermogen van zulke Demons, geleerd of bevestigd zou hebben, dat dezelve dit gevoelen in tegendeel lynreclit tegenipreke ; daer ze uitdruk
nietigheid der Demons leert, en de Menfchen te--kelyd
gen alle denkbeelden van die natuur ten fterkfte wapent.
Uit dien hoofde ma, des de Heer harrier, ten befluite van
alles wel zeggen; Indien gy uwe gedachten over de Demons richt naar die van de Schryveren des ouden of nieuwen Verbonds , zult gy bekennen moeten , dat een ware
Bezetene nooit belaaen heeft , noch beftaen kan." De zogenaemde Bezetenen zyn dan, volgens onzen Autheur, menfchen , die een natuurlyke ongefteldheden onderhevig waren, en wel inzonderheid, dolle, uitzinnige of met de vallende ziekte geplaegde menfchen; welker ongefleldheid de
Ouden toeféhreven een de inwooning of bezetenheid van
één of meer Demons ; welker be[iaen en werking de Openbaring ten volflrektite ontkent. Zy, die, op 'r door.
bladeren van 't &een de Autheur hier omtrent bygebragt
heeft,
„
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heeft, ovErtuigt zyn, dat men in deOpenbaring, als'ervatt
Demons gelroken word, te denken hebbe, op meinschlyke
geesten, die in Demons zouden veranderd zyn, zullen hein
verder gereedlyk toevallen : en zy , die 's Mans gevoelen
gegrond willen tegengaen, zullen deze delling boven al moe.
ten oudermynen , en toonen dat die Demons aen welker,
de Bezetenheid word toegeschreven, geen ingebeelde Wezens , maer daedlyk afgevallen Engels of Duivels zyn. Dit
komt , ten aenzien van c gevoelen van den Heer Farmer,
by uitnemendheid in aenmerking. Zo 't laetfte bewezen
kan worden , komen 'er bedenkingen van een anderen aert
in overweging; maer zo 't eerfle vastflaet, dan is 't gevoelen van den Autheur, ten minfile in 't hoofdzaeklyke, niet
wet te betwisten.
Aen deze dus ver gemelde Voorftellen hecht de Autheur
vervolgens ene oplosfing der zwarigheden, die tegen zyne gegevene verklaring ingebragt worden, welken hy onder de drie
volgende hoofden brengt. Ze zyn , zegt by ontleend.
„ (t.) Uit het gene de bezetenen zelfs gefproken en verricht
hebben. (2.) Uit de vernieling der kudde Zwynen, waerin
de Demons gezegt worden te zyn ingevaren, en dezelven tot
eene fchieïyke dolheid aengepord te hebben. En eindlyk
(3.) Uit de uitdrukkingen door onzen Zaligmaker in het ge•
nezen der bezetenen, en door deszelfs Discipels in het verhadl Baer van , gebruikt." — Deze zyne 'oplosfingen ver
algemeen overweging , maer bovenal-dienzkrly't
vordert zulks de beantwoording der laeti e tegenbedenking ,
die hy, met reden, voor de gewigtigtte houd; waerom by
ook dezelve, ten ílot, in hare kragt aldus te zamen trekt.
„ Laat ons nu alle de onderfcheiden voorgaende byzonderheden, tot beantwoording van de voornaemfte tegenwerpinge,
tegen onze verklaringe van Demonifche bezetenen in het Evangeli aangedrongen, in eens te (amen vatten. Daer is inge.
bragt, „ dat, indien de gewaende bezetenheden allegaer natuurlyke ziekten waren, Jet'us en zyne Apostelen, in plaetfe
van verlichtinge, door de wys, hoe zy 't geval der Demonifche bezetenen beíchreven en dezeiven genezen hebben, veel.
eer de gemoederen der mentchen in eene zoo gevaerlyke dwalinge en bygelove bevestigd hebben." In antwoord op deeze
tegenwerping is aangemerkt, dat fchoon dezelven, van zulke
lieden fprekende, gebruik maakten van de gemeene bewoordingen der eeuwe en des lands, waer in zy leefden; zy hier
door echter geenszins hunne toeftemming gaven aen het gey oelen , waeraen deeze bewoordingen hunnen oorfpronk ver.
,
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fchuldigt waren ; dewyl liet alle foorten van lieden, den ge.
wyden fchryveren in liet byzonder, en onzen Zaligmaker zelven, eigen was, in de gemeene Volstale te fpreeken, fchoon
hun bekend ware, dat derzelver bewoordingen oorfpronglyic
op eerre valfche wysgeerte gegrond waren. Onze Zaligmaker
en zyne Apostelen, van ons onderwerp 1prekende, bezigden
zekerlyk, by fommige gelegenheden , de gemeene volksbewoordingen op dezelfde wys, als hunne tydgenoteii, terwyl
zy niet voor hadden liet gemeene volksgevoelen te ftaven.
Dit konnen zy derhalven by andere gelegenheden ook gedaen
hebben. Bygevolg kan men, uit derzelver bloote uitdrukkingen, in de befchryvinge der Demonifèhe bezetenheden gebruikt , geen gevolg trekken tot hun gevoelen voor dezelven.
'Er kon niets ongevoeglyks .zyn in het bezigen. der gemeene
volksfpreekwyzen; alzo dezelven, in het algemeen maer betrekking hadden tot uitwendige, in de zinnen vallende, verfchynfels, tot de toevallen der Demonifche bezetenheden en
derzelver genezing ; dikwils zelfs tot deze laetften alleen ;
fchoon deze fpreekwyzen afgeleid waren uit de gewaen;le
oorzaeke hunner ongefreldheden. Zy waren door God niet
belast, om de meihen van de natuur der ziekten, tot wel.
ker genezing zy hunne kracht ocifenden, te onderrichten, of
hen omtrent eer:ige natuurkundige dwalingen, dien aengaende, te verlichten; en bygevolg konden zy geene onderwyzingen over deze zaek geven, zonder hunnen last te buiten te
gaen. Verre van daer; het vraegítuk omtrent de bezetenheden kon, zonder groote ongevoeglykheid ,door het gezag van
Jezus en deszelfs Apostelen, niet re;tftreeks en onrniddelyk
befist worden; dewyl de wonderwerken,aen de Demonilche
bezetenheden gewrocht, uitmaakten een gedeelte van die bewyzen voor de waarheid van het Euangeli, welke ten allen
tyde door de natuurlyke rede alleen moeten beoordeelt worden. Hoewel nu de eerfte Verkondigers van liet Euangeli
niet traden in eenig wysgeerig onderzoek over de nature der
ziekte, zo wierpen zy echter het ganfche ftelzel van het toen
heerfchende bygelove dadelyk omver, door te loeren de nietigheid der Demons , en door klaerblykelyk aentetoonen, dat
het toeftemmen van derzelver vermogen , met de eerftc grond.
beginfelen van het Evangeli ftrydt. Dit deeden zy by alle
gevoegelyke gelegenheden ; namelyk : wanneer zy de menfchen in de leere van het Christelyke gelove onderwezen.
Gelyk men nu iemands ítarren- of geneeskundig ftelièt op.
maakt, uit de opgave, die by 'er niet voordacht en opzet
van geeft, en niet uit zyne befchryvinge van zekere hemel.
fche
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fclie vertooningen , of ligchamelyke ziekte in de gemeene
volkstale : zo moet men ook de ware gevoelens der Apostelen voor de Demons opmaken, uit derzelver opzettelyke
ïeerftukken dienaengaende , en niet uit de befchryvinge der
Demonifche bezetenhcden, wacrin zy, gelyk ook behoorlyk
ivas, cie toen gebruikelyke bewoordingen bezigden."
Eindelyk tracht de Heer Farmer deze zyne Verklaring aen
te pryzen, door 't bybrengen van derzelver voordeelen, boven het gewoone gevoelen, dat voor de wezenlykheid van
Duiveltcile bezetenheden pleit, 't welk, zyns oordeels, met
ver,cheiden. ongerymdheden vergezeld gaet. Men vind in 't
zelve nog al etlyke bedenkingen, die de Autheur ter begunítitinge van zyn gevoelen aendringt; byzonder ter wederlegginge van de gedachten derzulken, die oordeelen, dat het
gewoone gevoelen beter te fchatten is. De overweging hier
van ter wederzyde heeft ook hare nuttigheid; dan 't komt
her grootlyks aen, op de vrage, welke zyde van dit verfchil
is der waarheid liet naaste ? en die zich hieromtrent aen de
ene of andere zyde bepaelt, zal ook altoos in dat gevoelen,
liet welk by omhelst, enig voordeel vinden, en de ongerymdheden, welke een ander daar in meent te ontdekken , tea
minflen voor zich zelven , ont„en. — Dat wezenlyk waer
is , is ook waer in de gevolgen, die 'er onaffcheidelyk uit
voortvloeien ; maar in 't afleiden van dezeiven zou men wel
eens kunnen mistasten; inzonderheid ten aenzien van 't gevoelen van party, als men met zyn eigen ingenomen is ; des
daeromtrent bovenal veel omzichtigheid vereischt worde.
Regtzinnige herklaaring van den Heidelbergfchen Catechismus.
Uit zyn eigen L^atynsch Hand%hrift vertaald , met eene
Histori/che Voorreden over de Beíryders en hoodanders van
onzen NUederland/èhen Catechismus, door j. Bnr uETa, Herder en Leeraar der Hervormde Kerk en Curator der Lotynlche Scholen te Dordrec-t. Twee Dee/en. Te Dordrecht
bv A. B!uslë en Goon 1777. Bebalaen bet I oorwerk en de
Bladwyzers 722 blad--. in quarto.
Et dezen Tytel van Regtzinnige T%erklaaring van den
Heidelbergfchen Catechismus aen 't hoofd van dit Werk
te plaetfen, heeft de Eerwaerde Barueth geenszins ten oog
veelvuldige Verklaringen van denzelven als-merkdvoig
onregtzinnig te wraken ; het tegendeel is blvkbaer uit 's Mans
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Histonfche Voorreden. De byzondere rede van dien Tytel
heeft
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REGTZINNIGE VERKLAARING

heeft men eerder daer in te zoeken, dat dezelve zo overeen.
komilig zy met de Leerl'ellingen van den beroemden Calvimis; als af te nemen is uit 't geen ons die Voorreden meld.
„ Boven dit alles, (zegt de Ecrwacrde Barueth, onder de
aenpryzing van dit Werk,) is dit Catechetisch Werk Peer
REGTZINNIG, waarom ik het deren Tytel gegeven heb. Niet
alleen dat liet in alles eenstemmig is niet de Symbolifche Boeken en Formulieren van Eenigheid van Neerlands Kerke, maar
ook vasthoudende aan de oude begrippen van de eerste Reformateurs of Kerkhervormers, byzonder die van onlèn Groten
CALVINUS, als, onder anderen, blykt in de leere van 't Salig.
.makend Geloof. ZONDIG VII. In de leere van de Heilige
Sacramenten. ZONDAG XXV-XXX. en elders meer. Reden,
waarom dat kostelyk Boek van dien Vermaarden Man, het
Onderwys in de Christelyke Religie genaamd, foo dikwerf hier
word aangehaald." --- Tot nog toe zyn wy van gedachten
geweest, dat de Leer, voorgefleld in de Symboli/che Boeken
en Formulieren van Eenigbeid van 1Nectlands Kerke, de oude
Leer was van de eerie Kerkhervormers, en byfonder die van
on/en Groten CALVINUS; dan uit deze ondericheiden manier
van voorftelling, daer zulks als ene .uitflekende aenpryzing
voorkomt, beginnen we nu te denken, dat wy , (zo zyn Eer.
waerde gelyk heeft,) hier in enigermate misgetast hebben.
Het gezegde van zyn Eerwaerden toch fluit in, dat uien een.
lemmig kan zyn, niet de bovengenoemde Leerfchriften, zonder zich echter vast te houden aen die oude bedoelde begrippen; en dat men, dit laetfte, benevens het eerlle doende,
by uitfiek rechtzinnig is. Dit herinnert ons etlyke Schriften,
voor enige jaren, geschreven door zul!cen,die veel ophadden
met hunne byzondere eenf'emmi heid met Calvinus, die ge durig fpraken van de Oude Regtzinnigheid, en ene Regtzinnige Calviniaanfche Societeit fchenen op te willen richten. Zo
de Eerwaerde Baruetb denzuiken op nieuw in de hand wilde
werken, en met dat byzonder inzicht deze regtzinnige ver klaring, uit een Latynsch Iiandfchrift, in 'tNederduitsch gemeen gemaekt heeft, zulks blyft ter zyner verantwoordinge;
en kan niet op rekening van den oorfpronglyken Schryver gefield worden. Wat hier van ook zy , Neerlands Kerkleera•
ren kunnen zich inmiddels vry gerust hellen, dat het, volgens
de vastgeftelde Leer van Neerlands Kerk , wel be[Iendig íland
zal houden, dat iemand Regtzinnig geoordeeld zal worden,
indien hy eenfteminig zy met de Symbolifche Boeken en Formu lieren van Eenigheid van Neerlands Kerk; zonder dat hy
zich juist vasthoude aen de oude begrippen der eerfte Kerk her-

VAN DEN HEIDELB. CATECHISMUS.

hervormers, en byzonder die van den grooten

3$g

Calvinus,

in

zo verre die begrippen bevonden mogten worden daer van
te verfchillen , of iets, dat in de opgenoemde Leerfchriften
onbellist gelaten is , en onder de Broederverfchillen geteld
kan worden, nader te bepalen. --- Wy hebben ter oorza.
ke van den Tytel, en 't gemelde voorftel van den Eerwaerden Barueth, niet kunnen nalaten, deze bedenking te berde te brengen. Wat voorts liet Werk zelve aengaet, het
is een oordeelkundig uitgevoerd Gefchrift , dat, nevens andere Verklaringen van den Heidelbergfchen Catechismus,
ter nafpooringe van deszelfs inhoud , met vrucht geraed.
pleegd kan worden; om 'er reet oordeel gebruik van te maken, daar de Catechetifche Uitleggingen van elkanderen ver
zo verre onbetwist regtzinnige Leeraers daer in-fchilen;
niet eenftemmig bevonden worden , terwyl ze voor '-. overige wederzyds de vastgestelde Kerkleer onwrikbaer vasthouden.

Vertoog van de voornaamfle redenen, welken de Ingezetenen
van ons Land, tot bier toe, van de Inenting der Kinder.
pakjes wederbouden , en oorzaak zyn dat deeze Praktyk
niet algemeen by ons in gebruik kome , door L. BIKKER,
M. D. &c. &c. Te Rotterdam by G. Manheer, 1777•
In groot octavo, 155 bladz.
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it Vertoog is zyn oorfprong voor 't grootfte gedeelte
verfchuldigd aan de Vraage, door het Bataafsch Genootfchap in 1776 voorge{Ield, om beantwoord te worden,
voor den 1 tien Maart I???, te weeten : Welke zyn de ge
Middelen, om den Gemeenen Man in ons Vaderland,-fcbiktle
zoo wel ten platten Lande als in de Steden, tot bet gewillig
gebruik naaken van de Inenting aan te moedigen, en om
deeze Praktyk , op cie minst kostbaare wyze, en zonder gevaar van de befinetting te ven preiden , aan bun toe te dieven? Toen men deeze vraag in overweeging nam, kwam in
bedenking, of men niet tevens en eerst diende te vraagen:
welke zyn de voornaamfle redenen, waardoor degemeeneMan
in ons Land tot nog toe van de Inenting wederhouden word?
Dan de Heer BIKKER, wegens zyne verdienften en geleerd.
heid met recht beroemd, gaf aan 't Genootfchap te kennen.
dat hy, reeds lang over dit onderwerp gedagt hebbende,
geneegen was om aan de laatst gemelde vraag te voldoen:
hy heeft in dit Vertoog zyne belofte voldaan , en deez^
VI. DEEL. H. LETT. IVO.9.
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taak meesterlyk en zonder fchroom, als bezield zynde niet
de waare beginzelen van menfchenliefde, volvoerd. WY ver.
wagten en wenfchen, dat 'er op gelyke wyze aan de eerst
gemelde vraag mag voldaan zyn: en dat de middelen daartoe aangeprezen in 't werk mogen geleld worden 1 dit is
een zaak waarby 't menschdom, en onze ingezetenen , 't
grootte belang hebben, en 'er is waarlchynlyk nooit geen Vraag
door eene Maatfchappy voorgefteld, die zo zeer kan lirekken tot behoud van 't menschdom dan deeze. — In 't begin van dit Vertoog getuigt de Auteur dat de Inenting der
Kinderpokjes nergens in Europa grooter en geweldiger tegenfland ontmoet dan in ons Land. Dit is geenzins toe te
fchryven aan een gebrek, dat men,,namenlyk, 't nut van de
Inenting niet klaar en duidelyk door overtuigende bewyzen
betoogd heeft: hier worden verfcheide voornaame Schryvers
aangehaald , die dit auk uitneemend uitgevoerd en voldongen hebben. Daar moeten dan andere redenen gevonden
worden, die onze ingezetenen tot hier toe wederhouden,,
van dit middel gebruik te maaken. Dezelve zyn den Vooritanders van de Inenting wel niet onbekend, dog niemand
heeft dezelve in 't openbaar voorgefteld : dit Vertoog is
daartoe ingericht. De Heer BIKKER geeft by deeze gelegenheid- een kort verflag van de laatfte epidemie der Kinder.
ziekte te Rotterdam , die begonnen is in Sept. 1775 , en,
geduurd heeft tot Febr. i/77. Hy heeft in 't begin van
deeze algemeenheerfchende befmetting, één zynerKinderen,
die nog geene Kinderpokjes gehad had , doen Inënten met
't zelfde gelukkig gevolg , waarmede zyn overige vyf Kinderen reeds voor eenige Jaaren waren Ingeënt geweest. Dit
voorbeeld werdt terltond door anderen gevolgd: 't getal der
Ingeënten beliep 183, waarvan geen één geftorven is. 't Getal dergeftorvenen aan de Kinderziekte bedroeg 830; waaruit blykt dat 'er ten naasten by ó000 door de natuurlyke
rokjes zyn aangetast geweest : volgens 't verfpreide gerucht
van de -Inëntingen te Rotterdam gedaan, zoude men geoordeeld hebben dat zich eenige honderden hadden doen Inën•
ten. — Hier uit blykt, tevens, hoe ongerymd 't is, 't gebeurde te Rotterdam, tot een bewys by te brengen tegen 't
eiut van de Inënting : te weeten dat het niet gebleken is dat
te Rotterdam de lnënting, 't getal der geítorvenen van de
Natuurlyke Kinderziekte, vergeleeken met dat van de voorgaande epidemie, verminderd heeft. Wanneer de 183 Ingeën•
ten de Natuurlyke Kinderziekte gekregen hadden, zouden
'er, volgens 't gemeen beloop , 27 van geftorven zyn: dit getal
is
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Is te klein om. 'er een aanmerkelyke vermindering in de Sterf.
lysten van te verwachten, fchoon 't voordeel op zich zelf ge.
noomen groot is. — De Auteur gaat vervolgens over om
de hinderpaalen na te fpooren, die onze Ingezetenen tot nog toe
van de Inënting wederhouden. -- Wy zullen de hoofdoor.
zaaken kortelyk nog met de eigene woorden van den Schryver melden. „ Eene dier redenen of oorzaaken moet men,
meene ik, zoeken, in de onzydigheid, welke de Wetgevende Magt van ons Land, en de Regeering der byzondere Steden, tot hier toe, betrekkelyk de Inenting, houd, en byzonder in het verbod, 't welk de Overheid van eenige voornaame
Steden gedaan heeft ; om deze Konstbewerking niet in de
Stad, en niet als op afgelegen plaatfen, buiten dezelve, in
't werk te Rellen.
Men behoeft niet veel overweeging te
maaken, noch grooren omgang met onze Ingezetenen te hebben,
om overtuigd te zyn, dat dit gedrag der Regeering, ten aanzien van de Inëntinge, een zeer nadeeligen invloed by het Ge
kan den gemeenen Man niet bedui--menoft.M
den, dat de Regeering in Zaaken, gelyk de inenting, die
buiten den kring hunner kundigheden vallen, meestiU door
de oogen- van anderen ziet ; dat zy., het oor leenende aan Ge.
neesheeren, die tegen de Inenting zyn, het zeer gevolglyk
is, dat zy 'er zich onverfchillig of onpartydig omtrent ge•
draagt ; dat het by de Leden der Regeering, in dat geval,
ook voornaamelyk hapert aan gebrek van genoegzaame Kun.
digheid, en van behoorlyk onderzoek omtrent alles, wat 'er
over dit onderwerp gefchreven is; en dat zy, behalven dat,
ook menfchetr zyn , die hunne byzondere meeningen , voor.
toráeelen, inzichten, driften, belangen en aanhang hebben.
Ook verbied zulks de eerbied, die ivy aan de Regeering ver
Gemeen, niet genoeg ver -fchuldigzyn,emht
kaft. --- De gemeene Man is te weinig rede neerkun--flerkn
dig om te befluiten, dat de Regeering zeer wyze en billike
redenen hebben kan, om de Inënting, op fommige tyden en
plaatfen, toe te laaten, en op anderen te verbieden of te bepaalen, zonder dat daaruit volgt , dat deeze Praktyk voor
hen, in 't byzonder, onveilig en onnut zy. Voor een twee.
de algemeene reden of oorzaak , welke de Ingezetenen van ons
Land wederhoud van te gelooven, dat de Inënting een ge'
öorloofd, veilig en nuttig middel zy, en gevolglyk hen onwillig maakt om dezelve aan zich te laaten toedienen, heeft
men zedert langen tyd aangezien de onzydigheid der Geestes
lyken omtrent dit ftuk, en den tegent'cand, met welken zom.
migen derzelven'er zich tegen verzet hebben; — daar zyn,
Cc a
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wel is waar, aan den anderen kant redenen genoeg, om uit
de handelwyze van eenige voornaame Godgeleerden en geachte Leeraaren op te maaken , dat de praktyk der lnëntinge geenzins met de gevoelens van Godsdienst onbeftaanbaar'is, of tegen eenig bevel van God en zyn woord flryd,
en uit dien hoofde ongeáorloofd moet geac!^t worden. —
Edoch in weerwil van dit alles , of fchoon zekerlyk ver
Lieden in ons Land door den voortgang dier Leer.-fcheidn
aaren reeds tot de Inënting zyn overgegaan ,' is het echter
maar al te zeker, dat verre de grootfte hoop onzer Ingeze.
tenen, uit aanmerkinge van de handelwyze der meesten onzer Predikanten , nog in begrip zyn en blyven, dat deeze
Praktyk met de gevoelens van Godsdienst en de inboezemingen van geweeten , niet beltaanbaar en gevólglyk niet
geoorloofd zy. — Eerie derde algemeene reden, waarom
de ingezetenen onzes Lands geen vertrouwen in de Inenting
Rellen en gevolglyk ongeneigd zyn dezelve te ondergaan,
is , myns oordeels , de verdeeldheid der Geneeskonstoefenaaren omtrent de nuttigheid, noodzaakelykheid en veilig.
heid dezer konstbewerking ; of laat ik liever zeggen, de
groote tegenhand , met welken zeer veelen , zoo niet de
meesten onzer Artzen zich tegen deze Praktyk verzet hebben, en zulks werkelyk nog doen. De laatf}e algemeene.
reden, meen ik te zyn , de onkunde aan den eenen kant
van den gevaarlyken en verwoestender aart der Kinderziekte , en aan den anderen kant van de veiligheid en nuttigbeid dier Konstbewerking!" Dit zyn déhoofdoorzaaken door
den Auteur opgegeeven , waaruit de redenen te vinden zyn,
waarom de Ingezetenen onzes Lands tapt nog toe ongeneigd
blyven , om de inenting aan zich te laaten toedienen. --•
De Auteur ontvouwt vervolgens nauwkeurig, met veel oor
toont de ongegrondheid aan, om-del,zorakn
hieruit een bewys te neemen tegen de nuttigheid van deeze
heilzaame Korstbewerking, en 'er daarom afkeerig van te
zyn. '---- „ Welken nu de gefchiktfte en bekwaamf}e middelen zyn zullen , om onze Landgenooten tot het gewillig
gebruik maaleen van de Inenting over te haalen en aan te
moedigen , zal uit de beantwoording der Vraage van het
Bataafsch Genootfèhap, tot dat einde voorgefteld, blyken moeten. Ik zal alleen nog maar als een gevolg van al het betoogde aanmerken , dat ik zeer groote hoop ftelle op den
voortgang van veelen , en op het zien oeffenen van deeze
Praktyk."
Vier

NATUURKUNDIGE VERHANDELINGEN.

393

Vier Natuurkundige Verhandelingen, behelzende verfcheiden
opmerkenswaardige en nieuwe ontdekkingen in bet Ryk der
Natuur. Te Leyden by J. v. Tiffelen en L. Herdingh,
1777• In groot oEtavo 76 bladz.

N

Aar luid van 't korte Voorberigt , hier aan 't hoofd
geplaatst , heeft men dit viertal van Verhandelingen
in druk gegeeven , om te onderflaan , of eene fioortgelyke
verzameling in zo verre mogte behaagen, dat de Uitgeevers
het raadzaam kunnen oordeelen , hunne onderneeming te
vervolgen. Dit bluft, vooral in Gefchriften vandeezenaart,
altoos ecuj raadzel ; nadien zulks niet alleen af hangt van de
deugd van het Gelchrift, maar ook van den (maak der Na.
tie, wel byzonder met opzigt tot de keuze der onderwerpen, en de manier van uitvoering. Intusfchen is 't 'er zo
mede gelegen, dat wy, op liet doorbladeren deezer Proeve,
niet vreemd zyn van te denken, dat de onderneeming nog
al meer of min gunftig zal ílaagen, indien men op deezen
voet voortgaat. De Verhandelingen gaan over onderwerpen, clie voor 't meerendeel onzer Nederduitfche Leezeren
nieuw zyn , en op zodanig eene wyze ontvouwd worden,
dat leergierigen 'er genoegen in kunnen neemen; terwyl ze,
door eene oplettende leeziug , hunne kundigheden zullen
verbeteren en vermeerderen.
Men maakt een aanvang met de Waarneemingen van den
Heer 31. Priestley, omtrent de Ademhaaling en het gebruik
van 't Bloed , ftrekkende grootlyks ter oplosfinge van de
vraag , door welke hoedanigheid de lugt voor het dierlylc
leeven ten uiterfte dienftig 2y , en waarom lugt, na veelmaaien geademd te zyn , daaraan niet langer voldoen kan?
De Heer Priestley is van oordeel, dat hy, onder het nafpeuren der eigenfehappen van de verfchillende Poorten van
lugt , aanleiding gekreegen heeft , om zulks te ontdekken.
Zyne proeven toonden hem klaar, „ dat de Ademhaling ene bewerking is, waarin Uturflof (*) ontlast wordt,
by welke de lucht dezelfde verandering ondergaat, als by
alle andere bewerkingen, in welke ene uitgeving van vuurflof-

„ (*) Door Phlogisten of Vuurffof verflaat men dat beginzel,
het geen in alle lichamen verfpreid is, en het welk, wanneer het
op ene zekere wyze met de overige zamenftellende delen van een
lichaam verenigd is, brandba e lichamen uitmaakt; bet boofdJiofc-

lyk vuur."
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(loffen plaats heeft." Uit deeze ontdekking befloot hy ,
„ dat de longen dienen om eene rottende. flof af te leiden,
of om het Pblogisten te ontlasten, het welk niet het voed.
zei in 't lichaam was opgenomen , en , als het ware , uitgediend had ; de lucht , welke ingeademd wordt , als een
een fmeltvocht het zelve ontbindende." Dan by nadere
proefneerning heeft hy nu, zo hem dunkt, bevonden, dat
dit , waar in by liet nut der Ademhaalinge in 't algemeen
flelde, door middel van het bloed verrigt wordt, wanneer
het zelve in de longen zo naby met de lugt in aanraaking
komt. „ Het bloed, zegt hy, fchynt byzonderlyk gefchikt,
om dat beginzel, het welk de Scheikundigen Vuurflof noemen , geredelyk in te zuigen en weder over te geven..; en
het verandert van kleur , naar mate het 'er mede beladen ,
of 'er van ontlast wordt. Het bloed doet, buiten het lichaam, de lucht op dezelfde wyze aan, als in de longen,
en dit gefchiedt even zo wel, niet tegenttaandeverfcheiden
tusichen beide geflelde floflhn verhinderen , dat het bloed
de lucht onmiddelyk aanraake." Om dit onderwerp des te
duidelyker voor te draagen, en zyn gevoelen te fterker te
bevestigen, deelt hy hier eerst mede de voornaamfte gevoelens welken men omtrent het nut der Ademhaalinge te berde gebrast heeft ; en merkt ten befluite aan, dat het niet
zeer te verwonderen is , dat men , zo verfchillend denkende, het ware niet gegist hebbe. Nademaal „ deze dierlyke
verrichting, zegt hy, en die fcheikundige bewerking in welke ene ontlasting van Phlogiston plaats heeft, op 't uiterlyk
aanzien zeer verlchillende dingen zyn , zo heeft niemand
zich verbeeld dat zy de lucht, in welke zy gefchieden, op
dezelfde wyze aandoen." 1-her aan echter kan men, gelyk
by vervolgt, naauwlyks meer twyfèlen, „ nu men bevonden heeft, dat lucht, welke geademd is, volmaakt in denzelfden (iaat zy, als lucht, in welke ene fcheikundige bewerking, waar in Pblogisten ontwikkeld wordt, gefchied is."
Het wordt des, zo als hy verder zegt, wanneer men daar
benevens in aanmerking neemt, dat de verandering der kleur
van het aderlyke en flagaderlyke bloed, dat door de longen
gaat, volgens de waarneemingen der oplettenden, aldaar
plaats heeft, ten uiterfie aanneemelyk, „ dat het Phlogiston,
het geen de lucht in de longen aanneemt, uit het bloed oor.
fpronglyk is; en dat derhalven ééne groote nuttigheid van
het bloed beflaan moet in de,.ontlasting van het Phlogiston,
waarmede het dierlyk ftelzel is opgevuld, welke het in zynen
.mloop aanneemt, en aan de lucht, die met het bloed in de
Ion.
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longen zeer naby in aanraking koomt (*) , mededeelt ; de
lucht dus werkende , als het groote ontbindvocht van het
zelve." -- De Heer Priestley heeft voorts, om dit zyn ge.
voelen nader te toetten, beproefd, of het geflold en buiten
het lichaam zynde bloed de lugt op dezelfde wyze aandoet,
als wanneer het vloeibaar, en in het lichaam is; en die proeven hebben volkomen aan zyne verwagting beantwoord; naar
uitwyzen van het verflag, dat by vervolgens van zyne genomen proeven geeft ; met melding van de voornaamfte ver
nutte gebruik dat men daarvan kan maa--fchynel,'t
ken.
Het hier aan volgende Stukje in deeze Verzameling is een
Brief van den Abt ,acquet te Weenen, over een nieuw Elec•
trisch Werktuig, genoemd Electropbore Perpetuel, zo veel
als een Werktuig, dat de Electrique kragt beflendig, of liever een langen tyd, behoudt. Dit Werktuig , dat aller opmerking tot zig getrokken heeft, is eerst onlangs uitgevonden , door een Edelman te Como , met naame Alexander
Volta deszelfs toeftel en gebruik wordt indezervoege befchreeven.
„ De gehele toertel be(faat in twe metalen platen (t); ene
van deze platen moet overdekt zyn met ene laag harst, ter
dikte van omtrent ij lyn; de andere moet voorzien zyn van
3 zyde koorden, ten einde men dezelve gemakkelyk op de attdere plaat kan leggen, en 'er weder afnemen, zonder ze aan
te raken. Als men zich van dezen toertel bedienen
wil, is het dienftig vooraf liet harstagtige bekleedzel van de
onderfe plaat, met de hand, of met eenleere handfchoen, te
vryven; vervolgens plaatst men de andere plaat, door middel
van de zyde koorden, op het harstagtig bekleedzel van de
onderfle plaat. Dit gedaan zynde moet men met de toppen
der vingers de randen van de twe metalen platen aanraken;
het
;

„ (*) Volgens den Heer Hales op den aftand van niet meer
dan één duizendfe gedeelte van een duim:'
(t) Men bedient zig ook wel van twee houten plankjes met plaat.
zilver bekleed; en als men eene groote Electrophore wil vervaardi.
gen, neemt men, om de zwaarte van 't Werktuig voor te komen ,
en de behandeling gemaklyker te maaken ,een ondiepen houten bak,
met plaatzilver bekleed, en met een harstkoek voorzien; voorts, in
flede van de gemelde dekplaat, het dekzel van eene houten doos,
dat men van zynen bodem berooft, geheel met linnen overtrekt, en
voorts alomme met plaatzilver bekleedt. • Eene foortgelyke inrigtin
wordt bier ook door den Brieffchryver aangepreezen.
Cc 4
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het is zelfs dikwils genoeg de bovenfile plaat te raken, Ligt
dan de hovenfte plaat ter hoogte van 8 of 9 duimen op, en
gy zult 'er een heldere vonk uittrekken , als gy 'er de knokkel
van een vinger, of een tluk metaal, het geen niet puntig, of
fcherp is , bybrengt. --- Laat , na deze eerfte proef, de
boveufte plaat weder op de onderfile zakken ; raakt weer,
gelyk voorheen, de randen van de beide plaaten, met de toppen uwer vingeren; ligt dan de boventle weder op, en zy zal
ene nieuwe vonk geven, als gy 'er de knokkel van den vinger
by brengt. Deze proef kan zo dikwils herhaald worden, als
men verlangt; 'er werdt niefs anders toe vereischt, dan de
vorige bewerking op nieuw te doen, zonder dat het noodza
weder te vryven. Men-kelyz,htarsgibekldz
kan zelfs den toertel den ganfchen dag, en zelfs verfcheide
dagen, laten rusten, zonder dat men te vreezen heeft, dat
dezelve iets van zyn vermogen, om het gemelde verfchynzel
voort te brengen, verliezen zal." (*)
By dit algemeene berigt komt verder in deezen Brief nog
een verflag van andere merkwaardige verfchynfelen, met ne
men voorts in 't ver-vensgadwrmivn'tge
toehel heeft gade te haan; waarby ook-vardigen z
de Brieffchryver zyne aanmerkingen gevoegd heeft, ter ver
dit Werktuig, die nog niet in-klaringedvfchy an
alle deelen voldoende opgehelderd zyn.
Op deezen Brief volgt, in de derde plaatfe, nog een Brief
van den Uitvinder zelven, Alexander Volta aan den Abt Ro•
fier, welke insgelyks eenige ophelderingen nopens den toerel
van dit Werktuig, en 't geen men daaromtrent in agt heeft
te neemen , behelsr.
Daar benevens heeft men hier nog plaats gegeeven aan Benen Brief van den Heer Felix Frntana, Bdliierder van liet
Koninglyk Kabinet te Florence, over liet Gefpoord Koorn,
en de hemella; twee zonderlinge verfchynfels in de Natuur
Historie, welken niet regt de verdere nafpooringen van-lyke
derzelver onderzoekeren vorderen.
Wat het eerfte betreft; de Heer Fontana berigt hier, dat
by in een zieklyk koorn, by zommige Franiche Schryvers,
on.
-

(*) Wanneer dit werktuig, na verloop van eenigen tyd zyne kragt
verliest, (gelyk dit plaats heeft, waarom ons de bovengemelde benoeming van Elef ropbore Perpetuel wat te lterk voorkwam,) herilelt men dezelve op nieuw door he harstegtig bekleedfel te vryven,
of her werktuig door behulp der Electrizeermachine te laaden.
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Ander den naam van het fpoor of gefpoord koorn bekend, en
welke ziekte wy boornagtig of gehoornd koorn zouden kunnen
noemen, weezenlyk gewerktuigde Diertjes ontdekt heeft, die
hem in de gedaante van kleine aaltjes of flangetjes voorgekomen zyn. Hy heeft waargenomen, dat deeze Diertjes, fehoon
verdroogd, dor en onbeweegelyk, het leeven hernamen, als
hy dezelven met water bevogtigde; en herhaalde proeven heb
doen zien, dat ze daadlyk hervoortkomen uit eitjes,-benhm
welken door moederflangetjes geleid zyn. De Heer NCedharn
was reeds van gedagten dat het Diertjes waren; doch hy zelf
en andere Natuuronderzoekers hebben vervolgens van dit
denkbeeld afgezien; maar deeze nafpooringen van den Heer

Fontana ftrekken kragtdaadig ter bevestiginge van het wee-

zenlyk beftaan van diertjes, van welken men zeggen mag,
dat ze verfcheiden maaien sterven, en op nieuws herleeven
kunnen. Zyne deswegens gedaane waarneemingen deelt hy
in deezen Brief mede.
Hierby komt in deezen Brief nog eene tweede, eenigzins,
foortgelyke waarneeming op eerre Dierplant, Tremella geheeten.
De Heer Fontana beweert, dat de Tremella, die de Kruid.
kundigen voor eene waare plant houden, ter zelfder tyd dier
en plant is; als zynde een weezen, met gevoel zo wel als
groei begaafd, dat zig door deeze gevoeligheid beweegt, en
onophoudelyk woelt. Ter bevestiginge hier van geeft hy
een naauwkeurig berigt van de onderfcheidene beweegingen,
der draadjes van de Tremella (*), welken hy in deeze Dierplant waargenomen heeft; en te gelyk merkt hy aan, datdeeze beweegingen niet afhangen van uitwendige oorzaaken,
maar weezenlyk tot de plant behooren. „ De draadjes van
de Tremella, zegt hy, beweegen zig derhalven niet, dan om
dat zy op dezelfde wyze voelen, als de dieren, niet werkzaame kragten en aandoeningen begaafd; zy gaan voort in
werking te zyn zo lang zy blyven voelen, en in hun lighaam
werktuigen hebben, om aan hunne gevoeligheid te gehoorzaa„ (*) De Tremella is niet eene enkele plant, maar eerre verzak
meling van verfcheiden plantjes of groeijende draadjes; welker fa.
menvoeging dit weezen, of groen weefzel, maakt, dat de Kruid
Tremella noemen. Ze wordt meest gevonden in ondiepe-kundige
graften , met ftil(taand water vervuld, op een grond van vette aarde
of flub; in de groote natte wegen, op de randen van vyvers, en
rondom de wortels der planten ; mitsgaders op de raden en andere
stukken van molens, daar het water wat aarde op gebragt heeft."

CcS

398

NATUURKUNDIGE VERHANUÉLINGEN.

maamen. De draadjes van deeze plant zyn dan wanre dieren,
en , terzelver tyd , waare mikroskopifche plantjes, zo de
kruidkunde ons niet bedriegt." Wel byzonder meldt by dat
de Tremella, als men dezelve, of één of meer haarer draadjes, laat droogen, en vervolgens op nieuws iii 't water legt,
eenigen tyd daarna dezelfde beweegingen, die zy te,vooren
had, herneemt; en dit, zegt hy, benadeelt het beweerde,
dat het eene Dierplant is, in geenen deele; „dewyl men weet
dat 'er dieren zyn, die dit eveneens doen; en myne voorige
waarneemingen alleen zouden , zo 't nodig ware, dit ten
vollen bewyzen." .— Het hier bygebragte wegens de Tremella wordt verder nog geftaafd in een aanhangfel aan deezen
Brief, door de waarneemingen van den Abt Bonavent. Corti,
Profesfor in de Natuurkunde in 't Collegie van Reg- io &c;
die nog verfcheiden byzonderheden wegens deeze bierplant
meldt. Hy ontdekte in dezelve willekeurige beweegingen ,
die door het weezen zelve voortgebragt werden; en bevond
dat zy, gedroogd en geftorven zynde , mids dat zy zig in
kleine bosjes, of in een weinig aarde, met haar gedroogd,
bevinde, herleeft; zo men haar met water bevogtigt, drie
of vier maanden daar na, „ en deze dood en herleving, zegt
by, heeft verfcheidenmaalen plaats, zo men dezelfde werking herhaalt." Het licht der Zonne fchynt der Tremella te
behaagen, maar dat eener kaarfe haar niet aan te doen; zy
kan een aanmerkelyken trap van hette , en ook nog al eenige
koude doorftaan; doch de laat [te benadeelt haar echter , zy
verliest daar door haare beweeging, en teelt niet meer voort.
In 't lugtledige leeft zy, „ volgens deeze waarneeming, een
week, en misfchien nog langer; ook leeft zy in verfcheiden
andere vogten, maar in geene zo goed als in 't water, dat
haar natuurlyk element is." — Wyders maakt de Heer
Fontana in zynen Brief nog met een kort woord- gewag ,
hoe hy waargenomen heeft, dat de kleine aaltjes van de
Azyn niet eierleggend, maar leevendbaarend zyn , en dus
piet gebooren worden uit eitjes , door kleine vliegende Infekten in dit vogt geleid; 't welk der nadere onderzoekinge
aanbevolen blyft.

If-
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Afbeeldingen van zeldzaame Gewasfen , door N. MEERBURGH,
Hortulanus van den Kruidtuin van 's Lands Univerfsteit
te Leyden. Te Leyden, by J. le Mair. in groot" Folio.

D

E oplettende en arbeidzaame Meerburgh, die Leydens
Kruidtuin ter eere strekt, heeft zynen overfchietenden
tyd al voorlang befteed , tot het aftekenen van zeldzaame
Gewasfen, en is eindelyk te rade geworden, om zyne Af.
tekeningen in plaat te brengen , en met de natuurlyke ko.
leuren der Gewasfen te vercieren. Hy bepaalt zig in deezen zynen arbeid tot het in 't licht geeven van de aftekeningen van zodanige Gewasfen, die zeldzaam voorkomen,
en by door anderen of niet of naauwlyks afgebeeld gevonden heeft. 'Er zien reeds dertig Plaaten van die natuur,
door hem voltooid , het licht ; ze zyn by tientallen uitge.
geeven, en ieder tiental gaat vergezeld van een blad Letterdruk, op 't welke de naamen en de kenmerken der afgete.
kende Gewasfen , volgens Linnaeus, te, vinden zyn. Tot
meerder cieraad en leevendigheid heeft by,, by ieder Gewas , eene Kapel , uit zyne Verzameling , naar de natuur
getekend en gecoleurd , gevoegd , welker naamen en kenmerken insgelyks, by die der Gewasfen aangeweezen worden. In de uitvoeringe hier van, zo ten opzigte der teke.
ninge als der koleuren , voldoet de Heer .Meerburgb vry
wel, zo dat zyn arbeid niet anders dan welgevallig zyn kan,
by de Liefhebbers der Natuurlyke Historie, welken deeze
Verzameling , die nog verder (Iaat agtervolgd te worden ,
een aantal van juiste aftekeningen aanbiedt, welke recht ge
hun een onderfcheidend denkbeeld van ver-fchikts,om
te verleenen.
-fehidnzlamGwsfe
Oude en Hedendaagfcbe Alkemeene Wereld yke Gefebiedenis,
gevolgd naar bet F'ransch van den Heer Abt MILLOT, Lid
van de ilcademien der Weetenfchappen te Lions en Nanci,
Zesde Deel. De Hedendaagfche Gefchiedenis. Te Amft.
By Yntema en Tieboel, 1777. In gr. 8vo. 446 bladz.

V

An den voet, op welken de Abt n 1LLOT zich voorElelde de Hedendaagfche Gefcbiedenis, in dit keurlyk Werk,
te behandelen, gaven wy onzen Leezeren verflag , by de Aankondiging des Vyfden Deels, het Eerfte der Hedendaagfebe
Ge.
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Gefchiedenisfe (*), by houdt denzelven volkomen; het Zes.
de Deel, 't welk wy thans geleezen hebben, 1lrekt'er ten
blyk van.
Met het afloopen des IlIden Tydperks floot het voorgaande Deel; het tegenwoordige neemt, over zulks, met het IV
Tydperk, eenen aanvang: en voert ten onderfcheidendenop•
fchrift; GREGORIUS DE ZEVENDE. Oorlogen van den Paus
net bet Keizerryk.
het firekt zich uit van het
midden der Elfde tot de Dertiende Eeuwe. — Het V. Tyd.
perk van den aanvang der Dertiende Eeuwe tot op het einde
heeft INNOCENTIUS DEN III, en FREDERIK DEN II, aan 't
hoofd , met deeze aanduiding. Aanwas van de Pauslyke
Het einde van de Kruistochten onder LODBWYK.
Magt.
Voor het VI Tydperk, van het einde der Dertiende
Eeuwe tot omtrent het Jaar MCCCLXXX, Raat PHILIP DE
SCHOONE en BONIFACIUS DE VIII, en wordt, als de groote
hoofdzaak daar in gebeurd, vermeid, de Koninglyke Magt
in Frankryk bevestigd. — In 't VII Tydperk, van het Jaar
MCCCLXXVIII tot het midden der vyftiende Eeuwe, ontmoeten wy de Groote Westerfche Scbeuring, en zien de ongeIukken van Frankryk, onder CAREL DEN VI, onder CAREL
DEN VII'berjleld.
Deeze opgaave van de Tydperken, in dit Deel, verhandeld, wyst alleen aan de hoofdverdeelingen, onder welke de
Abt MILLOT, de Gefchiedenis der Volken van Europa ge.
bragt heeft; met eene breedere ontvouwing van de byzondere
Afdeelingen, zouden wy onze Leezers verveelen: want de
minst bedreevene in de Gefchiedkunde begrypt gereedlyk ,
uit deeze korte aanduidingen, voor eik Tydperk geplaatst,
hoe veelvuldige zaaken in ieder voorkomen; en wie de voor
heeft, zal niet twyfe.-gandeDlzsWrkgéeèn
len, of de bekwaame hand van den Ophelder en den Naavolger hebben die ryke holle met oordeel verwerkt, en voeg
plaats ingeruimd aan de Gebeurtenisfen van andere Vol--lyke
ken, die gepaard gingen met en medewerken tot die voornaame lotgevallen van Frankryk en Italie.
Meermaalerl hebben wy , in de aankondigingen deezes
Werks, gewag gemaakt van de Algemeene Aanmerkingen,
met welke de Abt NILLOT zyne Tydperken befluit - in de
daad , ze zyn meesterílukken, en vertoonen ons, als 't ware,
eene ichildery van de lleerfchende Begrippen en Zeden. Het
lust
(•) Zie de Hedend. V derl. Letter-OFf. VI Deel ifle St. bl, 213
enz.
-
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lust ons tegenwoordig , eene derzelven den Leezeren onzes
IVlaandwerks voor oogen te (tellen: of liever de hoofdtrekken
daar uit over te neemen. In de Algemeene Aanmerkingen,
over het Eeríle Tydperk, deezes Deels, geiprooken hebben.
de van de Gemeenfcbappen (*), en het Burgerregtlyk Bejfuur
(t) in Frankryk ingevoerd, van het vermenigvuldigen der
Vrye Steden in Duitscbland door de Frankelandfcbe Keizers,
en den Boei des Koophandels, daar uit herkomflig, als eene
vrugt der Vryheid , die zegen mede brengt, gaat by dus
voort.
„ In de meeste Landen zag men, uit dezelfde oorzaaken,
dezelfde uitwerkzels te vooríchyn komen. De Dienstbaarheid
vernederde de Ziel, hieldt liet verfland te onder, en benam,
door het uitdooven van den nayver, den vlyt allen voedzel.
Zo ras de Vryheid zich vertoonde, deeden nieuwe aandoe.
ningen nieuwe denkbeelden gebooren worden: deeze boezem.
den moed in , en de bekwaamheden namen hooger vlugt. —
Maar hoe veele hinderpaalén waren bykans overal het geluk
der Maatfchappye in den weg! Hoe veel tyds was 'er niet
noodig om ze uit te rukken! De Zeden behielden Heeds de
oude woestheid; het bygeloof en de onkunde baarden ontel•
baare rampen. Men hadt geduurig het woord Godsdienst in
den .mond; maar zo valfche denkbeelden van den Godsdienst,
dat die agtenswaardige naam de grootfte misbruiken heiligde.
„ Vreemd, in de daad, zeer vreemd, is het dat de yver
van zommige perfoonen 'er op uit is, om die misbruiken,
waar van de Gefchiedenis zo veele onlochenbaare gedenkíluk•
ken bewaard heeft, te ontveinzen: als of men, ter eere van
den Godsdienet zelve, aan 't Menschdom niet moest ontdek•
ken, in welk een afgrond van jammer bygeloovige vooroor
zelve doen nederftorten. De Godsdienst boezemt-deln't
vrede, liefde, zugt tot het algemeene welzyn, onderwerping
aan Wetten en Overheden, en alle deugden in, die ten weezenlyken grondflage der Maatfchappy (trekken, en geheiligd
worden door de volbrenging der pligten. Hoe zeer zyn de
uitwerkzels van Bygeloof daar tegen aangekant! zy verdienen
ten toon gefield te worden.
„ De Geestlyke magt was in eene haatlyke willekeurige
Heerfchappy veranderd. De Pausfen, niet vergenoegd met
Wereldlyk bewind gekreegen te hebben, wilden Opperheer.
fchers der geheele Wereld worden, alle de Gekroonde Hoof,
den
-

(*) Communes.

( Gouvernement municipal.

402

ALGEMENE GESCHIEDENIS

den aan zich onderwerpen, en hadden, door Bullen en Ban.
vonnisfen, bykans eene zo ondraaglyke harsfenfchim een wee.
zenlyk be(laan gegeeven. — De *_nags, om Zondaars te binden en te ontbinden, hadt de handen der Vorften, die het
Zwaard der Geregtigheid moeten zwaaijen, en het roer van
Staat houden, gebonden, en de eeden der Onderdaanen, wien
gehoorzaamen voegt, ontbonden. De Geestlyken, aan de.
zelfde Wetten onderworpen als de Burgers, hadden de Wetten
naar hunne belangen en vooroordeelen gefchikt. tiewyl 'er
geen ftuk is, of liet kan, in zeker opzigt, tot een geweetensgeval gemaakt, of daar toe betrokken worden, geloofden zy
regt te hebben om over alles te oordeelen. — Dus hing het
Huwelyk, (een allergewigtigst voorwerp der Burgerlyke Vetten,) zo der Vorsten als der Onderdaanen volstrekt van hunne uitfpraak af. Dus waren de allerweezenlyk(te verbintenis.
fen, zonder liet zegel hunner agtbaarheid, onvast. Dus had.
den de Uiterfte Willen geen kragts meer ,zo zy geene maakingen ten voordeele van de Kerk behelsden : en dit werd voor
eene zo onvermydelyke pligt gehouden, dat, zonder Uiter.
lien Wil te flerven, eene mismaad gerekend wierd, die op
het misfen van (le eer der begraaf'nisfe te than kwam. Dus
onthief het voorregt van een Geestlyk perfoon te weezen, iemand van lasten en openbaare bedieningen z en ftelde eens
menigte van fchelnien, die met zo veel te meer geitrengheids
verdiend hadden gefraft te worden, dewyl hei misbruik der
heilige bedieninge hunne wandaaden te fiiooder maakte, fchootvey voor regterlyke. agtervolging.
„ Strekken de Kruistochten alleen niet ten uitmaakenden
blyke van al het fehadelyke , 't welk het. Bygeloof veroorzaakt aan de Kerk, den Burger{taat, aan de Vorften, aan
de Grooten, aan de Burgers? Eene volkomen Aflaat verzekerde de vergifnis der Zonden , aan elk. die zich godvrugtiglyk liet optekenen onder de .Krygsmagt door de Pausfen
geworven. Terfiond was Europa in rep en roer; een dolle
drift beheerschte de gemoederen, elk wilde het kruis opvatten. De Prinsfen verlieten hunne Staaten , de Ryken hun.
ne Bezittingen, de Vaders hunne Huisgezinnen , de Pries,
ters hunne Gemeenten. Allen, Vrouwen en Kinderen niet
uitgezonderd, namen, om itryd, het Kruis op. Men zoudt,
vol. fmaads , een fpinrokken thuis aan de zodanigen , die,
door cede of vrees bewoogen , niet mede trokken. De Hei.
lige EERNARDUS fchreef aan Paus EvcsNIUS: De Steden en
de Kasteelen worden woestenyen; men ziet overal Weduwen,
wier Mannen nog leeven. Wo>zderlyke Zegepraal!
„ Scheen
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„ Scheen men niet te moeten verwagten , dat die Kruis.
draagers, zo vol yvers, indien geen Overwinnaars, ten minfien Bedevaartgangers en voorbeeldlyke Boetedoenders zouden geweest zyn? Ondertusfchen is hun weg door roof en
moord afgebaakend, de woedende driften vergezellen hun;
zy waren zat van menfchen bloed, als hunne waangodsdienfligheid, doch vol verrukking, het I eitig Graf bezogt. —•'.
De Kruistochten , wel aangelegd, zouden Afie voor de wapenen der Christenen hebben kunnen doen bukken. Nu dien.
den zy alleen om Europa te bederven en te ontvolken, om
millioenen van menfchen te doen fneuvelen, om de Pausfeneigendunklyker en oppermagtiger te maaken, en de geringe
overblyfzels van tugt en boete ter Kerke uit te bannen: dewyl bygeloovige denkbeelden de eerfle roerzels waren tot die
onderneemingen; en de Deugd, zo min als de voorzigtigheid,
het uitvoeren vergezelde,
„ Bygeloof wekt natuurlyk de Geestdryvery op. Deeze
mag als eene allerligtst ontvlambaare brandlloffe worden aan.
gemerkt , een klein vonkje is genoeg om ze in .vollen brand
te zetten. 'Er vertoonden zich in Frankryk, Duitscbdand,
Italie en elders, in dit tydperk, de zonderlingtte Voorbeelden
van de buiteufpoorigtte Geestdryvery. Hier zag men Geest
getrokken, die aan de-dryves,oftuipagbwen
Heiligen de kragt toekenden om in hun deeze bystere trekkingen te veroorzaaken : daar deeden zich Leeraars op dire de rol
van Propheeten fpeelden, en het opgetoogen Volk tot zich
trokken; elders kwamen krankzinnige Geestdryvers ter baane, die voor Godlyke Perfoonen wilden aangezien worden,
en wier ftellingen , fchoon zo dwaas dat ze aller veragting
verdienden, veelen bekoorden. Wanneer Onkunde en Bygeloof langen tyd de gemoederen beheerscht hebben, moet
de Geestdryvery, zo ongeregeld in haaren eigen aart, in dezelve de vreemdf'e en onbefchryflykfte uitwerkingen te wege
brengen.
„ Onder dit Geestdryvend Gebroedzel, waar van Landen
en Staaten overvloeiden, willen de vyanden der Hervorminge
ook de Perfoonen en Aanhangen tellen ,die hetonderífonden,
een gansch bedorven Kerk te hervormen, en de Cbristenbeid
tot den ouden luister te herftellen; doch gansch ten onregte
(*). Wy willen gaarne bekennen, dat veelen, tot dit werk
niet
(*) Wy vullen bier over niet uitweiden, maar wyzen onze Lee•

gers na her uítmuutend Byvoegzel van deu Ëerwaardigen aeci rNs
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niet opgewasfen , het ondernamen; dat het niet weinigen aan
kundigheid en bekwaamheid , geëvenredigd aan de grootte
dier onderneeming, mangelde, en toertaan datzommigen,otn
heerfchende misbruiken te vermyden , tot andere vervielen.
Maar, dit was aller geval niet, gelyk wy in de volgende Tydperken zien zullen? Of wil men, op dat ik hier de woorden
van den Geleerden MACLAINE uit het even 'aangehaalde Byvoegzel gebruike, door Geestdryvery ver(Iaan, dien vuurigen
geest, die onverfchrokkenheid, dien edelmoedigen yver,wel.
ke groote Mannen aanzet om de fchroomlyk[le hinderpaalen
en dreigende gevaaren te braveeren, in de verdeediging van
eene zaak, welker voortreflyktleid en aanbelang eenen diepen
indruk op hunne harten gemaakt heeft, dan zullen de flerktfe
begunftigers der Hervorminge toeftaan, dat de eerlle Hervormers Geestdryvers geweest zyn. Deeze foort van Geestdryvery is eene edele aandoening, wanneer dezelve welgeplaatst
is, en behoorelyk bellnurd wordt. 't Is deeze edelmoedige
aandoenlykheid, deeze treffende gewaarwording van het groo
en het verheevene, welke Helden en Liefhebbers des Va--te
derlands vormt; en zonder dezelve kan niets, 't welk moeilyk
en hachelyk is, en met gevaar of het verlies van onze tydlyke
voordeelen vergezeld gaat, ernftig ondernomen, of gelukkig
uitgevoerd worden."
Naa het vermelden des Nieuwopgekomene Monnik-Ordes
en de Twisten daar uit gereezen , maakt onze Gefchiedfchryver het Tafereel van dit-Tydperk verder in deezervoege op.
„ Ik zal niet ltil liaan op de veelvuldige voorbeeldets van de
onkunde dier tyden. Alles was bykans een Wonderwefk of
eene Voorfpelling. Bullen bevestigden de egtheid van een
twyfelagtig Overblyfzel; de Kerkvergaderingen deeden, op
valfche befcheiden, uitfpraak over de oudheid van een Heilig,
en de plaats waar zyn lichaam was. Een "f'out bedrie-ger,
of zinneloos geestdryver, hadt flegts den mond te openen,
om de gaapende menigte, wat hy wilde, diets te maaken. Tot
dat
rta van Mosaztms Kerklyke- Cefcbiedenis VI Deel. bi. 201. Over
de geaartbeid en het gedrag der eerfle Hervormeren, en de Be.
jcbuldigfng van Geestdryvery, door een beroemd Schryver tegen
bun ingebragt. De Vertaaler van mosHEJas, die ook de Naavolger

van MILLOT is, heeft, als het de Hervorming raakt, zyn' Voorganger doorgaans verlaaten, zonder dit aan te duiden; doch daar hy
zyn Werk voor geene Vertaaling uitgeeft, gefchiedt zulks zonder
de minf}e krenking van Optegtheid en Trouwe. Wy oordeelden
het noodig dit, ter gelegenheid van deeze Aantekenldg, te melden.
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dat het licht van beter kennis doorbrak, zullen wy zien hoe
de fchadelykfle buitenfpoorigheden, onder den dekmantel van
Godsdienst, fland hielden en vermenigvuldigden. Het Feest
der Gekken en dat van de Ezels onteerden den Godsdienst op
de aanftootlyklle en ichandlykfle wyze (*); andere inílellingen beroerden den Burgerftaat.
„ De werken van ARISTOTELES, flegt overgezet en liegt
verklaard door de Arabieren, en nog flegter verftaan door de
Christenen in 't Westen, wel verre van een finaak voor de
Wysbegeerte te verfpreiden, gefchikt om de dwaalingen te
verdryven, flrekte ten oorfpronge van alle de SchoolfcheGefchillen , niet min verderflyk dan de uitwerkzels der onkunde
zelve. Deeze dwaasheid van gefchilvoeren, welke wy vóór
den tyd van GREGORIUS DEN VII hebben zien ter baane komen, verkreeg eersen verbaazenden opgang, naar maate de
geesten meer uit den flaap ontwaakten. De algemeene i ellin-

gen, de onderfcheidingen , de belachlyke beuzelaarijen der
fchoolen werden onderwerpen van aanbelang, over welke de
zogenaamde Wysgeeren, met alle hevigheid en woede, zin twistten.
Men behandelde de Leerdellingen van den Godsdienst als
(lukken der Bovennatuurkunde. Men bekleedde met woorden, zonder denkbeelden, de Geloofspunten, en meende dezelve te verklaaren , door ze onverklaarbaar te maaken. Dit
berokkende den val van PETRUS ACELARDUS, een fchrander
Man, geleerd voor de Eeuw waar in hy leefde, deugdzaam
naa zynen minnehandel tiet ELOISE; doch een vermeten Godgeleerde , en zeer niet zyn ftelzel ingenomen. Zyne Ver klaaringen over de Drieëenheid verwekten hem befchuldigers,
gevaarlyket? door hun gezag dan door hunne kunde. Eene
Kerkvergadering te Soisfons veroordeelde hem, zonder dat ze
zich verwaardigde den aangeklaagden te hooren. De Heilige
BERNARDUS deedt tegen hein al het vuur zyns ontflooken
yvers woeden; en, zints dien tyd, bads AnELARDUS met allen leed en ongenade te.i iyden. Als wy op zyn verhaal mogen afgaan, werd hy, op de Vergadering te Soisfons, befchuldigd, van te leeren, dat de VADER alleen 4lmagtig was; de
Gezant CONOR verklaarde daar op, met eene zeer verwon derde houding : Een Kind zou niet in Maat veezen om dergelyk een znisflag te begaan; dewyl dd eerie beginzels des Geloofs
leeren, dat 'er Drie Almagtigen zyn. Waar op een Hoogleer(*) Men zie hierover w. ROBERTSOR, Historie van CAREL DEN
V. II Deel. bi. 64 enz.
VI. DEEL. H. LETT. NO. g.
Dd
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leeraar, lachende, de woorden van eene bekende Geloofsbei•
lydenis aanvoerde: En nogthans is 'er maar ddne 41niagtige.
Bet groote misdryf van ABELARDUS beftondt daar in, dat hy
den roem zyner mededingeren na eere verdonkerde , en de
echo niet was der gevoelens van anderen. De Monniken van
Sr. Denys merkten hem aan als een Godloos Mensch, als een
Straffchuldigen, om dat hy het verdichtzeltje van den Heiligen DIONYSIUS DEN AREOPAGITER , hun vermeenden Belchermheilig, hadt durven in twyfel trekken.
„ Alle denkbeelden, die men toen van de Weetenfchappen
bezat, kwamen van de Arabieren; 'de beroemdite Schryverss
waren AVICENNA eli AvERROUS. Zy bepaalden zich tot de
Wiskunde; tot een fchyn van Wysbegeerteuit ARISTOTELES
ontleend; tot de Geneeskunde, vermengd niet Starrewiche:
laaryen. De School van Salerno was daar aan haare vermaard.
I id verfchuldigd, en, met den aanvang der Twaalfde Eeuwe, hadt die School haar beroemd werk, devoorfchriftender
Gezondheid behelzende, in Leoninifcbel7erzenbegreepen ,uit.
gegeeven. De Kieiken en Monniken hadden langen tyd de
Geneeskunde, zo weinig aan hun Baat voegende, in hunne
raagt; zy alleen konden de Boeken lcezen; zy alleen maakten
zich bekwaam tot het beoefenen der Kunfte.
,, Andere Schoolen hielden zich met andere onderwerpen
bezig. De Hoege Schoolen, of Univeifiteiten, namen eenen
aanvang. Wy hebben gezien hoe te Bologne het Room'cbe
Regt, met groote toejuiching, geleeraard werd. IRNi:Rius,
of, gelyk anderen hein noemen WERNERt13, deedt aldaar de
Regtsgeleerdheid bloeien, onder Keizer LOTHARIUS DEN 11.
Zyn Leerling e so hadt, zo men wil, tien duiten Toehodrders. AccuRSiuS, die hein opvolgde, kreeg defi naam van
den Afgod der Regtsgeleerden. De eerlte Grondleggers of
Her sellers eerier Weetenfchap verwerven altoos eene Poort van
bygeloovvige eerbiedenis. Zelve tot bygeloovigheid toe verslaafd
aan de Boeken, welke zy verklaarden, bleeven zy meer aan
den Letter, dan aan 't weezen der Zaake, hangen ; zy trokken
de beginzels te verre in ílede van ze te onderfcheiden ; zy
hielden het valfiche zo wel ftaande als het waare, en dit dik
meer geestdrift. Het Roornfche Regt heeft geestdry.-wyismet
vende Voorftanders gehad, wier vooroordeelen noch invloed
hebben op de hedendaagfche Regtskunde.
„ Ondertusfchen wasi'er, in den grond der zaake, niets
nutter dan eene foort van Geleerdheid, waar in men, onder
een hoop van Qegte Wetten, de hegtíle grondlagen der Maat'
fchappye vondt. Bovenal moest men daar uit de nodige kundig
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digheden verkrygen om de grensfclleidingen der Wereldlyke
en Kerklyke Magt, zo verre de natuur der zaake gehengt,
te bepaalen, en het misbruik des wyduitgeflrekten Kerklyken
Regtsgebieds te doen inkrimpen.
„ Doch het ontbrak te Rome aan geene middelen ter in.
Randhouding GRATY ANUS, een Toscaanfcbe Monnik, gaf,
onder het Pausfchap van EUGRNIUS DEN III, zyne bekende
Decreten uit; beftaande in eene verzameling van Regelen waar
aan by zelve den tytel gaf van de Verééniging der Strydende
Regelen (*); een verward, ongefchikt werk, vol dwaalingen, eene op één ftapeling van hlfche Befuiten, ftrekkende
om aan den Heiligen Stoel een onbepaald eigendunklyk gezag
te fchenken, en de Kerklyken volftrekt aan alle Wereldlyke
Regtbanken te onttrekken: een Werk, 't geen nogthans de
gronddag werd van het Kerklyk Regt, en een regelmaat der
vonnisfen; ftaande eenige eeuwen heeft het de ftem des gezonden verftands , de uitfpraak der Burgerlyke en egte Kerk
Wetten, overfchreeuwd. De Verklaaringen, dáárover-lyke
opgefteld, waren nog ongerymder dan het Werk zelve.
„ Wy merken hier, met GIANNONE, aan, welk een heer.
lyke trek her Staatkundig Hof van Rome fpeelde. Naar ge.
lange men het Burgerlyk Regt meer beoefende, was het van
des te grooter belang het Kerklyk Regt te doen zegepraalen.
Men ftelde Boeken tegen Boeken; dezelfde fchryfwyze vol
PAULUS nu IV deedt de Kerklyke Inflituten vervaar.-gend.
diger,, om ze tegen de Inflituten van JUSTINIANUS te doen
opweegen (t); zich op deeze Studien toe te leggen was de
weg van bevordering; en men behartigde dezelve boven alle
andere.
„ De Zeden bleeven fteeds dezelfde : overal zag enen lompe
botheid, onbefchaafde dapperheid, romanesque Galanterie,
dwaaze bygeloovigheid, tweegevegten en dwaasheden; nergens vondt men linaak en aangenaamheid in de verkeering ,
nergens Burgerregeering en veiligheid; van alles vorm-de men
verkeerde denkbeelden; welk een ongelukkig tydsgewricht!
„ De Kruistochten deeden de Wapenfehiiden gebooren
worden; door deeze maakte men zich kenbaar onderdeyze•
ren wapenrusting, die geheel het lichaam bedekte ; en hier
uit ontftondt de Wapenkunde, voor eene Weetenlchap gehouden, ten tyde dat men zich bykans op niets nuttigs be•
vlytigde. "
.

(*) Concordia discorddntium Canonum.
(t) Histeire de Napels L. XIV.
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4OS

CESCI1ISDENIS

Wyggeerig"e en Staatkundige Cefchiedenis van de Bezittingen en
den Koophandel der Europeaanen , in de beide Indien. Uit
bet Franscb vertaald. Derde Deel. Te dmflerdant by 1V!.
Schalekamp 1776. Bebalven den Bladwyzer 563 bladz. in

gr. octavo.
VErdienen de Bezittingen en de Koophandel der Europeannen
in de Oost -Indiën ieders opmerking, zo vorderen dezelven
in de 1T7est4ndiën (*) niet minder elks beichonwing; zo ten aan
uitgebreidheid , als van den invloed op de zaaken van-zienvad
Europa. Hierom is 't ook, dat de Schryver deezer Gefchiedenisfe , de Oostirdifche gebeurtenisfen ontvouwd hebbende, in dit derde Deel overgaat , ter behandelinge vara het voorgevallene in de
Test-Indiën ; waarvan by ons insgelyks het merkwaardigste voordraagt ; dat by op dezelfde manier behandelt, als by de voorige
Stukken gedaan heeft.
Ter ontvouwinge van dit onderwerp maakt by een aanvang met
eerie beknopte befchryving van den voortnaaligen (iaat van Spanje,
tot dat Columbus, door Koningin Ifabelle begundigd, in Z:eflak,
om een nieuw \Vaerelddeel , in laater tyd Amerika geheeten , te
ontdekken , en 't zelve onder de Spaanfch3 heerfchappy te brengen (f). Voorts meldt hy den eerhan uitslag hier van, en de
daarop gevolgde inriglingen , byzouder met betrekking tot het eiland, door de Inwooners Hayti genoemd, waaraan Columbus den
naam van Ilispaniola gaf, en dat tegenwoordig St. Domingo heet.

V

be
(0 Deeze laadre benaaming is by toeval ont(Iaan. Pedro Alvarez Cabral,
een Portneeesch Admiraal, geleidde, volgens het berigt van den Schryver
van dit Wrik, eene vloot naar geene zyde van de Kaap de goede Hoop;
maar toevallig geraakte by westwaarde, en ontdekte her Land, tegenwoordig
Brazil genaamd. Nadien dit nu, zegt hy , gefchiedde „ op eenen togt na de
indién, en men niet wist, of het tot dezelve behoorde, wierdt het, in 't
eerst, onder dezelfde benaaming begreepen; doch het wierdt 'er van onder
[Festindidn, dewyl men, om in de eigenlyke-fcheidnorbyamv
Indien te komen, zynen koers Oostwaarts rigtte, en zich na Brazil willende
begeven, Westwaarts ttuurde. Zcdert is deeze benaaming aan geheel Amerika gegeeven, en de Amerikaanen zyn zeer oncigeniyk Indiaanen genoemd."
(t) , De algemeene dankerkentenis, zegt onze Schryver met regt, hadt dit
vreemd Halfrond behooren te noemen naar den naam van deezen ftouten zeeman, welke 't eerst derwaarts was doorgedrongen. Dit was de geringIte hul
welke men zyner nagedagtenisfe was verfchuldigd; doch het zy uit nyd,-de,
uit onoplettendheid, of uit de fpeeling der Fortuin, welke insgelyks over den
roem be/chikt, dit gebeurde niet. Deeze eer was bewaard voor Florentius
Qmerikus Yesputius, fchoon by flcgts de voetkappen volgde van eenen Man,
wiens naam op de lyst van die der grootile Mannen behoorde te worden aan.
gefchreeven. Dus wierdt liet eerfile oogenblik, zedert Amerika by het overige
der Waereld bekend wierdt, gerekend met eene onregtvaardigheid, een heilboze voorbode van alle de onregtvaardigheden, van welke•dit ongelukkig
Land liet Tooneel zyn moest,"
,
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De ligging van dit Eiland, de zeden en leevenswyze dier Eilanders, en 't aldaar voorgevallen, flaande de beftiering van Columbus,
die intusfchen ook andere ontdekkingen deed , naar Europa en
weder naar de nieuwe Waereld (levende, worden kortlyk gemeld.
Voorts geeft de Autheur, na een algemeen verflag van 't verder
voorgevallen, tot op de overtogt van Cortez, een uitvoeriger berigt van de bedryven van dien Castiliaan, vooral van deszelfsver.
overing van Mexico; welk Keizerryk hy Nieuw Spanje noemde,
en welks grenzen door hem uitgebreid werden. Van deeze uit
verdere gevolgen hier van in laater tyd , ontmoe--breidng,
ten we in 't VI Boek,, waar mede dit derde Deel begint, eene
onderfcheiden ontvouwing , met eene korte befchryving van de
voornaamfle Provincien daar toe behoorende , een berigt van de
Natuurlyke Historie deezer Gewesten , een verflag van derzelver
omwentelingen en lotgevallen , met en zints de Spaanfche overheerfching ; en wet byzonder eene geregelde voorstelling van 't
geen tot den Koophandel aldaar betrekking heeft. Dit alles is,
naar des Autheurs gewoonen fchryftrant in dit Werk, doorvlogten
met eene menigte van Wysgeerige en Staatkundige Aanmerkingen;
die , fchoon ze allen niet even bondig geoordeeld mogen worden,
egter meerendeels van die natuur zyn, dat ze, by oplettende Leezeta, wet in nadere overweeging mogen komen. — Op eene foort.
gelyke wyze, als hy in dit Boek voorgedraagen heeft, 'tgeenno.
pens Mexico en de verdere bezittingen der Spanjaarden, vooral in
Noord-Amerika, opmerking vordert, behandelt hy voorts in de
drie overige Boeken van dit Deel, 't geen de bezittingen der Span.
jaarden -en Portugeezen in Zuid- 4merika, wat het vaste Land
aangaat, betreft; om in een volgend deel het oog te vestigen op
de Eilanden der nieuwe Waereld , en over te gaan tot de verdere
bezittingen der Europeaanen in dezelve. — Om uit demenigvuldige byzonderheden, in die Deel voorkomende, den Leezer nog
een opmerkelyk Stuk mede te deden , zullen wy ons bepaalen,
tot het hoofdzaaklyke van 't geen de Autheur meldt , wegens de
aanhoudende verfchillen der Spanjaarden en Porrugeezen in Amerika , dat onze aandagt te meerder trekt, om dat ze nog onlangs
weder verlevendigd zyn; 't welk ons grond geeft om te vermoeden , dat dit berigt onzen Leezeren niet ongevallig zal zyn,
Zedert de bekende Staatsomwenteling, in 't jaar 1640, die Pore
tugal van de Spaanfche overheerfching ontsloeg en den Hertog van
Bragance, of Tan den IV, op den throon zyner Voorvaderen plaat
-fte,wasmnvdSpfcheanPortugzyde,
oplettend, niet alleen op het haudhaaven zyner Bezittingen, maar
ook op het uitbreiden zyner Volkplantingen, in Amerika. Dit zag
men, (om andere byzondere onderneemingen van minder gewigt
daar te laaten ,) vooral van de zyde der Pormugeezen ,in 't jaar 167.,
Waar van onze Autheur het volgende berigt heeft.
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„ De werkzaamheid der Portugeezen, welke toenmaals grootel
was in de nieuwe waereld, dan hun gedrag en zeden in Europa toelieten te vermoeden, geleidde hen na Paraguay. Reeds hadden zy
de volkplanting St. Sakrament opgericht, naby de eilanden Sc. Ga.
briel, geleegen tegen over Buenos-Ayres (•), wanneer deeze onderneeming by toeval wierd ontdekt. De Guaranis Indiaanen, (ce.
ue Spaanfche Volkplanting bewoonende,) fchooten toe om de gebreken
der Regeering te verhelpen. Zonder aarzelen tastten zy de vestingwerken aan, welke, om zo te fpreeken , uit den grond waren opgekomen, en veroverden ze met Bene floutmoedigheid, welke hunne
dapperheid vermaard maakte.
„ Het Hof van Lisbon , welk, op deeze Bezitting, groote ver.
wagting had gebouwd, lied den moed niet zakken door den weder.
Cpoed dien het ontmoette. Het vorderde, dat, in den tusfchentyd,
dat de wettigheid zyner regten zou aan den dag gelegd worden,
den Portugeezen eene flapelplaats zou vergund worden, alwaar zy,
zo ze, door de winden, genoodzaakt waren de rivier de la Plata,
[aan welke deeze Bezitting gelegen was,] aan te doen, zouden
befchut zyn tegen de onweders , en in veiligheid tegen de Zeewavers.
„ Karel de 1I, die even afkeerig was van den oorlog, als van de
zorgen van het Ryksbeflier, had de zwakheid van dit verzoek in te
willigen. Alleen bedong by, dat de eigendom der toegeflaane fchuilplaatze aan hem zou behooren; dat nier meer dan veertien Portugeefche familien derwaarts zouden mogen gezonden worden; dat
de huizen aldaar van hout gebouwd, en met ftroo zouden gedekt
worden; dat men geen Fort zou mogen opwerpen; en dat de Regeeriug van Buenos-Ayres het regt zoude hebben, om zo wel de
voikplanting, als de fchepen, welke aldaar aankwamen, te bezoeken.
„ Hadden de Jezuiten de ftaatshandeling met het zelfde beleid,
als den Oorlog, befluurd, zy zouden gewisfelyk de gevolgen van
dusdanig eene believing voorzien hebben. Het was onmdgelylr, dat
eene bevestigde Bezitting, hoedanig zy ook ware, in eene zo voordeelige ligging, niet eene vrugtbaare bron wierdt van gefchillen,
met eenen onderneemvollen nabuur , die wyduitgeirekte eiichea
deedt , die verzekerd was van den byfland van alle vyanden van
Spanje, en welken de nabyheid van Brazil, [dat de Portugeezen
onge[toord bezaten ,] in haat [telde om zich te bedienen van de
voorkomende omilandigheden, om groot te worden en zich te ver.
fier.
(*) De hoofdfiad eener Spaanfche voikplantinge in dat Gewest, zeventig
snylen van Zee gelegen, en niet zeer gelchikt voor de Scheepvaart; waarom
nten zig vervolgens ook neergezet heeft te Maldonada, aan den mond der ri.
viere; dat, door den tyd, de ftapelplaata van den kosphandel van i' raguay
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DEI BEIDE INDIEN.

411

herken. Het leedt niet lang, of de uitkomst toonde het gevaar,
welk men hadt behooren te voorzien.
„ Geduurende de eeríie oogenblikken, onmiddelyk volgende op
de verheffing van een Franfchen Prins op den Spaanfchen Throon,

toen alles nog in verwarring en vol onzekerheids was, welk het ge.
volg zyn zoude van deeze groote fiaatsoruwentelinge, wierpen de
Porrugeezen, met den grootflen fpoed, de vestingwerken van St. Sa.
krament op. De voorzorge, welke zy, ten zelfden tyde gebruikten, om aan de Guaranis eenige ongerustheid te veroorzaaken, door
eenige troepen na hunne grenzen te doen optrekken, deedt hen hoo•
pen, dat zy met den tegeneland van deezen vyand niet zouden te
kampen hebben. Zy bedroogen zich. De Jefuiten, agter het ge.
helm gekomen zynde, voerden, in den jaare i yc5, hunne bekeer
na St. Sakrament, rondom welk het beleg reeds was geflagen.-linge
Deeze dappere Indiaanen wilden , ftraks na hunne aankomst, de
plaats Rormenderhand inneemen, hoewel zy niet onkundig waren,
dat de bres naauwlyks gefchooten was. Zo dra zy den aantogt be•
gonnen, wierden uit de flad eenige Batteryen op hen gelost, wier
vuur zy doorhonden zonder hunne geleederen te breeken. Niet
meer kragts hadt het klein gefehut, welk insgelyks een groot getal
der hunnen deedt vallen, om hen in den aantogt te fluiten. Da on.
verzaagdheid, met welke zy geduurig aantrokken, deedt de Portugeezen derwyze vervaard worden, dat zy zich in allen haast in hun.
ne fchepen wierpen, en de flad verlieten.
„ De tegenfpoeden, welke Philippr^s de k', in Europa, leedt,
maakte deezen voorfpoed vrugteloos. De Volkplanting van St. Sakrament kreeg eene bestendige vastigheid te Utrecht. Koningin
4marsm, die den vrede fehonk, en Naare eigene belangen, noch die

van haare bondgenooten verwaarloosde, vorderde van Spanje deeze
groote opoffering.
„ Naa dit tydt}ip, telde de nieuwe Volkplanting, die nu niets
meer had te ontzien, zich volyverig toe op eenen uitgebreiden koop.
handel met Buenos-Ayres. Al voor lang hadt deeze fluikhandel een
begin genomen. Rio-Janeiro leverde, zedert geruimetí tyd, Suiker, Tabak, Wyn, Brandewyn, Negers en Stoffen aan Buenos.
Ayres, welke in betaaling gaf, Meel, Buskruit, gedroogd of ge.
zuuten Vleesch, en Zilver. Zo ras de twee volkplantingen eerie veilige en gemakkelylte tlapelplaats hadden gevonden, kenden haare
onderhandelingen geene paalen. Het Hof van Madrid, dat wel haast
de lucht kreeg van den weg, welleen de fchatten van Peru namen,
liet des veel leedweezens blyken. Zyn misnoegen nam toe met het
nadeel, waar van het zich beklaagde. Dit vertlrekte tusfchen de
twee Natien tot eene fteedsfpringende bron van verdeeldheid, wel.
Ire gefladig in eene openbaare vredebreuk fcheen te moeten eindigen. De wegen van bevrediginge, welke de Staatkunde van tyd
tot tyd opende , wierden alle onbruikbaar geoordeeld. Eindelyk
verftond men elkander.
»Op
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Op den dertienden van Louwmaand des jaars I ; So wierd
vasrgefteld, dat Portugal aan Spanje zou afilaan , de Voikplanting
St. Saktament en den Noordlyken oever van de rivier la Plata,
tevens het dorp St. Christoffel en de aangrenzende landen, gelee•
gen tusfchen de rivieren Japura en Ifa, welke in de Amazoneval•
len. Spanje ttondt, van zynen kant, af, alle de landen en woovingen van den oostlyken oever der riviere Uruguay , gerekend
van de rivier Ibicui aan den Noordkant, het dorp St. Role, nevens alle de overigen , aan den westlyken oever der riviere Guarapé gebouwd."
Verder meldt onze Autheur , dat deeze ruiling aan beide de
Hoven veele berispers vond; en dat de daar toe gemaakte fchikkingen aanleiding gaven tot een oneindig getal van Cabaalen, van
welke de Jefuiten als de belhamels wierden aangemerkt. „ Men
wist, zegt hy, dat zy misnoegd waren over eene beraaming, wel
hun Gemeenebesc van zyne kragt ontblootte; en men oordeel.-ke
de , zonder ligtvaardigheid, hen te mogen verdagt houden , dat
zy allerleie fpringveeren deeden werken, om te beletten, dat dit
Verdrag zyn volle beflag niet bekwam. Zy wierden van de beide
Boven verdreeven. Hunne beitnelyke itreeken namen een einde,
en het verdrag wierde bekragtigd: Maar toen 't 'er op aankwam,
om het in Amerika ter uitvoer te brengen, booden de Guaranis,
die weigerden zig aan Portugal te onderwerpen, zo veel tegen.
bands, dat het verdrag van uitwisfeling, in den jaare 1761 vernietigd wierd , des de zaaken van Amerika op den ouden voet blee.
ven; 't welk, met andere nevensgaande om[iandigheden, van tyd
tot tyd, gelegenheid tot nieuwe onlusten gat."
„

,

Confilia Militaria of Rechtsgeleerde ldvyfen, Proces/en, Senten.
tien enz. Opge/lelt en uitgegeven door Mr. J. J. V. anssELT,
/
Practifeerend
Advocaat voor den Hove Provinciaal van Gelder and enz. Tweede Deel. Te Arnhem by W. Troost, 1777•
Bebalven bet Voorwerk en den Bladwyzer 313 bladz. in quarto.
Y het nagaan van den inhoud van her eerlle Deel deezer Ver•
zamelinge, is ona dit Gefchrift als nuttig in zyne foort voor.
gekomen (*); en het thans afgegeeven tweede Deel bevestigt ons
in die gedagten; daar 't insgelyks een aantal van gedijudieerdegevallen behelst, benevens etlyke bedenkingen van den Autheur nopens zodanige Regtskundige voortellingen , waarover men zyn Ed.
geraadpleegd heeft. Om den Leezer uit dit , gelyk we uit het
vooiige gedaan hebben , een voorbeeld onder 't oog te brengen , zullen wy ons bepaalen tot de opgave der twee hier mede
wegens het Crimen van correspondentie met-gedlAvyzn,
deu

B

(*) Zie Fledend. f-ad. Letter -Oef. I' D. M. rzy
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den Vyand, raakende het bekende geval van den Heer van 8uat
(•); waaromtrent, betrekkelyk tot de vraag, ofgemelde van Buat
de ftraffe des doods al of niet verdiend hebbe , pro en contra de
volgende Advyzen gegeeven zyn. De Oplleilers van het eerde
Advys drukken zig deswegens aldus uit.
„ Dunkt , onder Correctie van beter gevoelen , aangezien de
Ritmeester Buat met folemnelen Eede prxfenteert te verklaren,
dat alle correspondentie, welke hy gehouden heeft met den Heer
Sylvius nergens anders toe en heeft getendeert, als om het Vader.
land dienst te doen, en ook wel meestelyk daarom, om zyn Hoogh.
den Heere Prince van Oranje te doen bekleden die digniteiten,
die zyne loffelyke voorvaderen, met zoo groote eer en reputatie,
en tot onuirfprekelyk voordeel van den lande hebben bedient ge
dat denzelven Heer Ritmeester Buat verfcheidene re--hadt,en
snarquabele dienden aan den Lande heeft gedaan; dat ook voor
denzelven Deere de Buat intervederen , Luiden en Heeren van
zeer eminente qualiteit, waaronder den Fleer Ceurvorst van Braadenburg en de gantfche Provincie an Zeeland.
Dat het fchryven van deszelís misfiven , aan den Heer Sylvius in
Engelant gedaan , van die naruure niet en is, dat dezelve Heer van
Buat , daarom met de ffra1f des doods zoude behooren gefiraft
te worden , maar veel eer , dat dezelve Heere van Buat , van
Haar Ed. Groot Mogende de Hoeren Staaten van Holland en
Westvriesland , al wierde by by het Hot} Provintiaal, zelfs al ad
pcenam mortis gecondemneert, behoorde gepardonneert te worden,

quoni m princeps non folufn ob aliquam probabilern caufam indulget, vele ii ob infgne artifr:iu;n &tatis commiferatione, fed etiam
ob vita ante actor merita, waarvan zeer elegant tracteert mintb.
Nattbaus in doctisfrrro fuo tractatu de Criminibus ad lib. 48.
Digest. 7it. 19. Cap. 5. n. i. te meer, nademaal denzelven Heer
1/nib. Mattbaus tit. et cep. citat. n. e. fpecialyk deze woorden
zeid: recce largiri principera indulgentiarn eorum criminum, qur
civili ma is, quain divino jure vindicantur, cujus Sententie fijn.
damentan! firrnam et irnmotunr est, quod princeps legibus eivilibus
folutus fit (t), en de voorn. Fleer Buat immers niet ter Weereld

en heeft geperpreteert, dat volgens de Heilige Schriftuur de dood
zonde meriteren."
Een laster advys, contrariuns frrperiori , was van deezen inhoud.
„ Dunkt, (Salvo aliorum judicio,) aangezien dezelve Heervan
Bust buiten pyn en banden van eyzer bekent heeft, dat by met
brieven gecorrespondeert heeft met de Vyanden van dezen Staat,
bui.

(') Zie 'ad. Atrt. XIII. D. bi. Qj4.ae .

(t) [Men dringt hier op zyne veyfpraak aan, uit hoofde zyner vroegere
verdieniten; en oordeelt dat by te eerder gepardonneerd kan worden, om
dat hy niet zo zeer tegen de Gedlyke als wel tegen de l urger-Wet misdaan
heeft.]
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buiten kennis en ordre van dezen Staat, en gefemineert heeft,
verfcheiden nocive discoursfen, waardoor de goede Regenten en
wel geintentioneerde Patriotten van het Vaderland onheufelyk wor.
den getraduceerd , dat by Heere van Buat in Enge!and de zaaken
zoo heeft zoeken te befteeken , dat Vrankryk van deezen Staat mogt
worden gefepareerd , en dat denzelven Heere van Buat verfcheidene andere dingen heeft aangeregt tegens de trouwhertige verma.
ningen, hem ten dien aanzien gegeven, dewelke directelyk tegens

het interest van dezen Staat firydende zyn.
Dat denzelven Heere van Boat daar door heeft gecommitteert
crimen lefe Majestatis, en dienvolgende, dat denzelven na luyt van
de befchreven regten (in bac nostra patria in viridi obfervantia
zynde) niet kan eviteren, nog behoort te echapperen panam gladii, met confiscatie zyner goederen, den text daar van zynde in

L. 5. f ad leg. 1uliam Majestat. alwaar flaat: quod Majestatis
crimen illud non folum est, ac teneatur is, cujus opera dolo malo
con/ilium initur erit , quo oh/ides in jusft priaciaís interciderent,
fed etiam is, qui bostibus populi romani mint/am literave mite•
rit, 't welk ten overvloede by dezen Staat een ieder door Placaten

is geannuntieert en kundig gemaakt, en wel fpecialyk denzelven
Heer van Buat iterative reizen gewaarfchouwt, dergelyke zaaleen,
buiten Communicatie van dezen Staat, niet te doen.

Et quamvis aliqui fint, qui hoc caput de its duntaxat accipiendusn cenfent, qui fuut Principi a con/luis et fecretis, gelyk denzel
van Buat niet is. — Et fi quis alias idfecerit, capite-venHr
quidem puniendum, non zamen Majestatis ream autument, zoo
zeid nogthans Anth. Mattheus, in zyn accuraat Tractat. de Cri
48. Digest. C. 2. n. lo. fol. i88. quod borum inter.-rnibusadL.
pretatio nequagnam probanda est. Ho.itili enim animo est, quis.
quis Patri.,e con/ilia bostibus communicat (*).

Derhalven wy niet anders en kunnen oordeelen, dan dat denzelven Heere van Baat behoorde getlrafr te worden, ordiugria gla-

dii p^ena , cum confrseatione bonorum."

Overeenkomflig met dit lantfte Advys heeft ook het Hof deeze
zaak gedecideerd, condemneerende den Heer van Buat, „ om gebragt te worden ter plaatze daar men gewoon is Justitie te doen ,
ende aldaar met den Sweerde te worden geëxecuteert, datter de
dood na volgt: verklarende het Hof voorts alle zyne goederen ge.
confisqueert;" welke fententie ook, op den ii October 1666, aan
voorn. Heer Buat, geregtlyk ter uitvoeringe gebragt is.
(*) [Men flaat hier op de Wet, welke alle verbandhouding met den Vyand,
buiten communicatie van den staat , voor Majesteitsfchennis verklaart; en
beweert dat die Wet niet alleen betrekkelyk is tot dezulken, die tot de Gebeimraaden behooren, maar tot een ieder zonder onderfclreid, nademaalhy,
die de raadflagen van zyn Vaderland aan den Vyand mededeelt , even daar
door betoont, een Vyandlyk hart te bezitten.]

Voor.
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Voorbeelden van veel voorkomende en andere Notariele Acten.
Te dmflerdam by H. Gartman. Bebalven bet Register der
,Voorbeelden zo8 bladz. in groot octavo.

E

En Handboek voor Leerlingen , dat hun verfcheiden voorbeel.
den geeft, waar uit zy kunnen afneemen, op hoedanigeene
wyze foortgelyke Acten behooren opgefteld te worden. Dezulken
mogen 't niet ongevoeglyk plaatzen by de 4nnotatien betreffende
bet IVotarisampt, waarvan wy vroeger gewag gemaakt hebben (`).
(') Zie Redend. Vaderl. Letter.oef.. IY D. bl. 453.

Verzameling van GedenkJlukken in Nederland. Door een Liefhebber der Vaderlandfcbe Merkwaerdigbeden. I. Deel, bevat
Stad DELFT. In 's Gravenbage by J. du Mee 1777.-tend
Bebalven bet Doorwerk, 144 bladz. in gr. octavo.

M

En heeft dit Gefchrift opgel eld , in navolginge van eene
foortgelyke Verzameling, door den Heer P. Timareten, in
't laatst der voorgaande Eeuwe , in 't Latyn aangevangen, wiens
Voorreden, in 't Nederduitsch vertaald, daarom ook voor deeze
uitgave geplaatst is. Volgens deeze Voorreden was zyn doelwit,
byeen te verzamelen , alle de Eerbewyzende Gedenksakken van
Perfoonen van allerleien rang in de Nederlanden, „ om, door die
Gedenkflukken, aen het laeter Nakoomlingfchap mede te deelen,
de Gedachteniste van zo veele lofwaerdige Bedryven en derzelver
allerwaerdigile Uitvoerders, die omtrent den Waeren Godsdienst,
Vryheit , Deugt en Geleerdheit, of voor 't minst in eenige van
deeze, by het Getneenebest zich eenen welverdienden Naem heb.
ben verworven." Dit \Verst , met dat inzigt aangevangen, maar
nier voltooid , het zy dat 'er de Autheur van afgezien hebbe, of
daar in verhinderd zy geworden, is men thans voorneemens in 't
Nederduitsch te hervatten en te agtervolgen : door eene , zo veel
mogelyk is, volledige opgave van alle Gedenkítukken van Perfoo.
nen en derzelver Bedryven , mitsgaders van alle leerzaame Op- en
Byfchrifcen , die in, aan of omtrent de Openbaare Gebouwen in
ons Vaderland nog heden gevonden worden, of oudtyds voorhan.
den geweest zyn , zo verre men dezelven thans kan opfpeuren.
Ter betere uitvoeringe hier van worden alle Liefhebbers van zulk
eene Verzameling vriendlyk uitgenoodigd, om zodanige Rukken,
die niet gemeen en onder hen berustende zyn, den Uitgeever van
dit Werk go.dguntlig mede te deelen , in de verzekering dat by
zulks danklyk zal erkennen. Het oogmerk is, deeze Opgave vergezeld te doen gaan vat de aftekening van alle zodanige praalende
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Gedenkhukken ; die tot nog door den druk niet gemeen gemaakt
zyn; waarbenevens men aanbiedt ook de reeds gedrukte afbeeldia.
gen op nieuw in 't koper te laaten brengen, indin een genoegzaam
aantal van Liefhebberen zulks gelieve te begunfligen. Men zal,
in de uitvoering hier van; van Stad tot Stad, of van Plaats tot
Plaats voortgaan , om dus de Merkwaardigheden van ieder Stad of
Plaats by een te brengen, in afzonderlyke Boekdeelen,waaromtrent
ieder dan, wanneer het Werk voltooid mogte worden, zodanig eene
Rangfchikking kan maaken, als hem best gevalt. Het eerlle
Deel, thans ter proeve afgegeeven, behelst alle zodanige Gedenk
beroemde DELFT gevonden worden ; waar uit-iuken,d't
men eenigermaate van de verdere bedoelde uitvoering kan oordeelen. Men vindt hier by een gebragt alle de zo Nederduitfche als
Franfche en Latynfche Graffehriften, (welke laatalen vergezeld gaan
van eene Nederduitfche vertaaling,) die in de Kerken te Delft voor.
komen; met byvoeging van zulke Praaltekenen der overleedenen,
die tot nog niet in plaat gebragt waren. Verder alle de Op- en Byfcbriften, als leerzaame Spreuken, of ter gedagtenisfe van eenige
fligtingen, voorvallen enz. hier en daar in de Kerken, Liefddaadige
Stigtingen en andere openbaare Gebouwen deezer Stad , geplaatst.
Nadien nu zulk eene Verzameling, in vergheiden opzigten,
basre aangenaamheid en nuttigheid heeft, zo is 't te wenfchen, dat
de Liefhebbers der Merkwaardigheden van ons Vaderland de verdere voltrekking bier van alleszins zullen aanmoedigen.

Tweehonderd-jarig 3ubelfeest, ter gedagtenisfe der verlosfange van
de Stad Zierikzee, plegrig gevierd op den zevenden November
1776. Door J. v. d. VELDE , o:adjie Leeraar der Hervormde
Gemeente re Zierikzee. Te Z. Zee by J. de Kanter en Zoon
1777. Behalve bet Voorwerk 214 bladz. in gr. octavo.

M

En voege deze Leerreden van den Eerwaerden v.d. Velde by
andere ffortgelyken, die in de Zeeuwfche Steden, ter dankbare gedachtenisfe harer verlosfnge, uitgefproken, en door den druk
gemeen gemaekt zyn; nadien ze, niet minder dan de anderen, in't
algemeen gefchikt is, om Gods weldaden over Nederland te herinneren, en 's Lands inwoonderen hunne dankbare verplichting te doen
opmerken; terwyl ze byzonder dient, om de lotgevallen van Zie.
Tikzee in die dagen te ontvouwen. Zyn Eerwaerde geeft, na ene
beknopte verklaring zyner tekstwoorden, Pfalm LXVI. 12, Gy had
den menscb -op ons hoofd doen ryden; wy waren in 't vuur en in
't water gekomen; maer gy hebt ons uitgevoerd in ene overvloeien de ververfcbing, een kortbondig verflag van Nederlands ongelukki.
gen toehand, onder de Spaenfche dwinglandy, en deszelfs aenvang-
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lyke redding met het innemen van den Briel; waer in ook Zierikzee
zo voor als na deelde. IIet overgaan van Zierikzee aen 's Prinfetn
zyde , op den 8 Augustus des jaers 1572 , bepaelt den Leeraer
voorts nader tot het ontvouwen van de lotgevallen dier Stad in die
dagen; en wel byzonder in de jaren 1575 en 1576; geduurende
welker verloop Zierikzee voor de Spaenfche macht moest bukken,
doch eerlang weder in 's Prinfen handen viel; zeden welken tyd,
te weten den 7 November des jaers 1576, die Stad en 't onderhorige Land, heflendig, aen de zyde van den Prins en de Staten ge•
bleven is. Zyn Eerwaarde deze lotgevallen, met de gevolgen daervan, voorgedraeen hebbende , befluit vervolgens zyne Leerreden
met ene toepasfng, naer eisch der omfiandigheden ingericht. Ter
ophelderinge en bevestiginge van 't gefchiedkundige , nopens de
Stad Zierikzee, wel byzonder tlaende de belegering door de Spaen.
fchen, en het daarop voorgevallen, heeft de Edele Achtbare Magiflraet dier Stad den Leeraer het gebruik der Stads Notulen vergund,
en 't heeft hem verder mogen gebeuren, dat verfcheiden Liefheb•
bers der Gefchiedenisfen van ons Vaderland hem de behulpzame
hand geboden hebben, door 't verlenen van zulke gedenkflukken,
welken hem in dit geval van dienst konden zyn. Hier door is zyn
Eerwaerde in flaet gesteld, om het voorgevallene des te naeu keu
te melden; mitsgaders, behalven de aenmerkin.-rigenwsf
gen, waar mede by zyne Leerreden verrykt heeft, 'er nog enige
Bylagen nevens te voegen, die verfcheiden merkwaerdigheden behelzen, welken in de Leerreden flechts aangeduid konden worden.
Onder andere Stukken vind men hier ook het Vertoog van Pbilibert
van Toil, Heer van Scrooskcrke, Gouverneur van Bergen op Zoom,
waar in die Heer aen zyne Excellentie Dors Loafs de Requefens
toonde, hoe men de Stad Zierikzee en de Landen van Schouwen
weder zou kunnen brengen, order da gehoorzaamheid vn zyne
Majesteit, met de verdere gevolgen daer van te verwachten: 't tvelk
aenleiding gegeven heeft tot de hachlyke onderneming der Spanjaer.
den , om van Tholen, over het verdronken land, den (Iroom doorwadende, op Duiveland te trekken, en voorts, enekreek,dieDuiveland en Schouwen van een fcheid, insgelyks doorgetrokken zyn.
de , hunnen aenflag op Zierikzee voort te zetten. Ene onderne.
ming, die, hoewel met verlies van veel manfchap, gelukt, nogbe.
zwaerlyker uit te voeren was, dan die van den Opperbevelhebber
Mondraagon , welke, in den jare 1572 ,Op ere dergelyke manier, ene
tusfchenwydre van ongeveer twee mylen doorwaedde, om de Stad
Goes te ontzetten. Ten laetlle is aan deze Bylagen ook nog
gehecht ene Naemlyst der Gereformeerde Nederduitfche , mitsgaders vats die der Walfche Predikanten , zeden de Hervorming tot
op den tegenwoordigen tyd.
-
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BEIEVEII

Brieven over bet Munniks-Wezen van eenen Catbolyken Pastoor
aan zynen Vriend. Naar den tweeden druk uit bet Hoogduitscb
.'ertcald. Te Ainflerdanz by de Wed. Loveringh en Altart.
Bebalven de l'oorreden 25$ bladz, in gr. octavo.
HEt hoofdoogmerk dezer Brieven is te toonen, dat de Man.

,mij niken de onkunde en het bygeloof, tot nadeel van den we-

zenlyken Godsdienst alleszins aengekweekt hebben , en te doen
zien, dat 'er een zeer groot onderfcheid is, tusfchen de echte leer.
ftellingen der Catholyke Kerke, en de bygeloovige denkbeelden,
welken door onwetende Munniken ingevoerd zyn , en nog dage.
lyks geftyfd worden. De Brieven, zo als ze hier voorkomen, toevallig ontdekt, (gelyk het gemeenlyk met zulke Brieven
gaet,) zyn gel'chreven door een Catholyken Priester, die zo veel
getludeerd had, als tot het bedienen ener Pastory noodig geoordeeld
werd. Hy komt voor als een Perfoon, die zyne Pastorale bediening welmenend aenvaerd heeft, en die, naer allen fchyn, ongei}oord, in zyne vooroordeelen en bygeloovige denkbeelden voort
zou hebben , was 't niet, dat zeker Heer Coedsnan, in zyne-gelfd
Pastory woonachtig, hem enigzins verfland;ger had leeren denken;
nopens de eigenlyke Leer der Kerke en derzelver verbastering door
de Munniken. Een bericht van den inhoud der gefprekken van dien
Heer Goedman, en derze; ver invloed op des Priesters denkwyze,
maken den voornamen inhoud dezer Brieven uit, welken de Pastoor
aen zynen Viiend gefchreven heeft, om hem een Verflag van zynen
ílaet en omflandigheden mede te deelen. De eetfile Brieven behelzen, by manier van aenleiding, een verhael van zyne opvoeding,
fudie en nenfielling tot het Priesterampt, mitsgaders van de gele.
genheid , by welke by in ene gemeenzame verkeering met den Heer
Goedspan geraekte. Voorts vervatten zy de gefprekken van dien
Lieer, welke zyne denkbeelden den Priester trapswyze ontvouwt,
om hem het bederf van den Godsdienst door de Munniken te leeren opmerken. De Heer Goedmaya draegt het character van een
mensch van onbefproken zeden, en vooral van een loflyk liefdenryk
gedrag jegens zyn Evenmensch: by is goed Catholyk, voor zo ver
by zich houd aen de vastgeftelde Leer der Kerke; maer by wraekt
de beuzelachtige denkbeelden der Munniken , en de aaer op gegronde bygeloovige gebruiken en gewoonten, welken zy ingevoerd
hebben. Ten einde den Pastoor van de rechtmatigheid zyner denk
dezen te overtuigen, leid by hem op, ter befchouwinge-wyzein
van den oorfprong en invloed van bygeloovige vooroordeelen; ontvouwt hem uit de Kerklyke Gefchiedenislèn den oorfprong en den
voortgang vats den 147unnikentland; ílelt hem voor oogen de denk•
wyze en 't gedrag der Munniken, met de fchadelyke gevolgen daer.
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van. Niet dat by alle Munniken op dezelfde wyze befchouwt; by

erkent dat 'er ook brave en verl}andige Mannen onder gevonden
worden; maer hy oogt op het geen gemeenlyk onder hen , en
vooral onder de Bedelmumiikén , plaets heeft ; waer uit hy ook
eenleiding neemt, om zyne gedachten mede te deelen, over hee
geen 'er in 't werk geheld zon kunnen worden, om het fchadelyke
van den Munnikentland, zonder dien geheel af te fchaffen, kracht.
dadig te weren. Wyders zyn 'er onder deze Brieven ook enige
anderen gemengd , betreklyk tot tusfchenkomende voorvallen en
gefprekken , waer van de Priester zynen Vriend bericht geeft; die
gansch geen gunftig denkbeeld verlenen van zodanige Geestlyken,
die de onkunde en 't bygeloof voeden; en uit dien hoofde men.
fchen van dat character als de Heer Goedman verketteren. -----•
Schoon deze Brieven wel inzonderheid gefchikt mogen zyn ,om de
oogen der Roomschgezinden , zo 't mogelyk ware, te openen,
kunnen ze echter ook van de Proteilanten met nut gelezen worden ; zo om den haat der Roomfche Kerke , in dit opzicht , te
beter te leeren kennen , als om de gevolgen van onkunde en bygeloof te oplettender in aenmerking te nemen ; welken hier op
ene levendige en leerzame wyze voorgefteld worden. Hy fpiegelt
zich, volgens het bekende (preekwoord, zacht, die zich aen an'
deren fpiegelt, en daer door op zyne hoede leert zyn.

Stigtelijke Gezangen, nagelaaien door MARIA ANNA DE VILLETxE.
Te Rotterdam by Dirk Vis en te Hoorn by L. Vermande 1777.
Bebalven de t oorreden en denBladwyzer 138 bladz. ingroot octavo.
' /MEjulliouwde L'llette heeft, zo als de Voorreden ons meldt, on
,LV j der de haaren bekend•geulaan ,voor een mensch van een uaauw•
gezet G.)dsdientlig leven; en aan dit denkbeeld beantwoorden ook
deeze haare Gezangen; die ten onderwerp hebben de wegen, welken
God met zyn Volk houdt, naar de denkbeelden, diezy zig daarvan uit
Gods Woord gevormd had. 't Is overbekend, dat de Christenen
bier omtrent verfchillende leidingen volgen, en dat zulks een door.
gaanden invloed heeft op hunne verdere Godsdienflige denkwyze;
van waar Schriften van die natuur best gefchikt zyn voor zulke Lee.
zers , die zig verenigen met de leiding der geenen, welken die Schrif.
ten opgeteld hebbén. Middelerwyl is 't 'er zo mede gelegen, dat
men, niettegenflaande die onderfcheiden leiding, onderling eenitemmig kan zyn , in 't verheerlyken van Gods genade, ten aandrang van
ernitige poogingen ter toeneeminge in Heiligmaaking; des men, dit
op het oog hebbende, fligting kunne vinden, in Schriften van eene
onderfcheiden leiding, mits dat zy ter bevorderinge hier van dienen.
Onder deeze foort van Schriften nu zyn deeze Stigtelyke Gezangen
te tellen; die men met opwekking ten goede kan leezen. Tot een
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voorbeeld hier van lirekke de volgende befchouwing der Kerke, ais

eene geestelijke Kudde, van haren getrouwen Herder alleen alles
gods verwagtende; op de zangwyze der Liederen van Lodefein,
Dronken zijn in flerke dranken. of Wie fleet beugelyker dagen.
I.

S

.

Van u, Heere, onzen Herder,
Zo wij hier of daar eens dwalen
Wagten wij befeberreming
Op de bergen van tt af,
Wij vertrouwen alles verder
Gij zult ons dog wederhalen
Gunstig door uw Herdersftaf;
Aan uw trouw' bezorreging;
En ons in uw vette weiden
Als de Leeuw met open kaaken
Weder voeren, als voorheen,
Op ons loert rondom uw kooi,
Zult gij, trouwe Herder, waaken,
Ja aan 't verfche water leiden,
Dat hij ons niet grijpt ten prooi. (*)
Goede Herder, gij alleen.
2.

Schoon wij ongelukkig (metten
Dikwerf onze zielevagt,
Gij zult ons bederf beletten
Door uw reinigende kragt.
Gij zult ons geftadig wasfchen,
Jezus, in uw dierbaar bloed;
I-leilfontein', uw waterplasfen
Zijn voor uwe fchaapkens goed.

4

.

Leer ons op uw leiding letten,
En ook op uw Herders woord,
Ja naar uw bevel en wetten
Wandelen t'famen zagtkens voort.
E Heftier tog onze treeden
Hier, door 't lage jammerdal,
Naar die kooi van Heerlijkheden,
Die hier boven wezen zal.

(*) Met betrekking tot het Dichtkundige baat hier op te merken, dat de
Overleedene verzogt heeft , dat dit haar Gefchrift eenigermaatc befchaafd
mogte worden. Zulks is ook gefchied; maar men heeft, gelyk 'er in de
Voorreden gezegd wordt , „ niet kunnen goed vinden die juiste nauwkeurig
Dichtkunst vereischt, in agt te neemen, om dit-heid,nbfca
werkje van de Overledene niet te veel van het oorfprongelijke te verwijderen, en om het met de minst mogelijke verandering te doen te voorfchijn
komen " Uit dien hoofde heeft men ongetwyfeld de gerekte woorden be.
fcberreming en bezorreging lasten blyven, om dat de verbetering hier van te
veel verandering te weeg gebragt zou hebben ; dit heeft des zyne reden;
maar 't verwondert ons eenigzins, dat men in de bcfchaaving voor de Leeuw
geèn Wolf geplaatst hebbe; deeze verandering was klein, en 't depbóeeld
was eigenet aan een Schaapskudde.
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LETTER - OEFENINGEN.
Inleiding tot bet rechte veyjland van 't N. Test., door de Heeren
IIEAUSOBRE en L'ENFANT. Uit bet Fransch in 't Hoog.
duitsch overgezet, en vermeerderd met twee hier toe betrek
Verhandelingen , door j. n. ERNEST!. Met eene-kelij
Voorreden van J. L. MOSHEIM. Uit bet Hoogduitscb ver
P. S. Te Leiden bij J. le Mair 1777. Behalve -taldor
bet Voorwerk 483 bladz. in gr. octavo.
An dit Gefchrift, op naem der Heren Beaufobre en L'Fnfaut, aen 't hoofd hunner F ranfche uitgave van 't N. T.
geplaatst (*), heeft men, benevens de overzetting van dat
Werk zelve, reeds ene Nederduitfche overzetting, die in veler handenen dus overbekend is; des het niet noodig zy deli
inhoud dezer Inleidinge breedvoerig te ontvouwen. Genoeg
zy het met een kort woord te melden, dat dit Gefchrift onbei
twistbaer geteld mag worden, onder de nuttigfte Gefchriften,
welken ten rechten vertande van het N. T. kunnen dienen.
Het behelst naemlyk, in een beknopt beflek, ene kortbondage, en naer het bedoelde oogmerk volledige voordragt valt
die kundigheden, welken vereischt worden-, om de beoogde
mening der Schryveren des N. T. na te fpooren, voor zo ver
zy in hunne fchryfwyze de toenmalige kundigheden van dent
Joodfchen Godsdienst, van de gefteldheid der jonden t en hunne gewoonten vooronderttellen. Daernevens zyn nog gevoegd enige oordeelkundige aenmerkingen over de verfchillende lezingen, de verdeeling der Schriften des N. T. in Hoofdftukken en Verzen, de overzetting dier Schriften in 't algemeen, en die der opgenoemde Heren in 't byzonder niet hun ne
(') Deze Inleiding is bepaeldlyk het werk van den Heer L'Enfant; maar, het gehele Werk op beider naem gaende, heeft men
dit met de uitgave niet onderfcheiden. Zie, behalven het geen de
Heer Ernesti bier in zyne Voorreden meld, het uitdruklyke getut.
genis desaangaande, in In T'ie de Mon/l eur de Beaufobre, geplaatst
echter les Remarques Historiques fes fur ce Nruueau Testament.
T II. pag. 3o7,
VI. DEEL. H. LETT.140. IO.
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De Heer Ernesti, eeuftem.
ne nevensgaende Aentekeningen.
mig met het zeer eenparig gevoelen van de verilandige Uitlog.
geren des N. T., overtuigd van de nuttigheid dezer Inleidinge, is daerdoor bewoogen, om dezelve in de Hoogduitfche
Tale gemeen te maken; en men heeft thans goedgevonden deze vertolking in 't Nederduitsch over te brengen; waer door
men onzen Landsgenooten een wezenlyken dienst bewyst.
Men bezat, 't is waer, dit Gefchrift reeds in onze Tale;
doch 't was niet te bekomen, dan niet den inkoop van het ge.
heele opgenoemde Werk, dat velen te kostelyk viel; en Baer.
enboven is die uitgave van 't Nieuwe Testament, door de gemelde Heren vertaeld en opgehelderd, nagenoeg uitverkogt;
zo dat het Werk zelve niet algemeen te erlangen zy; waertegen die Inleiding nu, door deze afzonderlyke afgifte,vooreen
ieder ten middelmatigen pryze te bekomen is. Ter verdere
aenpryzinge van dit Stuk, zo als het tegenwoordig afgegeven
word , dient , dat de fchrandere Ernesti 'er nog twee gewigtige Verhandelingen bygevoegd heeft, die lezenswaerdig zyn.
De eerike gaet over de figuurlyke Spreekwyzen des N. T.
In dezelve brengt de Heer Ernesti den Lezer onder het oog,
hoe verftandig en welgepast de Schryvers des N. T. zich van
figuurlyke fpreekwyzen bediend hebben , om hunne Leer ,
naer de denkwyze en fpreektrant van dien tyd, klaer en nadruklyk voor te (tellen; en wel indiervoege, dat zulks ook
nuttig ware voor de.latere Nakomelingen. Op de ontvouwing
hier van gact hy na, hoe men dit voorbeeld der Apostelen
met vrucht kunne navolgen, en wat men ten dien einde in
acht hebbe te nemen. Zulks geeft hem gelegenheid om de
aendacht te vestigen, op de voornaemfte misbruiken, welken
daaromtrent plaats hebben; wier toe hy bovenal de volgen
brengt, die dikwerf in de Myftieke Schriften voorkomen.-den
„ (t.) Wanneer men den figuurlyken Ityl der Apostelen zoekt
na te volgen; doch niet Hechts tegen den aart der figuurlyke
fpreekwyfen zondigt, maar ook laffe en befpotlyke gezegdens
voor den dag brengt. (a.) Wanneer men de fpreekwyfen
der Apostelen verder uithaalt, dan hun oogmerk duldt. En
wanneer men dezelven op de onrechte plaats bybrengt,
te weten, als 't 'er op aan komt om ene zaak te verklaren of
te befcihryven." Het nadeelige van zulk ene voordragt aen.
getoond hebbende, beantwoord hy ten laetfle het voorwend.
zei, dat men hier mede de leerwyze der Apostelen navolgt,
aldus.
„ Het is waar, dat de Apostelen by het voorf{el dergewichtigite Waarheden zich van figuurlyke fpreekwyzen bediend

(s.)
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diend hebben. Maar het is ook waar, dat de omlandigheden , waarin de Apostelen zich bevonden , met de onzen
niet gelyk flaan. De Apostelen fpraken tot Joden en Hei.
deren, die aan dezen voordracht gewoon waren. Zy, die
hen hier in navolgen willen , fpreeken tot Menfchen, by
welken niets ongewoner is. De Apostelen maakten de ge.
lykvormigheid van bekende gemeene dingen tot een grond
van hunne fignurlyke fpreekwyfen, en onder[Ielden daar in
Leerftukken, die in de Schrift duidelyk gegrond en verklaard
waren. Maar onze Redenaars , men weet het zelfs niet ,
van waar zy hunne fpreekwyzen al ontleenen; en dezelveit
duiden op dingen, die of vaisch, of ten minften zeer onVerliaanbaar zyn, zo dat men hun voorbel als een louter
feel der Inbeelding moet aanzien. De Apostelen4dragen de
Waarheden dikwerf onder figuurlyke fpreekwyzen voor ;
doch dit doen zy zo wyslyk , dat zy dat geen alleen op
ene figuurlyke wys zeggen , dat zy op andere plaatfen ei.
genlyk en duidelyk reeds ter neder geheid hadden. De
Schriften der zogenaamde Myfliken zyn ene doorgaande
Verzameling van figuurlyke 1preekwylèn; en men verflaat 'er
het einde zo min als liet begin van, De Apostelen fchry.
ven zo , dat het der Nakonielingichap nader verklaard zou
worden. Maar gemelde Schriften zullen daarvan verklaringen zyn : en men ontdekt 'er niet anders in, dan vremde
fpreekwyièn, die veel moeijelyker zyn, dan de woorden der
Apostelen , die neen verklaren wil. Zo verltandig en wyg
derhalven de Apostelen hierby te werk gingen; zo weinig
reden heeft men, om zich, ter rechtveerdiging van verwerpelyke misbruiken, op 's Heilands Gezanten te beroepen.
Tyd, omflandigheden en zaken zyn hier hemelsbreed onderfcheiden. Kortom, hoe men zich ook verkiest te ontfcliuldigen 4 een Verftandig Man ziet toch wel, dat men, door
liguurlyke fpreekwyfen op één te hoopen, weinig nut doet ^
en dat het een misbruik is in ene zaak , waarby de Apostelen alle behoedzaamheid en voorzichtigheid aangewend
hebben."
Op dit voorftel , nopens die wraekbare Leenfpreukige
Leerwyze, die meer fteunt op gelykenifen, dan op wezen•
lyke gronden , volgt ene twede Verhandeling, over de vers
gelyking van den Styl des N. T. met dien der ongewyde
Schryveren. Dezelve i rekt ter aentooninge dat men te ver.
re giet, wanneer men, quanswyze om de eer der Heilige
Schryveren te verdedigen , beweert, dat hun ífyl in alle
delen nier dien der ongewyde Schryveren gelykt; en dat
Fe a
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men der goede zake ongelyk meer dienst doet, wanneer
men, overeenkomttig met de waerheid , erkent , dat 'er in
hunne Schriften verfcheiden fpreekwyzen gevonden worden,
die zuivere Griekfche Schryvers nimmer gebruikt hebben,
en vooral zulken , die uit de Hebreeuwfche Sprake en het
taeleigen der jonden van dien tyd ontleend zyn. Onze Autheur
behandelt dit onderwerp, als een oplettend tael- en oor
acht neemt , den tyd en om[tan--delkunigMa,
digheden in welken , mitsgaders het oogmerk waer mede ,
een Schryver gefchreven heeft : en daer uit doet zien , dat
de bovengenoemde ftelling, zo onbetwistbaer uit de Schriften des N. T. af te leiden, geenszins tot minachting, maer
veeleer tot verzekering van de echtheid dier Schriften (trekt.
Men vind naemlyk in die Schriften juist den íchryfflyl, wel
ver-kenmaturlyvdiSchesN.Tmot
te weten, een fchryfflyl, die met de natuur der-wachten;
zaken, met de omttandigheden en de toenmalige tydcn overeenkwam, dat is, een flyl, welke aen dien des O. T. en
der 7o Overzetters , of der Griekfche Tolken van den Hebreeuwfciien Tekst, zeer gelyk was.
Voorts gaet deze uitgave vergezeld van ene Voorreden,
gefchreven door .7• L. v. Mosbeim ; welke, behalve dat ze
ter aenpryzinge van deze Inleiding uirekt , inzonderheid
dient , ter wederlegginge van dezulken , die het Uitleggen
der Heilige Schriften wraken, of een verkeerd gevolg uit de
veelvuldige Uitleggingen, die 'er voor handen zyn, willen
trekken. De Roomschgezinden naemlyk zouden onze Leer,
nopens de klaerheid van Gods Woord, daer uit wel willen
bettryden ; en men vind onder de Prote(Ianten welmenende vromen , die wanen dat de uitlegkundige beoefening,
voor den Godsdienst, eer fchadelyk dan heilzaem is: docli
de Hoogleeraer toont ten klaerfte, dat men aen de ene en
andere zyde ongelyk heeft. Het Bybelboek, hoe klaer ook
in 't noodzaeklyke , heeft echter zyne duistere voorftellingen; en derzelver opheldering, fchoon niet volitrekt nood.
zaeklyk ter zaligheid , kan evenwel van een wezenlyk nut
zyn.
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De Huis. Uitlegger des N. Test. of vertalingen omfchryving van
bet zelve, met oordeelkundige aanmerkingen en toepasfelyke
gebruiken, door PH-r . DODDRIDGE , Dr. en Prof. der H.
Godgel. te Northampton. Uit bet E,ngelsch in 't Neérlandscb
overgezet. Derden Deels Vierde Stuk. Te 4 rnJleldam by
P. Meijer 1777. In groot octavo 418 bladz.
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En heeft dit Stuk, waermede het derde Deel van dit
voortreflyk Werk bellooten word , inzonderheid ge fchilkt tot een Register-Stuk, over de drie eerfle Deelen, behelzende de opheldering van de vier Euangelien en de Handelingen der Apostelen. In gevolge hier van word ons in 't
zelve medegedeeld ene Aenwyzing der Griekfche Woorden
en Spreekmanieren, waervan in de aentekeningen gewag gemaekt is; ene Lyst der voornaemlle Schriftuurplaetfen, die
'er in aengehaeld en opgehelderd zyn ; benevens een algemene Bladwyzer over de zaken, welken in deze drie Deelen
voorkomen. De geachte Vertaler van dit Werk heeft deze
Registers met veel naeuwkeurigheid, en den laetstgenoemde^t
liladwyzer zeer oordeelkundig, opgetleld; des zy, die van dit
leerzaem Schrift gebruik maken, 'er zich met veel vruchts
van kunnen bedienen. Voor deze Registers heeft men
nog enige meikwaerdige Stukken geplaetst, die tot het geheele Werk behooren, of byzonder betrekking hebben, tot
de reeds verhandelde Euangelifche Geíchiedenisfen.
Het eerfle beftaet in ene Verhandeling over de Godlyke ingeving van het Nieuwe Verbond; een onderwerp, dat, ge.
lyk bekend is, zeer verfchillend bepaeld word, fchoon men
't onder elkander eens zy, dat de Euangelieleer ene Godlyke
Leer is. Zie hier des Autheurs bepaling. --- „ In 't algemeen bedact ene Godlyke Ingeving in zekeren bovennatuur
invloed van GOD op de ziel van een Redelyk Schep.-lyken
el, door welken het gebragt wordt tot een hoogex trap van
verílandelyk vermogen, dan het op dien tyd en in die oml'tandigheden op Bene natuurlyke wyze, dat is, door een gewoone oeffening van deszelfs vermogens, zonder byftaind van eene
Godlyke medewerking, kon bereikt hebben." Zodanig een
bovennatuurlyke invloed nu kan , gelyk hy verder aenmerkt,
verfchillende foorten en trappen hebben ; waer toe hy inzonderheid de twee volgenden brengt. Eerst ene Ingeving vara
Toevoorzigt , hier in beftaende ; ,, dat God iemands ver.
(land, door dezen invloed, zodanig beltiert, dat Hy het zet.
ve veiliger doet zyn voor dwaling, dan zulk een by het na-
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t.uurlyk gebruik zyner vermogens geweest kon zyn." En
voorts, ene volmaekt toevoorziende of volkomen Ingeving hier
in beflaende; „ dat deze *invloed in zo yerre werkzaem is,
dat dezelve allerlei dwaling voljlrekt buitenfluit in de dus
beflierde voorf elling van Leeringen of Gebeurdtenisfen."
, chtervolgens deze laettle bepaling „ kan een Boek, zegt
de Eerwaarde Doddridgc verder , dat niets dan waerheid
behelst , gezegd worden , door ene volkonen ingeving gefchreven te zyn , zelfs ^, fchoon het veele dingen behelst ,
die de Schryver enkel door behulp zyner natuurlyke vermogens kon geweten en zich erinnerd hebben , indien 'er andere zaken onder zyn , die by zonder wonderdadigen byftand niet weten, noch zich zoo naeuwkeurig erinneren kon;
of indien 'er over het geheel niet zoodanig eene veybeit van
dwaling plaets kon gehad hebben , ten zy GOD dus over
zyn mond en pen de wacht had gehouden, of met zoo eest
toevoorzigt werkzaam geweest ware. — Hier uit volgt wyders dat een Boek gefchreven kan zyn met een zoo volko;nene Ingeving, als ik bepaald hebbe , offchoon de keuze
van woorden, flyl en fpreekwyzen, geheel aen den Schry.
ver gelaten zy ; al is 'er zelfs eenige onvolmaektheid in den
.rpreektrant en Leerwyze, zoo maer het geheel waer, en het
onderwerp zoo gewigtig is , dat het der Godlyke Wysheit
voege, daeromtrent wonderdadig werkzaem te zyn, ter bewaringe eener volkomene geloofwaerdigheid der verhaeldc ge
als Godlyk opgegevene Leeringen."
-beurdtnisf
Van die natuur is de Godlyke Ingeving, onder welker
invloed de Schryvers der Schriften des Nieuwen Verbonds,,
naer 't oordeel van zyn Eerwierden, gefchreven hebben.
Wat wyders aengaet de verhevener trappen van Ingeving,
van welken de Godgeleerden fpreken, de Godlyke Ingeving
door Verlichting en door Inflorting, by erkent, dat deze
foort van Ingeving, in een aenmerkelyken trap, aen vele dee.
len der Heilige Schrift eigen is; maer ik oordeel liet, zegt
fly, „ noch nuttig, noch juist noch veilig, deze, omtrent
den geheelen Bybel, flaende te willen houden." — Na
bet ontvouwen dezer bepalinge, verledigt zich onze Autheur,
om te toonen , dat de Schriften des Nieuwen Verbonds
daedlyk door zodanig ene Ingeving gefchreven zyn ; en voorts
te doen opmerken , welk een invloed deze gewigtige waerheid altoos op ons hart en daden behoort te hebben. -Aen dit betoog nopens de Godlyke ingeving van het Nieu.
we Testament , gegrond op de voorheen bewezen Geloof
hecht-waerdightvnszlforaemgchidnsf,
zyn,
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zyn Eerwaerde vervolgens ene Schets ener Verhandelinge ,
tot een leiddraed van een foortgelyk betoog met betrekking
tot het Oude Verbond. Hier in ]:telt hy zich voor , eerst
te , bewyzen , dat de Boeken echt zyn , vervolgens dat de
Gefchiedenis dier in vervat geloofwaerdig is ; en hierop toont
hy, hoe men, uit die bewezen Ecbtheid en Geloofwaerdi-.
beid , bewogen kan, dat het Oude Verbond gefchreven is
door Godlyke ingeving, by wyze van beflierend Toeverzieht;
het welk hy ten flot aendringt uit het getuigenis dat het ,
aen het Oude verleent, daer 't vast flaet," dat geen
hoor Godlyke Ingeving (prekend of fcbryvend Man kan fei•
Jen in het getuigenis, dat een ander door GODS Geest gedreven of beftierd is."
By deze twee opmerkelyke Stukken komt voorts ene Tyd.
rekenkundige Tafel der Gebeurtenisfen in de vier Euangelien en de Handelingen der Apostelen verhaeld, volgens het
geleide der Afdeelingen van dit Werk; 't welk ons de aeneenfchakeling der gevallen beknopt en klaer onder het oog
brengt. 't Is wel zo, dat in zulk ene aeneenfchakeling niet
alles even zeker zy ; maer 't is gereedlyk te bezeffen, dat
de tydrekenkundige verfchillen daeromtreut van geen wezen.
lyk gewipt zyn; en de Autheur heeft, met een welwikkend
oordeel, die fchikking gevolgd, welke, zyns oordeels, best
geftaefd kan worden, en aen de minfte zwarigheden onder
hevig is.
Ten laetfle deelt hy ons in een Byvoegfel nog mede , 't
geen by , aengaende den Scliryftyd der Euangelien en der
Apostolifche Handelingen, opgemerkt heeft; waer van men,
by mangel van genoegzame getuigenisfen, niet volkomen befisfend kan (preken; dat echter, gelyk zyn Eerwaerde toont,
geen wezenlyke zwarigheid baert. 't Geen in dit geval voldoet is , dat de algemene aenneniing dezer Boeken , door
hen, die allerbekwaemst waren, om over derzelver echtheid
te oordeelen , en 'er het aller1Ierkíle belang in hadden , ons
op goeden grond verzekert, dat zy van zeer vroegen datum
zyn. Schoon dan de boeken zelven geen bepalenden fchryftyd aenduiden, en hoewel de getuigenisfen der Ouden daeromtrent zeer verfchillende zyn , kan men in dat algemene
getuigenis berusten ; en al ware 't dan , dat ze allèn vry
lang na 's Heillands Optlanding gefchreven waren, zou zulks
echter hunne geloofwaerdigheid niet verzwakken ; daer ze,
volgens het voorheen betoogde, door ene Godlyke ingeving,
of onder he Godlyk toeverzicbt, opgefteld zyn. — Met
Ee4
recht
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recht belluit zyn Eerwaarde eindelyk dit Byvoegfel met deze aenmerking.
„ Hoe langer het Christendom in de wereld gevestigd ge.
weest zy, eer deze Boeken gefchreven waren, des te flerker
is het bewys, dat, ter Raving van derzelver waerheit, uit
de algemene aenneming, die denzelven te beurte viel , kan
worden opgemaekt; om dat het duidelyk toont, dat zy vol.
maakt overeenflemmen, met het geen de Gemeenten in de
eene en andere plaets van de lippen der Apostelen ontvangen hadden, terwyl anders hunne onbeilaenbaerheid met die
oirfprongelyk ontvangene berichten, buiten twyffel, een onverwmnelyke reden geweest zou zyu tot derzelver verwerping.
„ En , wanneer wy deze aanmerking haer behoorlyk ge.
wigt geven , zal het wel dra blyken , dat, of fchoon we
den fcbryftyd van ieder Boek zoo laet (tellen , als één der
Kerkelyke Gefchiedfchryvers doet, (waervoor ik egter geen
voldoende reden zien kan,) nogthans de zaak derChristenheit , door zoo een toegevendheit , in het wezenlyke niets
lyden zal."

Redenvoering van N. HOOGVLIET over de openbaare Wetge.
vlug, als zynde geenszins het eenig kenmerk van den geopenbaarden Godsdienst, opgefleld, doch door ziekte verhinderd
te worden nitgej roken, ter overdracbte van bet befluur van
's Lands Hooge Schoole te Leyden, op den T/IJI, van Sprokkelmaand 1 77. Uit bet Latyn vertaald. Te Leyden by S. en
J. Luchtmaas 1777. Bebalven bet VoorGuerk 62 bladz, in
gr. octavo.

H

Et gevoelen van Moles Mendelszoon, „ dat geene Wonderwerken, maar alleen de Openbaare Wetgeving cmtrent de Goddelyke Openbaarin g eene gerustliellende zeekerheid
geven kunnen ," is het hoofd onderwerp in deze Redenvoering behandeld. By gelegenheid der wederlegginge van dit
gevoelen , laet zich de Hoog'eeraer tevens uit, over de denkwyze van dien XVysgerigen Jood, welken zich zo gerust
ftelt in den Joodfchen Godsdienst, dat by een nader onderzoek
van de Godlykheid der Euangelieiere onnoodig oordele; met
aentooninge wat men van zulk ene denkwyze te houden heb.
be, en hoe nadelige gevolgen, by voortgang, zo zulks al.
gemener wierd, daer uit natuurlyk zouden moeten voorfprui.
teil,
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ten. --- Zyn Hoogeerwaerde heeft deze Redenvoering opget'eld in een tyd, toen by met ene kwale worllelde, die
hem eerlange ten grave fleepte ; ongetwyfeld had by zyri
onderwerp uitvoeriger en met meer keurigheid behandeld,
indien by in gelukkiger omflandigheden de pen had mogen
voeren. Middelerwyl is echter dat geen, dat hy hoofdzaeklyk beoogde, de wederlegging van het bovengemelde gevoe•
len, genoegzaam overtuigend ingericht. Bovenal verdienen
des Hoogleeraers aenmerkingen, over het voorgevallen op
den Pinktterdag, met de uit1 orting der gaven des Heiligen
Geestes, in vergelyking met het geen 'er gebeurd is, by de
Wetgeving op Sinaï, ene erndige overweging. Hoe meer
men alle de omstandigheden van 't een en 't ander nagaat,
en de overtuigende kracht dier beide voorvallen met elkan.
deren vergelykt , hoe meer men bewoogen worde , om te
beweren , dat de wonderdadige uitf orting der gaven des
Heiligen Geestes, op den Pinkfterdag, vooral, niet minder
fterk pleite voor de Godlykheid der Euangelielere , als de
wonderdadige Wetgeving op Sinaï voor die van de Mozaiíche Wet. — Wy zeggen, met voordagt, de wonderla .
digs Wetgeving, om dat de Heer Mozes Mendelszoon, hoe
fierk by ook de openbare Wetgeving tegen alle Wonderwerken overfrelle, niet kunne ontkennen , dat dezelve waerlyk
wonderdadig zy; des hy ten onregte de Wonderwerken en
Wetgeving tegen over elkander ítelle. ,De Hoogleeraer dit
vooraf getoond , en dus de fchynbare kracht der daarop ge.
gronde redeneringe verbroken hebbende, gaat daerop over
om te toonen , dat 'er geen genoegzame rede zy , om de
Wetgeving boven de Wonderwerken den voorrang van overtuiging te geven. Ten bewyze hier van neemt by in opmerking , dat 'er geen ene byzonderheid in de Wetgeving
ten haren voordele bygebragt word , welke niet in verfcheiden Wonderwerken van de Godlyke hand even blykbaer
doorftraelt. En dit heeft, gelyk by vervolgens, in de bo.
vengemelde voordelling, toont , by uit{tek plaetsin de wonderdadige uitl}orting der gaven des Heiligen Geestes op den
Pinkfterdag ; welke ten dezen aenzien beflisfend geoordeeld
mag worden.

Ee 5
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Leerrede over de reetmaatigbeid van de Inenting der Kin.
derpokken , voorgeltelt uit Rom. XIII. 14. Te Rotterdams
by Hofhout en Wolfsbergen. In groot octavo 56 bladz.

N

A ene algemene voordragt van 's Menfchen verplichting, om voor zyn Lichaem te zorgen, en deszelfs
welíland en gezondheid, zo veel mogelyk is, te bevorderen, komt de op [Teller dezer Leerreden ter zake, verklaren.
de hoe zyn oogmerk is te bewyzen : „ Dat de Inenting der
Kinderpokken eene Plicht zy, dewelke de Mensch, die zyn
Licbaan; waarneemt (*), moet volbrengen." Ten dien ein-,
de maekt by zyne Redenvoering drieledig. I. In de eerfile
plaetfe tracht hy te wonen, „ dat de Inenting der Kinder.
pokken een heilzaam middel is , om het gevaar des Doods,
waaraan de Mensch wegens de natuurlyke Pokken is bloot
geftelt , te ontduiken." Hier worden ons de gevaren der
natuurlyke Pokken; en de voordeelen der Inentinge onder 't
oog gebragt, met een verplichtenden aendrang, bin van dit
behoedmiddel gebruik te maken. II. Vervolgens bevlyrigt
zich de Redenaer, „ om de heilzame Uitwerkzelen en Ge.
volgen der Inentinge, ten aanzien van 's Menfchen Gezond.
heid, voor te ftellen." De Inenting naemlyk komt niet al.
leen voor als een behoedmiddel tegen den dood ; maer ze
word te gelyk aengeprezen, als dienende ter bewaringe van
de Gezondheid, en ter afwendinge van zodanige ongeíleldheden , toevallen en ziekten , die de natuurlyke Pokken
meermaels vergezellen , of na zich liepen: 't welk de verplichting des te flerker maekt. III. By deze ontvouwing der
gronden , waerop de verplichting ter Inentinge gevestigd
word , komt wyders, „ eene beantwoording der Zwaarig-heden en Tegenwerpingen tegen de Inenting der Kinder.
pokken;" en na dit alles dringt 'er de Leerar ten ernftig.
fte op aen, dat ieder, die zyne Kinderen lief heeft, een
belluit neme, om dezelven door dit weldadig Hulpmiddel
te redden.
De Opfteller dezer Leerreden is een yverig Voorftander
voor
($) De Tekst dezer Leerreden , Rom. XIII. r4 het middelfile
gedeelte, luid, naer de vertaling van Luther, in dezen gevolgd,
neemt het Ligcbaam waar ; en deze vermaning word bier, in
een uitgebreiden zin, ter aenleidinge tot het behandelen van het
bedoelde onderwerp gebezigd.
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voor de Inenting, en verzuimt niet van alles by te brengen,
wat tot derzelver aenpryzing kan dienen, mitsgaders om de
bedenkingen tegen dezelve krachtloos te maken; waejin by
ook over 't geheel vry gelukkig flae gt ; des dit Gefchrift,
nevens anderen over dit onderwerp , de oplettendheid der
Natie vordere. Alleenlyk ftaet by , naer ons oordeel , te
fterk op het denkbeeld van verplichting, daer de Natie nog
fteeds met krachtige vooroordeelen tegen de Inenting mgee
nomen is; 't welk dezelve tot nog onvatbaer maekt voor 't
denkbeeld van plicht ; als welke eerst ftand grypt, op de
volkomen overtuiging van de noodzakelykheid , om tot dit
behoedmiddel toevlucht te nemen. -- De groote zaek in
de tegenwoordige omftandigheden is , zo veel wy kunnen
zien , de Natie tot meerder opmerking op het gewigt van
dit Stuk te brengen; men `denkt 'er gemeenlyk, gelyk ons
de ondervinding in de verkeering leert, ffechts.oppervlakkig
aen, en fpreekt 'er in gezelfehappen over, als iets, dat zo
wel zyn voor- als tegenfpraek heeft, 't welk niets beflist en
geen Qvertuiging te wege brengt. Van daer vind men nier
zelden vele Ouders, als troostloos, wanneer zy in 't geval
zyn, dat zy hunne Kinders dus zien fneven. Deze verliest
zyn Kind door de natuurlyke pokken, en wenscht, dat by
vroeger zyne toevlucht genomen had tot de Inenting; en
een ander, zyn Kind verliezende, na dat by 't zelve heeft
laten inenten, wenscht dat by de Natuur 4ecllts had laten
werken. Zulks heeft ter ,wederzyde plaets, en is niet voor
te komen, dan door ene bedaerde overweging van het voor
en tegen; waerop men zich, naer zyne overtuiging gehandeld
hebbende, in zodanige ongeluk;rige gevallen gerust kan ftellen; in de bewustheid, dat men dien weg heeft ingeflagen,
welken men, niet onbezonnen, maer wel overdacht, over 't
geheel den besten geoordeeld heeft.
De Zedeleer der H. S. van den Hoogleeraarj. L. VAN MOS HEt1 t,
agtervolgd door J. P MILLER, Hoogleeraar in de H. Godgel. te Gottingen T7IIde Deel. Vertaald door A. A. VAN
nzoERsFEK ,- Leeraar der Doopsgezinden te Donlregt. Te
Utregt by G. T. en A. v. Paddenburg 1776. Bebalven de
Voorreden en den Blad wyzer 794 bladz. in quarto.
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Aest de plichten jegens God en ons zelven in acht te
nemen , komen die in aanmerking, welken ons omtrent
anderen in 't algemeen te verrichten zyn,; en dezen, (de
eerst-
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eerstgemelden reeds afgehandeld zynde,) ontvouwt de Hoog.
leeraer Miller nenvanglyk in dit Deel. Hier onder bekleed de
Christlyke Liefde natuurlyk de eert e en voornaemfle plaets,
waer uit ene reeks van plichten jegens den Naesten , zo teti
opzichte der Ziele, als met betrekking tot het Lichaem,
voortvloeit, welken zyn Hoogeerwaerde afzonderlyk nagaet.
Dit leid hem verder ter overweginge van 't geen een Christen
omtrent zyne Gefprekken in acht hebbe te riemen; waer toe
by gehouden zy ten aenzien van Verbindtenisfen; wat by
omtrent de Verkering met menfchen en de Eenzaemheid behoore gade te faen; waer toe hem de plichten der Vriend
verbinden; wat de Dankbaerheid omtrent Weldoeners-fchap
van hem afvordere , en hoe by zich jegens zyne Vyanden
hebbe te gedragen. Maer nopens dit laetl}e handelt de Autheur voor tegenwoordig ílechts over de Vreedlievendheid,
en de algemene plichten omtrent de Vyanden; dat, in 't
naestkomende Deel, door ene nadere ontvouwing der byzon.
dere plichten jegens dezelven achtervolgd zal worden; met
ene overweging der verdere plichten, die wy ten opzichte
van anderen te betrachten hebben. -- Onze Zedeleeraer behandelt deze onderwerpen, even als de voorgaenden, niet
alle opmerkzaemheid; van waer gene der gewigtige omfian.
digheden, in 't betrachten dezer plichten, onopgemerkt voor
worden. Wel inzonderheid houd by (feeds in 't-bygean
oog, 't geen by zich ook opzetlyk voorge(teld heeft, zich zo
wel te wachten voor ene te llrenge als voor ene te toegeven.
de verklaring der geopenbaerde Zedeleere. En dit geeft hem
meermaels aenleiding, om de uitmuntendheid der Zedelere
van 't Euangelie boven die der Heidenfche Wysgeren te ver
mitsgaders om deze en gene berispingen of be•-deign;
fpottingen der Christlyke Zedelére tegen te gaen. Tot een
flael van dit laetl're zou byzonder kunnen (trekken, her geen
de Hoogleeraer ons voorilelt, wegens de verkering der Christ e v en in de. Waereld ; ter aenwyzinge hoe een Christen a
zonder de Zedeleer van 't 1 uangelie te kwetzen, zich daer in
bevallig en aengenaem kan gedragen; mitsgaders ter weder
't denkbeeld, dat een reehtfchapen Christen,-leginva
zo als mei (preekt, geen goed gezelfchapsman zou kunnen
wezen. Dan 't bybrengen van 't gehele beloop zyner rede.
neringe over dit (luk, zou ons te breed doen uitweiden;
waerom wy ons liever bepalen , tot her opgeven van 't voor
welk by ons van Panagius maelt.
-beldigchart,'
Panagius heeft liet geluk riet, van ter(tond in een Gezel
te behangen. ,paar staat by heel alleen by het glas van-fchap
't Sa-
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't Salet, en fchynt een onverfchillig oog te flaan op de vremdelingen, die hier allengs vergaderen. By hun inkomen be.
wyst hy elk, op ene ongedwongene wyze, zyne eerbied, en
voort daarna is hy weder de voorige flomme aanfchouwer.
De deuren gaan open, en de Minister ontvangt met zyne Ge.
maalin de eerbewyzingen der Gasten. Panagius krygt, aan
de tafel , eene der laagfte plaatzen. Na eenige algemeene
vraagen wordt het gezelfchap met der tyd levendig, om dat
de Gastheer, heden, ongemeen vrolyk, en yry van Staats.
gedagten fchynt te wezen. De uit de kristallyne roemers
vloejende Nectar ftort den gasten een nieuw leven in. Zelfs
't voorhoofd van den ouden Agathocles ontplooit zig, en hy
beantwoordt een paar losfe invallen van twee jonge Heeren,
met zulk een aangenaam zout, dat de Minister zelf zyn ge.
noegen wat luider, dan anders zyne manier is, te kennen
geeft. En dit is de leuze voor het geheel gezelfchap, dat elk
der gasten nu een vrolyken inval vry mag te berde brengen. Aanftonds hoort men over tafel een ongemeen getal
van fneedige invallen , even als op het Socratisch gastmaal
by Xenophon. Panagius grimlacht zomwylen, doch behoudt
meestal zyn ernstig, tyf en flaatig Wezen. Hy fchynt al.
leen daartoe beftemd te zyn , om onder zo veele, fteeds
werkzaam zynde menfchen , de rol van een ftommen of
den geheimzinnigen te fpeelen. Hoe overlastig is niet zulk
een man in een gezelfchap , het welk, uitdrukkelyk, van
een met bezigheden overhoopten Staatsdienaar wordt belegd,
op dat hy zig en zynen vrinden eene uitfpanning voor den
geest verfchaffe! En evenwel is hy, op des Ministers noodiging , meestal onder het getal der gasten. De tafel wordt
opgenomen, en men gaat in den tuin. Het gezelfchap verdeelt zig naar gelange der wegen. De Minister kiest Pana.
giur. Eene eenigzins zeldfaame bloem, welke de tuinman
overreikt, en juist daarom zo frisfe, brandende kleuren hadt,
om dat zig haare bladeren op 't oogenblik fcheenen te hebben
ontlooken, geeft het tot dus verre onnafpoorlyk karakter gelegenheid, zig in zyne geheele fchoonheid te toonen, en,
even als de bloem, alle verborge voorrechten zyns geests en.
harte voort te ontzwagtelen. Eenige , niet allen bekende
aanmerkingen , over het maakzel der planten en bloemen,
trekken, door eene onzigtbaare magt, de harten na hem toe.
Doch dit is flegts als de eerlle fchrede. Door eenen onverwagten, maar gelukkigen draai in de reden, leidt hy zyne
toehoorders na Africa en Afia, het Vaderland der grootfte
fchoonheden onzer tuinen. Welke aangenaame en zelden

voor-
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voorkomende berichten , nopens die van ons zo verre afgelége Provincien! Zy zyn uit de nieuwlte befchryvingen der uitlanderen. Hoe veele bevallige aanmerkingen uit de Levens`
gefchiedenisfe dezer Schryveren ! Eenige dezer byzonderheden hebben eene overeenkomst met de lotgeva'len van andere
beroemde Mannen, Een nieuw veld voor de inneemendfte
verhaalen! Zy worden met eenige, als in het voorbygaan uitgeftrooide , zedelyke bedenkingen gemengd, en nu en dan
iiraalt, plotfeling, een fneedige inval door, doch verdwynt
voort weder. Allengs "vergadert het geheel gezelfchap rondom
dezen eertyds droogen en als flommen man, en elk blyft nu
aan zyne lippen hangen. Panagius fpreekt eeniglyk met den
Minister, om hem op eene wyze, zyne Grootheid waardig,
onder duïzende voorwerpen, verandering van gedagten te verfchaf en; en thans verheft zig deze Wyze, met den grooten
geest, eensklaps, tot den verheven Schepper, den opperfee
Monarch , die alle deze uitfteekende meesterftukken , door
Panagius befchreeven, gefchapen, en wiens Voorzienigheid
alle de merkwaardige lotgevallen, wier verhaalen het gezelfchap
mede aanhoorde, heeft geregeld. Alle aanwezenden zyn vermaakt, gef{igt, en met hoogagting voor eenen zo voortrefelyken man ingenomen. Cleobulus inzonderheid, het Orakel
van Tbemis in de -hoofditad, biedt hem zyn hart aan, verzoekende, ter wedervergelding, alleen om zyn vertrouwde
vrindfchap. Ten einde hem het eerCte bewys zyner gemeen.
zaamheid te geeven, zo leidt by hem ter zyde, en zegt, myn
vrind, hoe zeer wenschte ik om uwe Eere, dat gy her gezelfchap, en vooral de luide Wyshoofden, ten opzigte van uwen
uittleekenden geest, zo lang niet in 't onzekere gelaaten hadt!
Maar is het moejelyk, het antwoord van Panagius te raaden, wanneer men bedenkt, hoe verftandig hy het regte tydflip hebbe afgepast, om den Minioer te vermaaken , zonder
of den fchyn aan te neemen, een Leeraar van een groot ge.
zelfchap te worden ; of menfchen, die hy niet kende, de
gelegenheid te beneemen, hunne bekwaamheid, elk hunner
byzonder eigen, te toonen, om eenen grooten man te vermaaken ? Is nu het talent van Panagius dat geen , het
welk van ieder myner leezeren voor zig zelven in de verkeering wordt gewenscht, een diep, grondig Wezen, het welke
zig, bewust van zynen eigen rykdom, niet met den fchyn
van een heerlyk veritand behoeft te behelpen; dan kan 'er ook
elk een na ftaan: geen ééne pligt des Christendoms zal hem
in dit werk hinderen. Want ik wenschte wel gaarne te veeeten, welk onzer heilige voorfchriften ons de betéhaaving des
geests,
,
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geests, of wel dit flag van handeling met nutte en aangenaa.
me kundigheden in den ommegang verboodt. Zy, welken
de vyanden des Christendoms fchraale en fombere verfzanden
noemen , fpreeken die uit godsvrugt in het geheel niets, of
wel veeleer uit onkunde? Het eerfte kan men onmogelykaan
neemen, om dat anders alle de geenen goede Christenen zyn
moesten, welken, zo dra ze buiten hun element zyn, zo dra
de gefprekken over de Moden, over kleine geestige boekjes,
komediera, de jagt en andere vermaaken der groote waereld
een einde neemen, verftommen. Wordt nu een Wyze, een
man, een Christen, die de groote en moejelyke kunst van te
leeven., beftudeert, buiten zyn kring gefteld, wanneer'er van
geese andere dingen , dan zulke, die by voor beuzelingen
der volwasiènen moet houden, wordt gefproken; wanner
liet gezelfchap te gemeen is , dan dat hy eenige goede ge
deze nevelenkonlaa--dagten, ifrjzydeo
ten doorfchynen; waarom moet dan een Christen, tegen alle regels der kloekheid, een duur geregt by gasten zonder
(maak , zonder appetyt verfpillen ? Maar by íchertst niet!
Neen, dit doet hy niet, om dat hy zig, onmogelyk, inde
tegenwoordigheid des Allerhoogften , eene vryheid kan toe(laan, die hem of anderen, zo ligt, tot uitfpattingen konde
verleiden. En boven dat heeft elke Staat zyn welvoeglyke.
Des men dit den Kinderen des Allerhoogften, onmogelyk,
benoemen kan."
Dit laetfte gezegde van den fIoogleeraer, nopens de fchets,
heeft men midlerwyl niet indiervoege te verftaen, als of hy alle fchetfery wraekte ; het tegendeel van zyn gevoelen aengaende dit (luk is blykbaer, uit het,geen hy gezegd heeft,
wegens het Blyfpel en Hekeldicht, dat hy, onder redenmatige bepalingen , goedkeurt. Hy heeft dan hier mede onge•
twyfeld het oog op die buitenfpoorige fchertsferyen, welken
zo veelvuldig plaets hebben , dat ze alle ernftige gefprekken
verbannen; en by wraekt het, dat een deftig man, met wezenlyk autte.kundigheden verrykt, zig met gevaerlyke fchertferyen onledig houd. Op deze aenmerking, welke wy hier
ter afweringe win misverftand noodig oordeelden, kunnen wy
niet wel aizyn vans Mans algemene les, wegens den inhoud
onzer gefprekken, nog voor te dragen.
„ Onze gefprekken, zegt hy, behooren tot het fligtelyke,
het nutte of het aangenaame. Wy fpreeken figtelyk, wanneer wy fpreeken van zodanige waarheden , die allernaast
het geloof en de godzaligheid onzer broederen ontfteeken,
vermeerderen en voeden kunnen. Doch wy ftigten ook als
dan
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dan reeds anderen, wanneer wy, op eene midlyke en afgelttge wyze, het verftand en hart onzes Naasten verbeteren. En
dit kan, door alle wyze en verftandige gefprekken , zelfs
over menschlyke weetenfchappen en dingen , gefchieden, wanneer het anders maar op Bene goede wyze, en voornaamlyk
met eeue zekere betrekking op God, gefchiedt. Onze ge
algemeen nuttig-, wanneer ze zien op-fprekn'zyovht
dingen, die 't welzyn en 't gemak der Maatfchappy bevorderen. Ze zyn aangenaam, wanneer ze wel noch de ftichting
of het nut van anderen tot hun naast doelwit hebben, maar
evenwel gefchikt zyn , om werkzaame medeleden een foort
van uitfpanning en vermaak, op eene onfchuldige en onfchadelyke wyze, te verfchafffen. Tot dit laatfte foort behooren,
voornaamlyk, verhaalen, befchryvingen, natuurkundige ge
voor zo verre zy zinlyk fraai-fprekn,zdlytof
bekleed worden. — Het is niet moeielyk te begrypen, dat
de eerfile foort van redenen, of de ftigtelyke, den voorrang
boven de twee andere hebben. Doch, gemerkt evenwel, noch
alle perzoonen, noch alle tyden, plaatzen en overige om(}andigheden daar toe gefchikt zyn , zo moet men zig ten minne
toeleggen, dat men in 't algemeen van nutte en aangenaame
dingen fpreeke; en tot dat einde moet men de eertte met de
twee laattle foorten verwisfelen. Wie nu zo min tot het ééne als tot het andere bekwaam is ; die handelt verllandigst,
wanneer ley in gezell^happen, meestal, een enkel, maar daarby nogtans op een andere wyze een bevallig toehoorder is,
en een hem betaamlyk en nut, maar anderen onnadeelig, ftilzw,ygen waarneemt." — Wyders pryst de Hoogleeraer enen
ieder aen, „ de waakzaamheid over onze tong, die ze regeert en in toom houdt, zo dat ze, nimmer, de paaien der
pligten jegens God, jegens zigzelven, jegens anderen, en de
voorfchriften der wysheid, kloekheid en verflandige welvoeg
overfchreede: mitsgaders de voorzigtigheid van een
Christen, die zyn eindig verftand, en zyn aan nog veel ge
onderhevig hart kent, en altyd duchten moet, dat,-brekn
by eenige verhitting, de gedagten of neigingen in wanorde
raaken en zonder teugel mogten uitberften ;" aen hoedanige gevolgen men zich ligtlyk blootftelt, wanneer men daartegen niet voorzichtig wake.
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TVerflag wegens eenige nieuwe herbeteringen , aangaande de
middelen , ter beboudinge van de gezondbeid der Zeevarenden &c. door den Ridder JOHN PaINGLE, en uit bet En.
gelscb vertaald door T. w . DE MONCHY, Med. D. en Lid
van 't Bat. Gen. Te Rotterdam, by R. Arrenberg, 1 777.
In groot octavo $3 bladz. buiten de Voorrede.

D

E Koninglyke Maatfchappy te Londen is, volgens de in•
fiellinge van den Heer -GODFREY COPLEY, gewoon een
gouden Medaille uit te deelen; dezelve wordt volgens toewyy
zinge van de Maatfchappy gegeeven aan den geenen, welke
de nuttfe ontdekking aan dezelve medegedeeld heeft. Voorheen heeft de Heer PRIESTLEY, wegens de ontdekkingen van
de vaste lucht $ deeze eerpenning ontvangen, thans is ze toegeweezen aan den Heer COOK, die een beknopt verhaal ge•
geeven heeft, hoe by als Kapitein , niet honderden agttien man,
Bene reis van drie jaaren en agttien dagen, door alle d3 lucbtJireken van - twee en v}fig graden Noorder- tot twee en zeventig graden Zuiderbreedte, onder den Godlyken Zegen vol
heeft, zonder meer dan één man door ziekte verlooren te-bragt
hebben. De Ridder JOHN PRINGLE, die thans met regt
wegens zyne verdien(len de voorzitting in deeze luisterryke
Vergadering gegeeven is, heeft, by deeze gelegenheid, een
nauwkeurig verlag, met Oordeelkundige Aanmerkingen, der
Maatfchappy medegedeeld, welke op derzelver order door
den druk gemeen gemaakt, en thans door dep_ Heer D£ MONCHY, Sun. uit 't Engelsch vertaald zyn, die 'er ook in de
Voorrede eenige aanmerkingen bygevoegd heeft. -^--Om van 't voordeel van deeze Waarneemingen overtuigd te
zyn , moet men hier mede vergelvien 't verfchil, dat ten opzichte van de gelaorvenen in voorige Reizen plaats heeft. —
Men vindt by de oprichting der Maatfchappy aangetekend ,
dat van vier Schepen, waarvan de. uitrusting beftond in 413
man, reeds tos man, of een vierde van al de Manfchap, aan
dees zyde de Kaap de Goede Hoop geftorven was. -- Uit
de Reisbefchryving van den Bevelhebber ANSON, blykt dat
het verlies, toen ze twee Jaaren op reis geweest waren, ten
opzichte van het geheel getal, waarmede zy in Zee geílooken
waren , meer dan vier van de vyf beliep , en wel, volgens 't
Bericht van den Historiefehryver, allen aan den Scheurbuik,
na dat ze in de Zuidzee gekomen waren. -- De Heer PRINGLE, verders verklaarende den aart van deeze Ziekte, te weeten 't Scheurbuik, getuigt het te hou&p met die GereeskunVI. DEEL. 11. LETT. N0. 1A.
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digen, die de oorzaak van 't Scheurbuik toefchryven, aan een
rottige ontbinding, of wel aan een beginnend verderf van het
ganfche Lighaams•geltel. •-- Wy voegen hierby 't Bericht
van den Kapitein coox, behelzende de middelen , waarvan
men zich bediend heeft, tot de behoudenis van de gezondheid
der Matroozen, op 's Konings Oorlogfchip Tbe Refolution,
geduurende hun reis rondom de weereld, door Kapitein j aMEs coox, Lid van het Koninglyke Genootfchap; voorge.
leezen in de Vergaderinge van het zelve, op den 7den van
Maart 1766, en toegezonden aan den Heer joHN PRINGLE,
Ridder, en Prefident van het zelfde Genootfchap. - „Naardien vele lieden van aanzien hunne bevreemding, raakende den
buitengewoonen gezonden welítand van het Volk , op het
Schip Tbe Refolution, onder myn bevel, geduurende deszelfs
laat(fe reis, te kennen gegeeven hebben, neem ik de vryheid
om aan u de middelen mede te deelen, welke ter bereikinge
van dat oogmerk in 't werk geleld zyn, en van welken men
veelera aan de ongemeene zorg van de Admiraliteit , in het
Schip te voorzien met zodanige zaaken, welken men of vol
ondervinding, of by gisfing, oordeelde best te zullen-gensd
kunnen dienen, om de gezondheid deezer lieden te bewaaren t
heeft toe te fchryven. Ik zal echter met het verhaal van alle
deeze dingen, geen misbruik van uwen tyd maaken ; maar my
eeniglyk bepaalen tot de zodanigen ,welke van het meeste nut
bevonden zyn. -•- Vooreerst waren wy aan boord ryklyk
van mout voorzien, en maakten 'er een zoet gyl Bier van, 't
welk wy niet alleen gaven aan hen, die kennelyk tekens van
het Scheurbuik hadden, maar ook aan zulken, welke men
uit de omflandigheden oordeelde meest voor die Ziekte vatbaar te zyn, tot één, twee, of drie pinten , of zo veel daags,
als de Scheepschirurgyn noodig dagt, 't geen fomtyds tot drie
of vier mengelen in de 24 uuren beliep. Dit is buiten allen
twyfel op Zee een der beste middelen, die 'er tot nog toe uit
tegen het Scheurbuik ;' en ik ben verzekerd,-gevondzy,
dat hetzelve indien uien het by tyds toedient, en omtrent ver•
dere zaaken naar vereisch oplettend is, een vermogen heeft,
om een' geruimen tyd voortekomen, dat het Scheurbuik Jerk
de overhand kryge; terwyl ik geenzins van gevoelen ben, dat
het die ziekte, in een gevorderden flaat, op Zee geneezen
zal. -- Zuurkool, waarvan wy insgelyks een groote voor
hadden ,is niet alleen een gezond moeskruid, maar zelfs,-rad
naar myn oordeel, een krachtig behoedmiddel tegen het Scheur
te meer vrucht, om dat ze door hetbewaaij-buik,envads
ren niet bederft. Twéewaal 's weeks > of mleerwalen, Wan ;
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neer men liet nodig vond, werd 'er een pond voor eiken man
van gefchafr. — Soeptabletten, of koekjes, waren een ander wezentlyk artikel, waarvan wy insgelyks rykelyk voorzien,
geweest zyn. Een once hiervan voor eiken Matroos , of zo
veel meer of min, als noodig geoordeeld werd, kookte men
driemaal in de week met erwten ; en wanneer wy ons op plaat•
fen bevonden, alwaar men verfche groenten krygen kon, werden dezelve ,als mede tarwen- of haverenmeel,'er by gekookt,
tot ontbyc alle morgen, of voor middag eeten met gedroogde
erwten en verfche groenten. Dit ifelde ons dus in haat, om
'er verfche, Voedzaame en gezonde Spyzen van te bereiden,
en maakte tevens dat het volk meer groenten at dan het an
ders zoude gedaan hebben. -- Verder hadden wy Rob of
uitgedampt Sap van Limoenen en Oranjeappelen, 't welk de
Scheepschirurgyn in verfcheide gevallen van nut bevonden
heeft. -- Ook waren wy, onder andere artikels van Sc!ieeps.
victualie, nog verzorgd van Suiker, in plaatfe van Oly, en met
Tarwenmeel in plaats van Haverenmeel, door welke verwisfeling wy zekerlyk verbeterd waren , om dat men Suiker voor
een goed middel tegen het Scheurbuik houdt, en naar myn
begrip de Oly , immers zo als dezelve doorgaans op de Schepen mede gegeeven wordt, van een tegengel}elde uitwerking
is ; doch her invoeren van de heilzaamfte artikelen, 't zy mond•
behoefteas of geneesmiddelen, zullen over het algemeen van
geen dienst wezen, ten ware zy geperkt zyn door zekere leef
dit béginfel , gevoegd by eene ondervinding-regls.—Op
van veele Jaaren , en fommige Waarneemingen , door den
Heer Hugb Pallier, de Kapiteiuen Campbell, Challis, en andere kundige Officieren, aan my medegedeeld, ben ik in Raat
geraakt, om een ontwerp te maaken waarnaa ik alles geregeld
heb. — Het Scheepsvolk was in drie wachten, uitgenomen
in fommige buitengewoone gelegenheden, verdeelt. Hier door
was het zelve niet zo veel, als ingevalle van wacht om wacht,
aan het flegte weder blootge(leld, en had doorgaans drooge
Klederen ,om, wanneer zy nat geworden waren, dezelven te
veranderen. Ook droeg men zorg, dat zy daaraan , zo min
als niogelyk was, bloot gehield wierden, ífellende alle middelen in 't werk, om hetzelve als mede hunne hangmatten , bed.
den, kleederen, enz. schoon en droog te houden. — Desge•
lyks ontzag men geene moeite, om het Schip tusfchen deks
zuiver en droog te houden; ten dien einde werd het zelve
eens of tweemaal ter weeke door vuuren te branden, en ,wart neer dit niet gefchieden kon, met het rooken van kruid door

azyn of water bevochtigd, van lucht ververscht, Ook heb
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ik dikwyls vuur , in een' yzeren pot , op den bodem van
de ponipe of vervalbak neérgelaaten , waardoor de lucht in
de benedenste deelen van het Schip zeer gezuiverd wierd.
Wyders kan men niet te oplettend zyn, omtrent de zinde
Schip en het volk ; want het minfle ver--lykhetdvan
zuim dien aangaande veroorzaakt een fchadelyken ftank,
welken niets dan het branden van vuuren wegneemen kan;
en zo hier van niet by tyds gebruik gemaakt wordt, zal
deeze flank van kwaade gevolgen zyn. — Men nam de noodige toezicht om de kopere Ketels altyd zuiver te hebben,
en ik liet nooit toe, dat het vet, 't welk door het kooken
van het gezouten vleesch of fpek kwam, aan 't volk gegeeven wierdt , gelyk anders de gewoonte is, om dat ik van
begrip ben, dat hetzelve de ziekte van het Scheurbuik merkelyk bevordert. — Nooit liet ik de gelegenheidvoorbygaan,
om verscli water in te neemen , wanneer ik het bekomen
kon , zelfs dan wanneer ik 'er geen gebrek aan fcheen te
hebben, om dat, naar myne meening, versch water van den
wal gezonder is, dan 't geen men een' tyd lang aan boord
gehad heeft. Met opzicht van dit artikel van groot aanbe.
lang, waren wy nooit op een rantfoen, maar hadden 'er,
tot allerlei noodig gebruik , altoos overvloed van. Ik ben
ten vollen overtuigd, dat het Scheepsvolk, met volop water, en een nauwgezette oplettendheid omtrent de zindelyk.
heid , zelden door het Scheurbhik zal aangetast worden ,
fchoon men zelfs van geene der voorgemelde middelen tegen die kwaal voorzien mogt zyn. -- Wy kwamen op wei
alwaar ons de kunst of de natuur niet de ee -nigplatfe,
of andere ververfching van dieren of groenten verfchaf.-ne
te ; en het was myne eerfte zorge , om te maaken dat ik
door alle middelen , die in myn magi waren, verkreeg 't
geen my voorkwam, en om het volk, door myn voorbeeld
en gezach , te verplichten gebruik 'er van te maaken ; maar
het voordeel van deeze ververfching werd wel dra zo kennelyk, dat ik my zelden in 't geval bevond, om tot het een
of ander myn toevlucht te moeten neemen. Deeze zyn de
middelen, door welken liet Schip The Refolution, onder den
zegen der Goddelyke Voorzienigheid , eene reis van drie
Jaaren en agttien dagen , door alle de lucht{Ireken van 52
graden Noorder- tot 72 graden Zuidbreedte, volbragt heeft,
met verlies Hechts van één man, door ziekte welke geen de
minfle gemeenfchap met het Scheurbuik had. Twee anderen
waren ongelukkig verdronken , en één dood gevallen , zoo
dat ik, van het ganfche getal, waarmede ik uit Engeland on,
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der zeil gegaan was, Hechts vier man in 't geheel verloren
heb." In een nadere verklaaring, aangaande deeze zaak, fchryft
by 't volgende aan den Ridder JOHN PRINGLE. „ Ik ben het
volkomen met u eens, dat de duurte van de Rob, of het uitgedampte Sap van Limoenen, of Oranje - appelen verhinderen
zal om 'er zich in eene groote hoeveelheid van te voorzien;
en ik meen zelfs, dat zulks niet zo zeer noodzaakelyk is;
want hoe zeer het in andere opzigten van nut zoude mogen
zyn, heb ik echter van het zelve alleen geene grooteverwach.
ring. Beter denk ik ook niet van den azyn; althans myn volk
heeft, geduurende de laatf#e reis, denzelven zeer fpaarzaam,
en op het einde van de reis geheel niet gekregen ; en nogthans
hebben wy, door gemis daarvan, geen nadeel ondervonden.
Eindelyk heeft men ook op de gewoonte, om het Schip van
binnen met azyn te wasfchen, weinig acht geflagen, om dat
Ik begreep, dat het vuuren en rooken aan het oogmerk beter
beantwoordden."

Yerbandelingen van bet Genootfcbap onder de Zin/preuk , Flo.
reant Liberales Artes. Tweede Deel , Eerfile Stuk. Te
Amfterdam by G. Warnars 1777. Bebalven de Voorreden
142 bladz. in gr. octavo.

V

An de twee Prysverhandelingen in dit Stukje medegedeeld, gaat de eertte over de Vraag van het Genootfchap: „ Welke zyn de beste, fpoedigfle, gemakkelykile en
minst kostbaare middelen, om Ne@rlands Zeepranden te doen
verhoogen , verbreeden , en zodanig dezelve te behouden,
zonder dat daar door fchadelyke verzandingen; of opflibberingen by of omtrent Sluizen, Zeehavens en Monden van
Rivieren, veroorzaakt worden ?" En de tweede ílrekt ter beantwoordinge van de Vraag: „ Welke is het best en minst
kostbaar middel, om het Y, zonder behulp van eenige werk
zodanig te verdiepen, dat het ten allen tyde voor al--tuigen,
lerleije Schepen bevaarbaar zy?" — Beide cjeeze Verhandelingen zyn met zo veel oplettendheid en oordeel opgeteld,
dat ze de aandagtige overweeging van deskundigen wel waar
waartoe hen het gewigt der onderwerpen, zo met-digzyn;
betrekkinge tot ons Vaderland in 't algemeen, als met opzigt
tot Amfferdam in 't byzonder , ten fterkfte moet noopen. Men
kan niet wel verwagten, dat iemand ftukken van dien aart zo
volledig en onbetwistbaar zal afhhandelen, dat zy, wier zaak
het is dezelven met eene gezette oefening ten naauwkeurigfte
na
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na te gaan , in alles terftond eerre volkomen voldoening zul•
len vinden: ook geeven de Opftellers en Uitgeevers duidelyk
genoeg te kennen, dat ze zo verwaand niet zyn, van zulks
te denken. 't Is in gevallen van die natuur al ver gebragt,
wanneer men Projecten weet voor te draagen, die min of
meer aanneemelyk fchynen, en anderen aanleiding geeven,
om alles nader in te zien, onderling te vergelyken, en zo
wel cie na- als voordeelen der geprojecteerde middelen in aan
te neemen. Hy, die een Project maakt, loopt met op.-merking
zigt tot dit laatfte wel eens gevaar ; hy ftaroogt ligtlyk zo
fterk op de fchitterende voordeelen, dat hy de nadeelige ge
niet opmerke : en we zyn niet vreemd van te denken,-volgen
dat zulks ook hier eenigzins plaats heeft. Inzonderheid is ons
dit voorgekomen, met opzigt tot de tweede Verhandeling,
nopens het verdiepen van 't Y, welks ftroomwerking wy da.
gelyks onder 't oog hebben. — Het geen de Opfteller dier
Verhandelinge, na eerre naauwkeurige befchouwing van den
loop des ftrooms , en eerre oplettende overweeging van 't
geen dienen kan om denzelven naar 't bedoelde oogmerk te
veranderen, hier aan de hand.geeft, om meerder fchuuring,
of een fterker ftroom aan de Stadszyde, vooral op de hoogte
van de Admiraliteits en Oostindifche Timmerwerven, te ver
einde aldaar de vereischte verdieping te wege-orzaken,t
te brengen, erkennen wy ons tot nog vry voldoende, ter bereikinge van dit oogmerk, voor te komen. Maar, alle andere zwaaiigheden tegen de uitvoering van dit middel daar gelaaten zynde, om dat ze mogelyk te boven gekomen kunnen
worden; dan blyft 'er, op de volkomen uitvoering van het
Project, zo als het hier voorgefteld wordt, naar ons inzien,
zeer groote reden om te vreezen, dat men langs dien weg de
fchuuring of den droom voor en aan de Stads zyde te sterk
zal maaken; 't welk de Scheepsvaart dikwerf zou belemmeren, voor 't Paalwerk gevaarlyk, en voor de veiligheid der
Schepen in de Laag nadeelig zou kunnen zyn. 't Kan waar
weezen , dat wy, in 't tegenovergeffelde, aan deeze zyde
wat zwaar denken, maar wy mogen niet ontveinzen, dat ons
dit nadeel in eene mindere of meerdere maate vry zigtbaar
voorkomt. --- Men lette eens op de tegenwoordige (droom.
werking voor en langs de Stadszyde ,in't zogenoemde naauw,
tusfchen de Stad en de Vogelwyk; men vermeerdere die bedoelde fchuuring. zo fterk, dat zy aan 't voorgef
felde oogm,rk beantwoorde; en gaa dan na, welke geweldige gevolgen
dit natuurly k op de ilroomwerking in 't uaauw zal moeten
hebben.

Ta-

TAF$REBL VAN RATUUR BN KONST.

443

Tafereel van Natuur en Konst. Grootdeels naar bet Enge^ lseb gevolg(ƒ. Veertiende Deel. Te dmflerdam by P.
Meijer 1776. In octavo 323 bladz.

D

E voorheen aangevangen befchryving van het merkwaardige in de Nederlanden wordt in dit Stukje ag.
tervolgd , dat op nieuw verfcheiden byzonderheden voordraagt, die den leeslust der weetgierigen gaande kunnen houden. Het behelst een berigt van de voornaamlie openbaare
Gebouwen en andere voortbren g zels der Konst, mitsgaders
van Benige overblyfzelen der Oudheid hier te Lande , en
voorts van de Regeeringswyze , Zeden en Gewoonten der
Natie; welk laatste ook aanleiding geeft, tot eene beknopte
befchouwing van Nederlands uitgebreiden Koophandel en
Zeevaart. ------ Zie hier , (om 'er eene byzouderheid
uit mede te deelen,) het verflag dat men ons geeft, wegens
de aangewende voorzorg , om ons . Gewest , dat op veele
plaatfen laager dan de Zee ligt , tegen de overt:lroomingen
te dekken.
„ Men weet, dat, in Holland, het water van de Zuiderzee en dat van de Noordzee gekeert wordt , door middel van zeer zwaare dyken. Over het algemeen fleurt men
toe, dat, hier te lande, in de twaalfde en dertiende eeuwe,
nog Beene zwaare dyken tegen de Zuiderzee gelegen heb, ben, Uit oude gefchriften, betreffende de Friefche regten,
blykt het , dat 'er in dien tyd flechts zomerdykjes werden
opgeworpen, die men in het najaar verliet, en met den aan
lente weder aanhoogde, terwyl men des winters-vangder
gewoon was , zich tegen het aanwasfen der zeevloeden op
zekere gemaakte hoogten te bergen , die terpen of dorpen
geheeten werden. Toen omtrent den aanvang der vyftiende
eeuwe de zeegaten wyder begonden te worden, en het water in de Zuiderzee holler ging, begreep uien, dat het lig.
gen van zwaarer dyken tegen die zee noodzaaklyk werd.
De Diemerdyk is omtrent liet jaar 1423 gelegd, oftenmin.
Eten merklyk verzwaard geworden, en vervolgens zyn 'er
de andere dyken bygekpmen. De Zeedyken , (want van de
rivierdyken , die hier te lande al in den tyd der Romeinen
geweest zyn, zullen wy niet in het byzonder fpreeken ,) de
zeedyken zyn voor het groot(le gedeelte uit aarde of klei
gemaakt. De buitenfee glooijing van dezelven, waar door
wy die zyde verflaan, welke op de eene plaats met meerdere, op de andere met mindere fchuinte naar de zee af•
loopt&
Ff4
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loopt, heaaat veelal uit zeeflibber, dat is, uit eerre fyne en
vette klai, die, hard gedroogd zynde, zeer gefchikt is om
liet zeewater te keeren, en den dyk tegen het uitkalven te
beveiligen. Doch bovenal Worden de dyken hier voor beveiligd door de wierriemen , zynde eene foort van dyken van
wier en 'zeegewas gemaakt, dat voornaamelyk valt omtrent
het eiland Wieringen, en op veele plaatfen voor den aarden.
dyk tegen den zeekant gezet wordt., ter dikte van vier tot
twintig en meerder voeten. Hier en daar heeft men in 't
geheel geen , hier en daar eenig voorland voor de dykén,
het welk veel toebrengt, om de kragt van het water te
breeken. Hier en daar loopt de dyk allengs fchuin naar de
zee af. Daar weinig of geen voorland is, worden de wier•
riemen niet zelden door den flag van het zeewater uitgehoold en voor over in zee geítort, waar door de dyk in
groot gevaar raakt. Om dit voor te komen, heeft men de
gewoonte om de wierriemen van vooren te voorzien met
eene ry zwaare paalen , die omtrent vier voeten van den
wierriem af in zee ftaan. De ruimte tusfchen de paalen en
den wierriem wordt, tot boven het dagelyksch watergetyde, met fparren gevuld, over welken men deelen legt. Een
genoegzaam aantal van zwaare fleenen op de deelen liggen.
de, dient om dezelven, zo wel als de fparren, onderwater
te houden, en aan zulk een getlel geeft neen den naam van
Jrebbingen. Men had, om land aan den dyk te winnen,
voordeezen de gewoonte om de kreb. of buitenhoofden in
zee loodregt tegen den dyk ie maairen. Die manier is in
hIolland veele jaaren agtereen gevolgd geworden , en men
volgt dezelve nog op verfcheidene plaatfen, maar federd eenigen tyd houd men op andere eenen gantsch verfchillenden
voet. De oorzaak , welke tot die verandering aanleiding
gaf, was de ontdekking van een fchadelyk zeegewormte ,
dat het paalwerk -voor de dyken doorknaagde. In den herfst
van het jaar 1731 kreeg men 'er in Westfriesland eerst kennis van, en vond de paalen door wormen van verfchillende
grootte in zoo verre doorknaagd , dat veele van zelfs omvielen ^ en andere met den minleen 'aarden wind in zee ge.
flaagen werden. Verfcheidene foorten van hout, en het oude zoo wel als het nieuwe , werden van dien gevaarlyken
vyand doorvreeten. Van buiten zag men aan de paalen niets
dan zeer kleine gaatjes , daar de wormen , pas uitgebroeid
zynde, waren doorgekroopen, doch an binnen vond men
"er holligheden in , waar in men eenen vinger kon leggen.
In dien winter was men ten uiterllen bedugt, dat de dyken
ZOU
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zouden doorbreeken; inzonderheid was die vrees zeer groot
op zommige gevaarlyke plaatfen in Noordholland , daar het
water wel veertien, ja bier en daar wel twintig, voeten hoog
voor den dyk ílond. Na veelerleie middelen in overweeging
genomen te hebben, zoo tot vernieling van het gewormte,
(waar van fomniigen wel tot veertien duimen lang werden,)
als tot verzekering van de dyken, nam men eindelyk het befluit, om eenen voet van zwaare keil'eenen voor den dyk te
leggen. Daarenboven heeft men nog, op fommige plaaifèn,
de oude wierdammen, tot op de hoogte van het dagelyksch
watergetyde, afgefpit, en nieuwe wiervakken boven dezelvert
tegens den ouden dyk aangezet, die door middel van de paa.
-len, in de oude geflaagen zynde, gefchoord worden. Voor
deeze paalen heeft men eene fchuinfche glooijing van fteenen,
over de afgefpitte wierdammen, tot op den bodem der zee ,
gelegd. Dit laatfee heeft men gedaan om de dyken des te
fpoediger en met minder fteen te beveiligen. Om een denkbeeld te geeven, wegens de groote kosten, tivelken men it
dit geval het gantfche Land door heeft moeten maaken, nierken wy aan, dat men, in den tyd van zeven jaaren, aan den
vier Noorder-Koggen Zeedyk, meer dan honderd-en-tagtig
duizend lasten fteen gebragt heeft. Ieder last wordt gerekend
zes-en-dertig-honderd ponden zwaar te zyn , en beloopt , met
de onkosten van het leggen, op tien guldens; het is dan zeker dat aan dien dyk, in den gemelden tyd, omtrent twee
millioenen Hollandfche guldens zyn te koste gelegd. De Muider Zeedyk is mede van (teen voorzien geworden, nadat men
denzelven met eene fchuinfche glooijing had afgefpit. De
fteen ligt op fommige plaatfen tegen deezen dyk aan op vlegtwerk van rys, en op andere plaatfen is de fchuin afgefpitte
dyk Van onderen tot boven met fteen belegd, zonder eenig
vlegtwerk. Allengskens zyn de zeewormen weder wegge
worden thans, voor zoo veel wy weeten, omtrent-rakt,en
de Hollandfche Zeedyken, in 't geheel niet meer vernomen:
daarenboven leert de ondervinding, dat de nieuwe wyze om
zeeweeringen, door middel van fteen, te maaken, zeer heil.
gaam is.
Men heeft eene andere manier, om zich tegen het afneemen
Oer zeeftranden en duinen te verzekeren. Om de nadeelen,
welke uit die afueeming natuurlyker wyze zouden moeten gebooren worden, voor te komen, zet men rietfchuttingen tegen de duinen, waarin het overftuivend zand gevangen en
bewaard wordt; en wanneer de fchuttingen vol zyn, dan
woorden 'er •weder andere tegen aangezet, op dat dus de duiFf 5
nel]
o
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nen en het firand meer en meer aangehoogd moogen worden.
Voor de duinen maakt men ook rysdammen, die, met zand

overdekt zynde, tot ophooging van het firand dienen. Eindelyk worden de duinen op veele plaatfen behouden, door
het pooten van helm en ffroo, waardoor zy tegen het ver.
luiven beveiligd blyven.
„ In Zeeland heeft men mede, daar de duinen ontbreeken,
dat gebrek vergoed met dyken, die door menfchen konst en
arbeid uit goede klei gemaakt zyn. Sommigen beweeren dat
de Zeeuwfche dyken eene groote oudheid hebben, en reeds
door de Deenen zyn gelegd geworden. Doch anderen agten
het waarfchynlyker, dat deeze eilanden toen nog weinig bevolkt waren , en dat zy of in 't geheel geene, of flegts ligte
zomerdykjes hadden. Men wil dat de Eilanders zich ten dien
tyde tegen de hooge vloeden beveiligden, door op de hooge dui.
men te wyken, of, daar die ontbraken, vliegbergjes of terpen op te werpen, welke zy met zooden bedekten, hoedaa.
eigen 'er nog veelen in Zeeland te vinden zyn. Doch toen
de zeegaten van tyd tot tyd wyder, de vloeden hooger, en
de inwooners talryker werden , vond men zich door nood gedrongen, om de dyken merklyk te verzwaaren, en op plaatfen , daar men 'er nog geene gelegd had, ze te maaken. Door
den tyd zyn zy zeer vermenigvuldigd en kostbaar geworden.
Vooral is derzelver onderhoud zwaar op zulke plaatfen , daar
de dyken voor grondbraaken bloot {haan, gelyk in Waleheren , Schouwen en Noordbeveland , waar men den dyk
dikwils in een oogenblik , ter langte van etlyke roeden , ziet
wegzinken, en eene verbaazende diepte overlasten, die fomtyds onherftelbaar is, en uit dien hoofde door goede inlaagen moet voorzien worden, om de verdere overftroomingen
van deeze landen voor te komen. Wanneer de breuk al te
berflellen is, dan kan zulks nog niet gefchieden, dan door
rys en fleen te laaten zinken, om de diepten te vullen, waar.
toe verbaazende kosten moeten gemaakt worden.»

Handvesten, Privilegien enz. der Stad Dordrecht, opgezogt,
overgezien, met de oorfpronkelijke Stukken vergeleeken, en
met Gefchied- en Oudheidkundige Aanmerkingen opgehel
derd, door Mr. P. H. v. d. WALL, Lid van den Oudraad
der Stad Dordrecht, enz. hyfde Afdeeling. Te Dordrecht
by P. v. Braam 1777. In Folio 332. bladz,
Lies wat wy, met opzigt tot de voorige Afdeelingen,
„ nopens de uitvoering van dit leerzaame Werk gezegd
-

^
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hebben, houdt ook met betrekking tot deeze Afdeeling vol.
komen fland; en de Liefhebbers van 't beoefenen onzer Va.
derlandfche Gefchiedenisfen hebben alleszins reden, om den
onvermoeiden arbeid van den Heer en Mr. v. d. Wall dank.
lyk te erkennen. — Het thans afgegeven Stuk behelst, in
vervolg op het voorgaande, de Brieven, welken behooren tot
de Graaflyke Regering van Karel den II, na dat hy Keizer
geworden was , bekend onder den naam van Karel den P
Het vangt des aan met 's Graaven bevestiging der Privilegien
en Handvesten van Dordrecht en Zuidholland, by gelegenheid zyner inhuldiginge aldaar, op den 3 Juny 1515 , en loopt
tot op het einde van het jaar i55s; een tydbeilek in veele op.
giggen, als bekend is, overmerkwaardig; uit welken hoofde
deeze verzameling ook te meer haare nuttigheid heeft; boven.
al daar onze Autheur zig benaariligt, om dezelve met nevens.
gaande taal. en oordeelkundige aanmerkingen, ter ophelderin.
ge van 's Lands oude gebruiken en gefchiedenisfen, te doen
(trekken. Behalven deeze en geene byzonderheden, ter wel.
ker ontvouwinge of verklaaring de voorkomende Brieven, of
de daar in gebruikte fpreekwyzen, aanleiding geeven, ontmoet
men in dit gedeelte verfcheiden uitvoerige aanmerkingen, die
's Lands beftiering, de regtspleeging en dergelyken , en voor.
al het Dortfche Stapelregt betreffen; welk laatlte Stuk, dat
meermaals veel betwistens onderhevig was, de AuLheur in.
zonderheid, ter verklaaringe van de daar toe behoorende Brieven, zeer naauwkeurig nagaat. -- De bepaaldheid van ons
bepek laat ons niet toe op !lukken van die uitvoerigheid flaati
te blyven ; liever zullen wy , om den Leezer eenig ftaal
uit dit gedeelte onder 't oog te brengen, een of ander korter
Artykel uitkiezen; waar toe ons byzoncier gevalt, 's Mans
aanmerking, over bet regt van der Stede Sleutelen te bewaa.
ren. --• Getoond hebbende, dat 'er reden zyn, om te vermoeden, dat de Sleutels van Dordrecht, voortyds, in de be.
waaring van den Schout geweest zyn, kan by zyne bevreem.
ding hier over niet verbergen, dewyl, in de meeste Neder.
landfche Steden, Burgemeesters , van oude tyden, de Stads
Sleutels plagten te bewaaren.
,, Wij weeten wel, zegt hy, dat de Heer IDSIt(Gi (r),
ten aanzien van Burgemeesteren, op dit onderwerp, niet zeer
gunftig denke, meenende dat dit regt van de bewaaring der
Sleutelen, oorfprongkelijk, in den boezem der Schouten of
Bail.
(t) Staatsregt der Fereenigde Nederlanden. 1. D. bl. 15s ens.
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Bailliuwen,die den perfoon van den Landsheer vertegenwoor.digen, berust hebbe, en, langs verfchillende wegen, bezonder geduurende de Spaanfche beroerten, in handen van Bur.
gemeesteren gekomen zij: dog, wanneer de Schrijvers, door
den Heer IDSINGA zelven , aangehaald, met de vereischte aandagt, worden ingezien, zal het duidelijk blijken, dat dit voorregt, lang voor den Oorlog van Spanjen, aan het Burgemees.
terfchap verknogt zij geweest. Wij zouden zulks met veele
bewijzen kunnen ftaaven. De volgenden zullen hier toe ge.
noegfaam zijn. Toen Aelbregt van Beieren zig, in het jaar
1 359 (2) met de Stad Delft verzoende, leide hij hun, die
zig het Burgemeesterfchap onderwonden hadden, ter boete
op , dat zij in den voorgefchreeven' voetval , ieder een Sleutel
van de Poort in hunne hand zouden hebben; want alhoewel
Hertog Aelbregt hier me geen ander inzigt had, dan om met
hun den fpot te drijven, toonde Hij egter hier in, dat, naar
zyn begrip, de bewaaring der Sleutelen aan het Burgemeesterljk bewind behoorde. Karel de k' in het jaar 1540 bin.
nen'Utrecht koomende, vielen hem de Burgemeesters te voet,
en booden hem de Sleutels van de Stad aan. (3) Gelijke eer bewijzing ontfing Jan, Markgraaf van Bergen op den Zoom,
toen hij, op den agtften Julij van het jaar i55o, in die Stad
werd ingehaald (4). Taa, deeze eer fchijnt zoo onaffcheidbaar aan de Burgemeesterlijke waardigheid verknogt te zijn,
dat de Twee Burgemeesters van Luik, eene Stad, wier Re.
geeringsform met die der Nederlandfche Steden zeer veele
overeenkomst heeft , twee IJzeren en daarna twee Zilveren
Sleutels, als een openbaar kenmerk hunner Ambtsbediening,
Reeds pleegen te draagen (5). Met regt zeiden daarom 's
Lands Staaten, in het bekend Vertoog van het jaar 387,
dat de bewaaring der Steden aan Burgemeesteren bevolen zij
(6). Voeg hier ten laatden bij, dat alle de twisten en onee•
nigheden, over de bewaaring der Sleutelen, tusfchen de Burgemeesteren der Steden en de Graaflijkheids Schouten, mids.
gaders de Krijgsover(len, hier en daar ontftaan, en waarvan
de Heer 1DSLNGA gewag maakt, doorllaande bewijzen zijn van
het aaloud en wettig regt der Burgemeesteren; welken tegen
de inbreuken, die nu en dan, foms met een meer' of min'
gun.
(a)

MIERIs Cbarterboek

,III D. bl. 92. (3) 11. ab ERP. `

ena4

in T. i. AnaleCt. ZU.TTHLI. pag. I13. (4) DE RoueK Nederl HC.

rauld. bl. 326. (5) Recueil Heraldique des Bourgemaistres dit
Liege, Pag- 35, a 7y. (6) Hollandscb Placaatb. Ill. b1.43.
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gunfti'gen uitfag , ondernomen werden, op de beste wijze
poogden te waakent"
Tot een voorbeeld van eene andere natuur diene nog des
Autheurs taal- en regtskundige aanmerking, over de woorden
wantael en acbtertael, benevens de fpreekwyze van boven vonnisfen te dingben, ter verklaringe van een Artykel, in de Ordonnantie van Keizer Karel den 9, op het fluk der Regtsple•
ging, in en voor de Vierfchaar van Zuidholland; 't welk al„ Dat de wantaelen en de achtertaelen fallen
dus luidt.
geheel off weefen in criminele faecken ende in civiele faecken,
indien yemanden boven vonnisten dingde dat die fal beraden
die gewoenlicke boeten van thien ponden enz." --- De
Heer en Mr. van der Wall, deeze geheele Ordonnantie toelichtende, tekent ter ophelderinge van dit Artykel, nopens
het woord Wantael, het volgende aan.
„ Wanneer wij op den aart van dit woord agt geeven,
lijdt het geene twijfeling, of wij hebben te denken aan zulk
eene taal, die met een bezonder gebrek verzeld gaat, of aan
welke iets ontbreekt. Het woordje wan fluit in"zig de betee.
kenis van gebrek, ontbeering, mangeling of dergelijke (t),
gelijk wanhoop, wantrouw, wanmaat en foortgelijkewoorden
uitwijzen. Wat men, hier ter plaatfe, door Wantaelen verftaan moet, valt zoo gemaklijk niet te bepaalen. In 't gemeen
kan men denken aan zulk Bene taal, die in de Vierfchaar on•
voegfaam is, en welke ne RIEAIER (2) beftempelt met den
naam van onbehouwen en onbetaamelijke fcheldtaal, in tegen.
(telling van dingtaal. En zeeker als men op den geheelen zin
van dit Punt onzer Handvest, vergeleeken niet zyne Haagfcbe Costumen, naauwkeurig agt geeft, fchijnt 'er veel gronds
van waarfchijnlijkheid voor deeze opvatting; vooral, zo Iaen
daarmede overéénbrengt de Handvesten; door Hertog Willen
den r, in het jaar 1354 aan die van Kennemerland (3), en
door Aelbregt van Beyeren, in het jaar 1 359 (4) aan de On.
derzaaten van het Bailliuwfchap van Medenblik gefchonken;
in welken men leest: dat zij geen boeten verbeuren mogen
net wantalen voor beuren dagbelijckfchen rechter, vytgefeyt
oft zij over eerier vonnisfe dingeden. Of 'er egter in het woord
Wantaelen daarenbooven niet eene andere beteekenis ligge
op.
--

(i) Zie KILIAN Etymol. in Wan. en vooral 'ZICHT Manteek. op
bet Landregt van Oostvriesland, B. II. H. LXXXI. (2) 4antee.
keningen op de Costumen van 's Graavenbage II. D. bl. 18.
(3) MIzAts Cbarterb, 11 D. bl. $s3. (4) Utf. III. D. bl.9t.
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opgellooteti ; durven wij niet beflisfen. Wij zullen onze°rt
Oudheidkundige'I Leezer eene gisfing opgeeven, die wij aan
een nader onderzoek geerne onderwerpen. Te weeten, in
de vroeg(le tijden, had, in ons Vaderland, en elders (f),
bet Bijgeloof zulke diepe wortelen gefchooten, dat het voor
een kwaad voorteeken gehouden wierd ,wanneer de getuigen,
in het bezweeren van hun getuigenis, de woorden van den
Eed, die hun geltaafd werden, niet volledig en al haperende
nazeiden; 't geen zo ver ging, dat de aangeklaagde niet alleen
onfchuldig gehouden wierd, indien de befchuldiger, in het
doen van den Eed, daarop betrapt werd, maar dat de laatst.
gemelde zelf daardoor in eene zeehere boete verviel. De oud le Handvest van Haarlem, gegeeven door Koning Willem,
in het jaar 1245 heeft daarop het oog, wanneer zij zegt (6) :
cum quis debet fm-are de re pecuniali potexit cadere a eaufa et
omittere ft verbotenus male juraverit uel contrei modum juran.
di uenerit. Si vero fuper bereditate jurare, drbeat in primo ue!
fecundo juramento cadere non potexit. Si tercio jurans debi.
turn jurandi excesf rit et male furauerit cadit a caufa, et be.
reditas fuper qua tractus est in curiam ipfi abiudicatur et adju.
caditur conquirenti. .it quotiens male juraverit tociens fatis•
faciet iudici duos folidos Hollandienfes perfoluendo eidem. Deeze gewoonte had in den Briel , in het begin der vijftiende
Eeuw, nog ftand: daarom zegt de Secretaris MIATTHYSZE,
in zijne Politijke Regeering (7) : Is 't dat die gene, dien ge.
wijst is fekerh1den of eedt te doen anders na feit dan die Rechter voor feit ende Schepenen gewijst hebben by bevalt in den
eedt op dat (dat is, indien) bij dair of gevangen wort gepen:
nnoa:ts dots te (eggen eer hij hem verbaelt ofeer die eedt gbeeindt
is, ende die rechter of slager wort fijn beisco mit vonnes toe.
ghewijst bedingbet hij 't. Dit misfen in het afleggen van den
Eed

(s) Zie zulks met verfcheiden bewijzen aangetoond door den geleerden DREI}ER. in zijne I Abbandelung von dein nutten des treflijken Gedichts Reinke de Posf, pag. 133 en 134. Te Rijfel werd
hij, die in eenige plegtigheid van den Eed miste, bij voorbeeld,in
de woorden of in de uitfpraak derzelven; of die zijne hand te hoog
ophief, of den duim in de handpalm te veel drukte; geoordeeld
van zijn refit te zijn vertloken; welke verouderde en bijgeloovige
gewoonte, door Koning Jan den I, bij Ordonnantie van het jaar 1350,
vernietigd is geworden. Zie Ordonnances des Rois de France
Tom. 11. pag. 199.
(6) Privilegien van Haarlem bi. 3. (7) Bij ALKmaDB en V.

D. sct&t,I.Irtc , Befcbr.

van den Briel, I D. bl. 297.
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Eed droeg den naam van fcampelen en J1rompelen; 't geen,
naar de uitlegging van KILIAEN (8), firuikelen, vallen, uit.
glippen of dergelijken beteekent. Langs dien weg verftaan
wij den zin van eene Handvest van Graaf Florens den V. van
het jaar 1288 (9), wanneer daar geleezen wordt: Waer dat
een man zijn bant leegt op die beiligben zonder oorlof of af de.
de zonder oorlof of flempelde (lees fcempelde) dat bem die
rechter gbeene boete af en name, et ne zzaere dat die claeger
fpraeke. Gelijk wij ook wel haest begrijpen zullen, wat het
te kennen geeft, wanneer Aelbregt van Beijeren, den agt•
tienden van January ;$g (to), aan de Luiden van Waterland, als een bezonder voorregt, toetlond, dat zij banne nocb
boeten verboeren zeilen mit fcampelinghe noch mit wantale.
Welke uitdrukking des te opmerkelijker is, om dat ze fcam.
peling en wantaal , als woorden van eenerlei beteekenis, te
zaamen voegt. Gelijk nu dit gebruik, ten aanzien van den
Eed, plaats had, zoo fchijnt het ook, met betrekking tot de
plegtige Formulieren der Dingtaalen, waar me@ men, in de
openbaare Vierfchaaren , gewoon was te fpreeken , insgelijks
in agt te zijn genomen. Niet onduister kan dit worden opgemaakt, uit een oud Formulier van dien aart, dat wij bij
11ATTHIEUS aantreffen (ii), waar in, onder anderen voorkoomt: Fleer rechter een vonnisfe begeert fan ofte hij tlrou.
pelde in zijn woopenroup we: zijns verhaels wefen fal met recht.
De zin hier van Ichijnt te weezen, wat verhaal zal Jan hebben,
indien hij zig misípreekt in zijn Wapenroep? Welligt wordt
'er op dergelijke wantaal gezien, in de Politijke Regeering en
Costumen van den Br/el (12), wanneer daar onderzoek gedaan wordt , in hoe ver een Taalsman gehouden zij in de
boete wanneer hij zig misfpreekt, of, gelijk 'er gezegd wordt,
nit wantale verfuymt des gbenen goer dair bij voir fpreeckt.
Dit zelfde bedoelen ook de oude Formulieren van Dingtaa.
len, weleer in Zuidholland gebruiklijk , wanneer ze den
Taalsman dus doen zeggen : Heer fcbout verbeur ik eenige
ban of boeten in fijne woorden houdt ghijze aen hem ende
fcbelter mij van quyte (13). De aaloude Costun1en van het
Land van Heulden fchijnen al mede daar op het oog te
heb.
(8) Etymol. in feampelen en firompelen. (9)

MIERis Cbarterb.
(I1) De fu.
(I2) Bij ALKEMADE en
QUDENHOVE1i Zuidbol.

ID. bi, q.74 en 478. (to) Utf. III D. bl. 481.

re Gladli, Cap. XXXVIII. pag. 637•640.
37. D. SCHELLING. I D. bi. 263. (13) Bij
'and, bl. 618.

45 2

P. H. V. D. WALL DORDRECTH3 HANDVESTEN.

hebben, wanneer die fpreeken van zig zoo terverwantaafen,
dat men daar over in breuken verweezen word (14). Daar
nu dergelijke bijgeloovige gebruiken , aan den éénen kant ,
dikwerf ítrekten , om de fchuldigen van de verdiende draf.
fen te bevrijden, en, aan de andere zijde, de eifchers en
befchuldigers , welken aan het gebruik der Formulieren ge.
bonden waren, niet zelden, zonder eene wettige reden, in
eene boete deeden vallen, waren 's Lands Ingezeetenen, al
van vroege tijden , daar op uit, gelijk wij reeds gezien heb.
ben, om, tegen zulke dwaaze overblijffels beveiligd te wor•
den. En mogelijk heeft Karel de V. zulks hier ter plaatfa
ook bedoeld, wanneer Hij zegt , dat de wantaelen ende acb.

tertaelen geheel fullen oij wee/en."
„ Door Acbtertaelen, gelyk onze Autheur vervolgt, van
WILIAEN (15) verklaard door achterklap , heeft men hier
te verslaan , liet kwaad en onbehoorlijk fpreeken over het
uitgeweezen Vonnis. In de Costumen van Zuidholland (16)
genaamd , op 's Ideemraders Eed te; fpreeken. Elders op
der Schepenen Eed . te fpreeken. Dit, en boven of over vonszisfen te dingen , dat is, naar de verklaaring van Dr, RIr.
NIER (17), na dat 'er Vonnis over de zaak in gefchil ge.
weezen was , werd , in verfcheiden Handvesten, als eene
bezondere misdaad afgekeurd, en met den algemeenen naam
van dingflooring bestempeld (18). De Costumen van Zuid.
holland , fpreekende van de hierfchaar te fooren , en eene
boete vorderende van hun , die boven Heemraads Vonnis
dingen , fellen dit alles in een helder licht (19).
(14) Bij OUDENHOVEN Befebrijv. van Heusden, bl. 304. (15)
Etynrolog. in achter taele. X16) Bij OUDENHOVEN Zuidholland bi.

904. (17) 1. 1. (iS) Zie WAGENAAR Befcbrijv. van dmfleldam,
I D. bi. I i I en f12. (19) Bij OUDENHOVEN bl. 504.

Nadere Bedenkingen over bet firafen van zekere fchzndely.
ke Misdaad. Te Amnflerdam by F. J. Sundorfi` 1777• In
groot octavo 3s. bladz.

V

Olgens den Schryver der vroegere Bedenkingen over dit
onderwerp , is de openbaare doodihraffe geenzins de
gefchikte ftraffe voor deeze misdaad ; en by verklaart zig
voor eene geheime naauwe en des noods eeuwige gevangenis derzulken, die zig aan eerre misdaad fchuldig gemaak:
heb-
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hebben , welke onbekend behoorde te zyn (*). Dan hier
mede kan de Schryver deezer Nadere Bedenkingen zig niet
volkomen vereenigen , en hy dugt zelfs dat des Autheurs
gevoelen , hoe pryswaardig deszelfs oogmerk ook zy, ge.
vaarlyke gevolgen kunne hebben. Zulks beweegt hem, om
de grootheid der misdaad , op eenti voegzaame wyze, aan
te toonen, en verder de evenredigheid der doodfIraffe, hier
te Lande vastgetleld , aan te duiden; door te doen zien,
dat deeze misdaad , uit hoofde van derzelver verregaande
firafwaardigheid , in evenredigheid tot andere misdaaden ,
welken onder ons met den dood strafbaar zyn, niet te zwaar
ge(Iraft wordt. En hier aan kegt hy ten laattle zyne ge
middelen van verhoeding van dit-dagtenovrsAuh
kwaad , die , zyns oordeels , onvoldoende of bedervelyk,
en , om zo te fpreeken , erger dan het kwaad zelve zyn.
----- Met dit laatíle heeft onze Schryver eigenlyk het oog
op des Autheurs denkbeeld, wegens de geheimhouding deezer misdaad, dat hein de openbaare firafoefening doet wraaken, en Bene geheime flrafoefening voorfpreeken : waartegen
onze Schryver aandringt op de openbaare afkondiging der
Wetten, en 't openlyk lraffen der misdaaden, met aanduiding van 't gevaar van geheime manieren van procedeeren
in lyfthraflyke zaaken. — — Wanneer we onze twee Schryvers over dit point met elkanderen vergelyken , komt het
ons voor, dat de eerífe zig niet bepaald genoeg uitgedrukt
heeft , en dat de laatfee het denkbeeld van geheimhouding
verder trekt , dan de eerfte wel bedoelde. — Dit blykt
eenigermaate uit het voordeel , dat de Autheur €telt in 't
11raffen met eenti naauwe en des noods eeuwige gevangenis,
boven de kortfondige fcbriklyke vertonning eener doodfIraffe ; want ons den invloed hier van aan te dringen, brengt
hy ons voor den geest , den indruk , die te wege gebragt
zou worden, „ door het gezigt van eenen tot eene euwige
rampzalige gevangenis verdoemden , een gezigt, dat, daag
herhaald wordende , ook daaglyks dezelve indrukken-lyks
opwekt, daar de zeldzaame vertooning eener halsfiraffe maar
eenen enkelden indruk maakt , die met de vertooning zelve
allengskens weder verdwynt." Een voorulel , waarop de
Schryver niet ten onregte aanmerkt: „ maar onze Autheur
had vergeten, dat by zynen gevangen van het overige des
Menschdoms en van alle omgang had afgellooten ; by had
vergeeten dat de ftxa€ onbekent moest zyn , op dat het bef}raf•
(*) Zie boven, b1. 63, 64•
VI. DEEL. H. LETT. Q. I0.
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f}rafte kwaad vergeten mogt worden ; hy had eindelyk ver.
geten , dat geen Jongeling in de gelegenheid gebragt moest
worden van te vragen, waarom lyd dit Mensch deze firaf?
Dit zyn eenige contradictien , die ik geen kans zie ovearéén
te brengen." --- 'Er fchynt dus , , volgens onzen Autheur
zelven , eenige openbare itrafoefeuin , of, als men wil,
Benig openbaar gevolg van dezelve noodig te zyn, om anderen van dat kwaad af te fchrikken; 't welk het denkbeeld
van eene volftrekte geheimhouding verydelt.
Intuslchen blyft na dit alles de vraag nog over, welk is
het beste middel om dit kwaad uit te rooien ? En hierom.
trent , zou onze Schryver , fchoon by de doodllralFe , in
evenredigheid met het (haffen van andere misdaaden , regt.
maatig gekeurd hebbe, met den Autheur liever tot eene andere tlrafoefening overflaan. Na eenige aanmerkingen over
de algemeene behoedmiddelen , door den Autheur voorgefteld , die hy ten deele goedkeurt , ten deele van de hand
wyst, blyft het, zyns oordeels, overig, dat 'er geen ander
middel van eenige kragt is, dan de vrees der liraf, en wel
eener tirafe, die met eene gevoelige fchande vergezeld gaat.
„ Daar is , zegt hy , cene zekere betrekking tusfchen
liraffen en tnisdaaden, en overal, waar men de fchande met
etfed kan gebruiken, is het eene wyze oecouomie zulks te
doen. Nu is 'er misfchien geen misdaad , waarop eene
fchaudelyke ttraf van beter uitwerking en van meer nut zou
dan in dit geval, zo wel om de Aaníchouwers af-dezyn,
te fchrikken , als om hunne denkbeelden en zeden te regt
te brengen. Ik wilde , by voorbeeld, na Bene openbaare
fchavottering, de fchuldigen voor haar leven verdoemen tot
eenig vuil werk, als 't ledig maaken van Secreten enz. haare kleeding , zo wel als de wys van gevangenhouding , of
bewaaring, zoude ook iets zeer fcl;andel',ks n iocten hebben:
ik zoude ze ook niet willen vertoond hebben, als wanneer
hun werk het vereiíchen zoude, ten einde de indrukken van
zo een gezigt niet door eerre al te groote familiariteit te
verflaau ven. " Zulk eerre foort van lfrafoefeniog komt hem
de geichiktile voor, oei een Volk van dit kwaad af te fchrikken, door hun tevens een haatlyk en íchandelyk denkbeeld
van liet zelve in te boezeroen.
Beiden de Schryvers komen dan, ten opziete van de eigenlyke (Iraluciening hier in overeen , dat de doodflrafrè,
(fchoon ze die onderfcheiden beíc'louwen ,) niet te verkiezeil zy boven eene Poort van gevangenisf±raffe; maar onze
Schryver wil 'er met meer kragt op gewerkt hebben, dat die
ge.
-
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gevangenisl}raffe met de uiterfte fchandelykheid gepaard gaa;
dat dan , naar de omftandigheden van byzondere plaatfen ,
op vertchillende wyzen gefchikt kon worden. Dus blyft
liet voornaame bedoelde van den Benen en anderen Schry.
ver, het kwaad zo te itrafferl, dat het uit de Maatfchappye
geweerd worde ; 't welk zekerlyk een point is, waarom.
trent verfchillende bedenkingen wel in overweeging genomen
mogen worden. Mogelyk zal , nadien de Natie van
oudsher af gemeenlyk voor eene min of meer geheimhouding fchynt, geweest te zyn, deeze zo openbaare maniervan
ílraffen eenigzins fluiten: dan men hoore, daar de volftrek.
te geheimhouding , zal de ftraf weezenlyk affchrik baaren,
toch niet mogelyk is, deswegens het flot van de bedenkingen deezes Schryvers.
„ Wel is waar dat het project van eene volmaakte onwetenheid van het kwaad nog al iets voor zig fchynt te hebben,
maar voor eerst onderfteld dat eerre ntogelykheid van zo eerre
volmaakte onweetenheid. Het onderfteld ten tweede, dat het
een kwaad is, waar van wy de zaadgin niet in ons zelve heb
Dit zo niet zynde, zonde het den Mensch zonder wa--ben.
penen aan de uiterfte gevaaren bloot ftellen wezen, en voor
zonde dat gevaarlyk zyn, in gevallen gelyk dit,-nametlyk
waarin veele zouden kunnen zondigen, zonder eens te be.
denken dat zy kwaad doen; en wanneer de jaaren gekomen
zyn niet de reflexien, zoude het misfchien te laat zyn, om
eene reeds ingewortelde gewoonte uit te roeijen. Daartegen,
indien myn plan gevolgd wierd, zoude een kind reeds zonder
eens het kwaad te kennen, alleen door het geduurig zien van
de straf, een walging en afkeer daar van krygen, op dezelfde
wyze, gelyk men hein eerbied inboezemt voor een voor hem
onbegrypelyl; Opperweezen. Wanneer by daarna tot onder.
fcheid van jaaren gekomen zoude zyn, zoude de kennis van
het kwaad hein bereid vinden, en zig nooit aan zyn imaginatie, dan niet de aangeknogte idee van vuiligheid en fchandelykheid, vertoonen. Myne gedagten zyn , dat, zo als onze
Wereld tegenswoordig geteeld is, niet alleen in dit geval ,
maar in meest allen , men de jeugd eerst moet bereiden, en
dan niet te lang in de onkunde van het kwaad laaten. Indien
men de kinderen opbragt ,om in een wildernis te leeven ,zonde liet misfchien goed zyn, hen het kwaad te laaten ignoreeren; maar wy zyn voor een Wereld en voor een ver.lorve
Wereld gefcliikt. Veele, geloof ik, bedriegen zig op dit onderwerp, en neemen een omftandigheid voor een oorzaak,
gelyk men dikwils de Symptomata als de oorzaak der ziekte
Gg 2aan•
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aanmerkt. Even zo is het hier gelegen; de onnozelheid verzelt doorgaans de onervaarenheid van het kwaad, maar daar
uit volgt niet, dat zo iemand onnozel is, juist daarom, om
dat by onervaaren is. Die nu onervaarene zal welhaast onderwezen worden, en het kwaad zal hem met alle deszelfs aan
voorgehouden worden , waar aan een jong en-lokeyhdn
vuurig temperament nog neer kragt zal geeven. En wee dan
den geenen , die op zo eene wyze onderricht wordt, het is een
mirakel zo hy niet valt. 't Geen ik hier in 't algemeen zeg
onderwerp, dat ik behandel, in alle deden toe--ge,isop't
pasfelyk; daar is geen meer reden, om 't eene kwaad bedekt
en onbekend te houden als 't andere. En hier eindige ik dee.
ze mogelyk reeds te verre uitgebreide reflexien : ten vollen
vergenoegt, zo zy aanleiding geeven,om bekwaamere verfarden tot denken op te wekken."
Redenvoeringen voor Nederlands ; orgelingfchap. Te Amfi. by
Yntema en Tieboel. 5777. I1 Deden, in octavo, te zamen
646 bladz.
Nederlands 3'ongelingfcbap, deeze Reden voeringen,
Deel wy thans zullen fpreeken, te danken
welker
niet goedgevonden te ontdekken. Alheeft
leen zegt hy ons, in 't Voorberigt. „ Schoon het tot de waarde
(deezer Reden voeringen) af noch toe doe , of ze met de daad
voorgedraagen, dan enkel voor de Drukpers opgefteld zyn , wee.
te men, egter, dat ze, voor verre het grootfile gedeelte, met ee.
nige veranderingen, naar den Predikstoel voegende, in 'topenbaar
werden uitgefprooken. Als Leeraar , dagt ik de Jeugd, van tyd
tot tyd, meer byzonder, niet alleen te mogen, maar te moeten,
onderhouden : cenige gelegenheden gaven 'er my aanleiding toe,
en ik heb ze', zo ik hoop , niet geheel zonder zegen en vrugt
waargenomen.
„ Wyken deeze Redenvoeringen van den gewoonen Prediktrant in ons Land af; ik keurde , in 't behandelen dir onderwerpen, den gehouden trant best, en zie Beene noodzaake altoos om
hier die wyze van prediken te verdeedigen, alleen maak ik, ten
opzigte van de Onderwerpen, de woorden van een hedendaagsch
uitmuntend Schryver de myne. Alen behoorde weer , dan wen
gewoonlyk doet, over de Burgerlyke Pligten te prediken : dewyl
niemand een goed Christen kan weezen, zonder een goed Burger
te zyn. Men brenge bier niet in 't midden , dat azen dus Bene
louter menschlyke Zedekunde leeraart, die weinig op den Euangeliechen Predikfloel voegt. De rechte ntenschlyke Zedekunde ,
maakt

An wen
eerfle
A
van
de Schryver
hebbe,
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maakt een gedeelte uit van de Christlyke : welke laatfle de eer•
ie veronderJ?clt ; maar verbetert. Wanneer iemand zich verge.
voegde niet een goed Burger te weezen , zonder een goed Chrss.
ten te zyn , was by niet meer dan een eerlyk Heiden ; maar,
indien iemand zich diets maakte een goed Christen teweezenzon•
der een goed Burger te zyn , zou by zelfs tot het peil van een
eer,yk Heiden niet opklimmen."
Voorts betuigt hy. „ Dat eene meer dan Heiderfche Zedekun•
de ten gronddage en aandrang der hier verhandelde Pligten dient,
zal elke Redenvoering, met de onwraakbaarlle blyken wonen. En
geene agrenswaardige Gezindheid , onder de Christenen , zal, zo
ik hoop, iets aantreffen , 't welk aanfloot geeve. Gefchilflukken
te verhandelen was nergens de plaats. Waarheid, Pligt en Deugd
in te boezemen , over al de zaak. Byg±loof en Geestdryvery ,'t Gezond Verpand en 't wanre Christendom zo vyandig , heb ik niet
kunnen nalasten, meer dan éJns te bettryden."
De Opfleller deezer Re: envoeringen blykt, derhalven , een Leeraar te weezen , die het nut zyner Lesfen , verder dan zyne bvzondere Gemeente, zoekt uit te breiden; en de Nederlandfche.j'errgd
aan zynen dienst te verpligten. Vaderlandlievende Yver, kragt
van Taal, en beredeneerde Godsvrugt, vertoonen zich allenthalven.
Be!eezenheid in werken van Smaak en Vernuft ftraalt door in de
aanhaalingen uit de keurigile Schryveren, in de Redenvoeringen,
op eene ongedwonge wyze, ingevlogten; die ook verleevendigd
worden , door Dichtregelen , uit onze beste Poëten, of, zo veel
wy zien kunnen, van 's Schryvers eigen maakzel.
Het eerlte Deel vervat Zeven Redenvoeringen : die de volgende
Opfehriften drangen. (I) Over 't Manbelang der :longe Heerera.
(II) Over de Befchaaving des Ver/lands. (III) Over 't vercieren van 't Perfïand met Godsdien/lige Kundigheden. (IV) Over
het Bef/uur der Hartstogten. (V) Over de zondige Gelykvormigheid met de Wereld en de valfche Schaamte. (VI) Over de
Voordeelen eener vroege God„vrugt. (VII) Over het verwerven
van figting , en het verkrygen van een goeden Naam.
Onderwerpen zeker van het uiterfle aanbelang voor de Jeugd, en op
eene wyze verhandeld, die de bedagtzaamen moet uitlokken: geene dorre en drooge Zedekunde predikt over deeze Stoffen; maar
Gene Zedekunde die de cieraaden der bevalligheid, haar zo wel
voegende , niet verfmaadt. Kunnen Jonge Heeren , die eenigzins
hunnen ílaat met opmerking befchouwen , en anderen deft onze
Redenaar zich niet voor onder zyne Toehoorders aan te treffen, zon_

der llerke nannoopiug tot Kinderpligtleezen?„ — lVlisfchien leeven
uwe Ouders nog , en ik wil hier veronderflellen, dat gy Ouders
hebt dien naam waardig, die zorg voor uwe Opvoeding gedraagen
en zich van hunnen onvermydelyken, doch thans, helaas ! dikmaat
zo zeer verzuimden pligt gekweeten hebben. De Vaderlyke trou-

Gg3

we

458

IREDENVOERINGEN

we en de Moederlyke teerhartigheid kweekten u op, onder duizend
hartklemmende zorgen; zy zagen, in uwe ontluikende bekwaamheden, hunne moeite eenigzins vergoed , de eerlie flikkeringen van uw
doorbreekend verftand fchonken hun eene bykans meer dan aardfche
vreugde, met het klimmen uwer Jaaren groeiden hunne bekommer
aan, zy bezweeken 'er niet onder, en hebben u, met 's-nisfe
Hemels hulpe, dus verre gebragt ,voor ontelbaare gevaaren behoedt,
door wyze lesfen en een kragtig werkend voorbeeld, u langs 't effen
fpoor der Deugd geleid. Hunne zorg volduurt nog. H,op en vertrouwen verligten dezelve eenigzins. De blyken van eene dankbaare
beantwoording , door u reeds gegeeven, ftreelen hun gevoelig hart,
zy fluiten, by elkander zynde, traanen van vreugd over uw vol
Vader des Reg vaardigen," zegt-bragtenKidpl.„W
SALOMO, „ zal zich zeer verheugen, en die eenen wyzen Zoon gewint, zal zich over hem verblyden. Laat dan uw Vader zich ver
ook uwe Moeder, laat zy zich verheugen, die u gebaard-blyden
heeft." Wat zy aan u gedaan hebben kunt gy onmogelyk vergel.
den: om 'er naast by te komen moet gy doen zo veel in u is.
„ Mogelyk zyt gy een Génige Zoon, en , in dit geval , is de verwaging uwer Ouderen geheel en al op u gevestigd: zy zien in u
Mogelyk heef: uw
alleen de ganfche hoop van hun Geflacht.
Vader, door het vroegtydig gemis zyner Zielsvriendinne,jaaren lang
den last der Opvoedinge alleen gedraagen, en leeft nu in 't heuch.
lyk vooruitzigt, dat gy hem, by 't toeneemen zyner dagen, zult
helpen: by befchoucvt u als zyn' bestenVriend. — Mogelyk is uwe
Moeder eene Weduwe, die uwen Vader, reeds voor lang verlooren, en, onder veelvuldige bekommernisfn, u tot den Raat der
Jongelingfchap gebragt heeft: zy ziet haren i,:aaven Egtgenoot in
u herleeven , zy vindt dagelyks treffende gelykvormigheden , die wel
ontroeren; maar tevens een aangenaam vootuitzigt openen : zy merkt
u aan als de flut en flcun baars Ouderdons; her leeven is haar,
om uwen wil, dierbaar, Overweegt , welke geneugten, welk eene
voldoening, gy in flaat zyt op te leveren , als gy aan die vooruit
beantwoord! ik hou my verze.-zigten,drlykvouizgten
kerd, gy kunt hier aan niet zonder gevoelige ontroering denken:
dankbaarheid en wederliefde ípooren u kragtig aan om u uwer Ouderen waardig te gedraagen. Gy fchrikt op het bezet van eenen
tegen overgetlelden handel. Gy verfoeit het gedrag dier ontaarten,
welke, deeze diere en nauwe verpligtingen uit het oog verliezende,
„ Zoonen worden, die befchaamd naaken en fchande aandoen;
bet Ouderlyk hart met veele finerten doorfteeken, de gryze hairen
des eerwaardigen Ouderdoms met kommer doen ten grave daalen,
en het leeven van hun, aan wien zy naast GOD hun bedaan ver.
fchuldigd zyn , verkorten"
,; Is het dat gy geene Ouders hebt, beroofde de dood u van derzelVer minzaame oppastang, hebt gy die lieve naamen van Vader en.
Moe.
d--
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Moeder, flegts in, uwe Kindschheid uitgeflameld, hunne zorg,Inisfchien de laatfle , ten aanzien van deeze Wereld , helde n onder
Voogden e❑ Opzienders, die hunne plaats bekleedden, en aan wier
toevoorzigt gy veel, zeer veel verfchuldigd zyt. Alles wat zy ten
uwen opzigte te werk fielden vordert uwe erkentenisfe. Zy hebben
het hunne gedaan om u tot cieraaden van uw Geflacbt te doen firek.
ken. Zy verwagten zulks met regt. Uwe Vrienden , uwe Bloedverwanten hebben een onbetui rbaaren eisch op uwe braafheid."
Op deezen trant is de cerlie Redenvoering, waar van het aangetoogene een gedeelte uitnaakt, ingeiigt. Laat ons, uit de Tweede
ook eene en andere trek , ten, vocrbee,de , overneemen : eene en andere
trek, zeg ik ; dewyl deeze Redenvoeringeu zodanig zyn of geef eld
dat ze ieder een zeer wel aaneengefchakeld Vertoog uitmaa:cen, 't
geen in zyn geheel dient befchouwd te worden. Onder e nd e re
aanmerkingen om de Jongelingfchap tot het befcbaavera des Vea-flands aait te fpooren, treffen wy deeze aan. „ Het verdient uwe
opmerking, dat de tegenwoordige Eeuw, hoe veel onverllands 'er
nog heerfiche, hoe veele laffe en verveelende dwaasheden ons nog
in niet weinige l;ezel:chappen voorkomen , in geenen deele Bene
Eeuw is , waar in iemand der vadzigheid , ten aanzien ven het ver.
krygen van Kundigheden, moge toegeven. Een Jong 1-leer, die
denkt van eenig belang inde wereld te zullen zyn, of in de verkee•
ring van braave lieden te behaagen en uit te munten, moet nood.
wendig hefluiten eenige moeite aan te wenden tot het opdoen van
kenniscc. Wy vinden thans , onder 1V[enfchen van eenige Opvoeding,
meer weezenlyke kundigheid, dan, eene eeuw of twee geleden, op
de flooge Schooien. De Geleerdheid dier verbasterde tyden be.
Rondt in fyn uitgcploozene onderfcheidingen, oplosfingen van zo
duistere als noodlooze vraaghukken, en verveelende woordenf}ry•den. Dank zy der nagedagtenisfe van eenen ADDISUN, Benen STEE LE, van Benen VAN EFFL.N en meer anderen hunner naavolgenen, uit
wier zo nutte als aangenaams Vertoogen, de algemeene verfpreiding
der kennisfe, welke heden onder allerleien flag van l0llenfclleu ge
wordt, haaren oorfprong nam: in dezelve werden geteerde-vonde
Onderwerpen, door de fraaille en verheevenfle vernuften van School.
geleerdheid en bastaardy gezuiverd , in eenen gemeenzaam-n ltyl
verhandeld, en voorgefleld op eene wyze ,die elk Mensch , met gezond verband begaafd, kon bevatten. Dit mogen wy rasmerken als
het Tydperk, waar in zuiver Vernuft, door bondig Oordeel bege•
leid, re voorfchyn tradt, en ingang vondt by de Menfchen.
Dank zy der naagedagtenisfe van eenen 's GRAVESANDE,eenen DasAGULIERS, eenen MUSSCBLNSROEK, wier Proeven in de Natuurkunde
niet weinig toebragten om eene zugt tot Weetenfchappen, onder
de handeldryvende Britten en Nederlanders op te wekken , die nu ge.
meenzaam fpreeken over onderwerpen , welke hunne Voorvaders
nuit in de gedagten kwamen. --- Dank heb de vlyt van eenen
,
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eenen RAY , van een en SWAMMERDAM, en zo veele
andere Schryvers, die de fchoonheden van de Werken der Natuur
in hunne Schriften ontvouwden."
„ Ik zou niet geheel buiten rltyne zaak treeden, indien ik u hier
een plan van Letter- Oefeningen en befchaavende Weetenfchappen
voorlielde; en uwe aandagt door de bekoorelyke dreeven der wysheid heen leidde; doch de aart en het beloopmynerRedenvoeringe
belet zulks. Kortlyk nogthans moet ik de voornaamste Kundigheden
aan ro eren, die te gader flrekken om het verland op te eieren.
„Veelgin uwer, mag ik vrylyk vostflellen,hebben,meer dan de gewoone Burgerfchoolen betreeden; en zich bekwaam gemaakt in de doode
of leevende Taaien : deeze Taaloefeningen, zyn ze wel beftuurd
geweest, boezemden u reeds een trek in om de Weetenfchrppen,
tot welker kennis zy als ficutels moeten dienen , van nader by te zien.
Gy kunt, is dit voorregt u ten deele gevallen, daar van zeer veel
nuts trekken. Uw geest bezit eene voorbereidende bekwaamheid
om het oefenperk in te flreeven.
„ Onder het leeres der Taaien, hebt gy reeds Gefchiedfchryvers
van ouden tyd geleezen, ik durf u derzelver herleezing aanraaden.
De woorden trokken toen voornaamlyk uwe aandagt, nu zullen de
zaaken u bezig houden en vermaaken. Laaren ook de Ge
nagegaan worden ; als Kinderen hebt-wydeGichnsfvau
gy die, in de Schoolen , door veel herhaalens, in 't geheugen geprent, en ze thuis , door Bybelfche Tafereclen , daar misfchien nog
dieper ingedrukt. Zy vorderen, om vericheide redenen, een nauwer inzien, eene beoordeelder overweeging; in zo verre dezelve
de bedeelingen en handelwyze der Voorzienigheid op het duidelykst
ten toone fpreiden, en toonen hoe de deugd beloond en de ondeugd
niet zelden gelira£t wordt hier op aarde; terwyl daar in ook de Leevensgevallen vermeld worden van GODS onmiddelyke Afgezanten;
en wel byzonder van dien Afgezant by uitneemenheid JESUS cunrszus „ door wies by in deeze laatf}e dagen tot u gefprooken ," en de
volkomenfte ontdekking van zyn heilig welbehangen bekend gemaakt
heeft. — Zeer nauw hier aan is de Kerklyke Gefchiedenis ver
verdient mede van u meer dan enkel doorbladerd-knogt,edz
te worden. Van alle Gefchiedenisfen hebt gy misfchien nog't
minst die van ucv eigen Vaderland leeren kennen; van uw eigen
Vaderland, 't welk, gelyk de grooteHOOFT, 't puik onzerGefchied•
boekeren, zegt, „ als een hulk herwaards en derwaards gefchupt,
van de worftelende winden, eindelyk, uit zo grouwzaam een zee,
in de haven van tydlyl:e Zaligheid, niet zo zeer gevoert, als geworpen fclhynt." Zy ei£chen dat gy u daar mede gemeen maakt,
en iinare beoefening, zo t anders de Gefchiedenisfen kunnen bekoren , met ernst, aanvangt. Leert, uit de bladeren van onpartydige Gefchiedfchryveren , de- grondvesting, en lotgevallen uws geboortegronds kennen, de regten en veydommeu in 't Burgerlyke en
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Godsdienaige voor zo veel fchats en bloeds gekogt, hoog agten ,
wel gebruiken. Kent uw geluk, gezegende Nederlanders! Dankt
den Allerhoogaen dat gy in een vry Land woont!
„ Het beoefenen deezer ongewyde en gewyde Gefchiedenisfen
noodzaakt u, om, daar zy van verfcheide Volken fpreeken, geen
vreemdeling te zyn in de Landen, de Tooneelen dier Gebeurtenis fen ; dit leidt u van zelfs op tot de Aardrykskunde, eene zo gemak.
lyke als vermaaklyke tydkorting, en welker kennis men niet kan ontbeeren , zonder zich dagelyks als een weetniet ten toon te Eiellen.
Dat dceze dan u mede bezigheid verfchaffe.
„ De befchouwing van den wyden omvang der Aarde wekteenen
niernoen lust in uw leergraag gemoed. De Volken zo wyd van een
gedeeld, zo veifchillend van Luchtpreek, zoekt gy nader te kennen.
Hier kan uwe graagte verzaad worden door Land en Reisbefchryvingen, van Mannen wier onvermoeide vlyt en onverfchrokke moed,
de lastig(te en langduurig(te Zee. en Landtochten ondernamen en
volvoerden: in die Schriften vindt de Reisgezinde geest, zonder
veel moeite, eene aangenaame voldoening: terwyl dezelve verbaasd
haat over de groote verfcheidenheden van aart, zeden, leevenswyze
en vorderingen; en de bekrompe vooroordeelen, waar mede men
veellicht ten voordeele van zyn land is ingenomen , leert afleggen.
Hoe wordt het medelyden gaande over duizenden onzer Naiuurge•
nooten, die in onkunde, bygeloof, afgodery en zedeloosheid ge.
dompeld liggen, die de flaaffche boeijen der eigendunklykCte over.
heerfching torfchen: van Vryheid in den Godsdienst en den Burger.
flaat geheel vervreemd. Hoe roept het u tot opregte dankerkente•
n1sfe voor dat heil, 't welk de ALGOEDHEID u,in uw Vaderland , ver
wie weet niet, hoe de kennis der Aardrylts. en Volkskun--lent!E
de te fêade komt aan den Koopman, die op de afgelegene deelen
der Wereld handel dryfr. Niet dan tot zyne groote fchade kan hy
deeze kennis derven.
„ Als met fchakels zyn de Weerenfchappen aan één verbonden,
en eene onmiddelyk volgende fchakel van de Aardrykskunde en de
Befchouwing der Volken onder de verzengde, de verkleumde, of
de gemaatigde Lugttlreeken woonende, is de Starrekunde."
Over deeze , als mede over de Wiskunde, de Natuurkunde en de
Kennis der Natuarlyke Historie, zo gefchikt om den Geest te verheffen tot den aanbiddelylten Schepper en Onderhouder , loopes
voorts des Redenaars aanmerkingen; doch te breed om hier plaatste
vinden. Dan dit afgehandeld hebbende vervolgt hy.
„ Denkt niet dat wy , tot de opgenoemde Weetenfchappen u
zoeken te bepaalen, en u ontzeggen ook vervrolykende Werken in
te zien. Neen, deeze hebben, worden zy wel gekoozen, geen
gering deel in de befchaaving des Verftands, en het vercieren van 't
zelve met nutte Kundigheden. Alle Schriften, waar in de leevendige
Verbeelding, met haaren bevalligen zwier, fpeelt, en door bondig
Gg5
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Oordeel begeleid wordt, mogen wy u met volle ruimte aanpryzen."
Hier bekleed de edele Dichtkunst de eer(te plaats. Vervolgens laat
by over de Romans, zich, in deezer voege hoeren. „ Uw geest
zal desgelyks een keurlyk en waardig onthaal ontmoeten in de
beste Romans, de beste zeg ik met nadruk: want welk een ontelbaar getal boeken van dien Hempel ziet het licht , die des lichts
geheel onwaardig zyn: waar in zy alleen, die op onkuisheid gazen , wier geile verbeelding zich gaarne onledig houdt met vuile
ve^tellingen,alleen voldoening kunnen vinden: Romans, bellaande
uit Bene menigte van grappige vertellingen, de een wonderlyker
dan de andere, zonder waarfchyniykheid, jammerhartig aan ééngefchakeld, enkel bekwaam om een dwaas gelach te wege te bren.
gen, of een logge Iafè ziel den tyd te doen korten, die, voor
ééne nutte les, welke men daar uit leeren kan, duizend fchadely.
ke behelzen. — Ik zou my fchaamen u van deeze Schriften te
moeten afmaanen. Leest eerst een GRANDISON , eene pnMItLa en
Bene CLARISSE, deeze zullen u leeren wat een goeden Roman is:
die naar dezelve fmaaken in het kweeken van edelmoedige begrip
deugd, van kieschheid in Zeden en van Gods--pen,vaftds
vrugt, verdienen onder uwe oogen te komen. 't Zyn leevenstafereelen, die de NTenschlyke Natuur in alle haare werkingen vertoonen, het fnoode der haatlyke ondeugd leelyk affchilderen, en het
fchoone der deugd met de aanvalligfte trekken afbeelden."
„ Ik behoef u maar met één enkel woord te fpreeken van die
Spectatoriaale Schriften, aan welke ik, in deeze Redenvoering de
waardige en verdiende eere gaf, van Bene groote hervorming te
wege gebrast te hebben. Deeze zullen u byzondere Characters
doen kennen , de heerfchende Zeden naar 't leeven fchetzen , de
dwaasheden bclachlyk ten toon (tellen, en in aangenaame en korte
vertellingen de heeriykfte Zedelesfen opleveren. Dit zyn handboes
ken die gy fleeds by u en - gereed moet hebben, om, wanneer de
tyd u geen meer ruimte overlaat, het Verfzand een klein doch goed
onthaal te verfchaffen. Het zyn als zo veele Proefneemingen in
de Zedelyke wereld gedaan , met welker kennis wy ons voordeel
moeten doen. Koopt, leest deeze Schriften, en laat derzelver algemeen gebruik te wege brengen, dat het verwyt, door den fchran•
deren IIULSHOFF gedaan ,op u niet pasfe, te weeten, „dat het der
Vaderlandfche Jeugd geenzins tot eere (}rekt, dat zezich, tothier
toe , heeft kunnen verzadigen met maar twee of drie drukken van
data Engelfchen Spectator en Guardiaan,"
By deeze flaaltjes der ' Schryfwyze moeten wy , nog deeze aanmerking voegen, dat de meeste deezer Redenvoeringen, die, ge
aart zyn,-lykdeOpfchritnu;wz,vaeZdlrn
niet alteen lesten voor de Jongelingfchap behelzen , fchoon oor.
fpronglyk daar toe ingerigt , maar ook voor Menfchen van verder

gevorderden ouderdom. Zo levert de Redenvoering over 't Be-
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fiuur der Hartstochten , de nutste bedenkingen, en heilzanmíie
regels op voor Menfchen van welk een leeftyd ook: van dien aart
is mede de Redenvoering over de Zondige Gelykvorrnigbeid met
de wereld en de valfche Schaamte. Met veel behoedzaamheid is
bet Vestoog over 't vercieren des Ver/lands spet Godsdien/iige
Kundigheden gefchreeven. En de Voordeelen een er vroege Gods.
vrugt worden op het treífend(le gemaald. De Godsvrugt treedt
'er ernsthaftig doch bevallig in te voorfchyn.
Zedelyke Verhaalen getrokken uit de werken van de Fleeren D'AR.
w uo, MERCER en andere der beste hedersdaagfihe oèbryvers.
Met nieuw geinventeerde Konstplaaten v:rfierd. Eerfie Deel.
Te Am/lerdia„m by A. Mes Jansz. en A. E. Munnikhuizen 1176.
Behalven het Voorwerk 288 blad. in octavo.

N

NAar uitwyzen der ondervindinge van alle befchaafde Volke.
^j ren, door alle tyden, is het inboezemen der Zedeleere door
voorbeelden , een der bel.waamfle hulpmiddelen , om eene Natie
oplettend te maaken, op het fchoone der Deugd , en 't affchuwe.
lyke der Ondeugd; dat natnu:ly;t gefch kt is , om een goed zede
te vormen, of verder te hefchaaven. Dit heeft, daar-lykcharte
weezenlyke voorbeelden , rit de gefchiedenisfen der menschlyke
bedryven , niet alleszins aan 't oogmerk der Schryvers , die zig
van dit hulpmiddel wilden bedienen, voldeeden, al vroeg aanleiding gegeeven , tot het opltellen van verdichte gefchiedenisfen;
waar in men deeze en geene characters op allerhande manieren,
naar den sart van verfcltillende omftindi,heden, kan lasten werken; en waardoor men in Raat geheld is, om die characters juist
in dat treffende licht te (lellen , waar in ze moeten voorko:net ,
om den gewenschten indruk te maaken. Hier uit is, onder veele
andere fchryfwyzen van die foor[ , ook ontltaan het optfellen van
Zedelyke Verhaalen; gefchikt, om, onder een beknopt verflag van
zekere gefchiedenis, de Deugd of Ondeugd in haare werkzaamhe•
den en gevolgen voor te draagen , ten einde de Leezers van de
laatfile af te fchrikken , en tot de eerfile op te wekken. In die
fchryfwyze is men , vooral in de tegenwoordige Eeuw, vry geluk.
kig gelaagd; en een aantal van leerzaame Schriften, in dien fmaak
gefchreeven, •hebben veeler toejuiching verworven. Zulks is ook
gebleeken by onze Natie, die MMarmontels Verhaalen met graagte,
en zo we vertrouwen niet geheel zonder vrugt, geleezen heeft.
Uit dien hoofde is 't niet vreemd , dat men bellooten heeft den
Nederlanderen nog meer faortgelyke Verhaalen in handen te geeven , welken hun niet minder dan die van den Heer Marmontel
zullen kunnen voldoen; door hen, op eene aangenaame wyze,een
leevendigen indruk van hunnen pligt te doen gevoelen. Dit is het
-
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bedoelde met de uitgave van de hier boven gemeldeZedelykeVer.
baalen, waarvan dit Eerfte Deel drie onderfcheiden Gefchiedenis-

fen behelst. De eeríle en de laatfile zyn opgefleld door den Heer
D'-4rnaud, maar de middelffe komt uit de pen van den Heerher.
tier. Ieder deezer Verhaalen brengt ons leerzaame characters on•
der 't oog, die zo leevendig in hunne werkzaamheden voorgefleld
worden, dat ze ons natuurlyk treffen; wier bedryven en gefprek.
ken van alle zyden dienen, om ons tegen verfcheiden verkeerdheden te waarfchouwen, en opmerkzaam te doen zyn, op hetgeen
onze pligt van ons vordert. Hy, die met eenige gezétheid
deeze Verhaalen leest , kan niet wel nalaaten zulks te gevoelen;
en zelfs twyfelen we niet, of oppervlakkige Leezers, die nietsmeer
dan 't beloop der gefchiedenisfen op 't oog hebben, zullen 'er hier
en daar bladzyden in ontmoeten , die hen doen flil Haan; die hen
op zig zelven doen denken; die hen hun eigen gedrag doen veroordeelen; die goede voorneemens in hun hart opwekken; en dus ten
minfle eene flerke aanleiding geeven, om hun gedrag voortaan beter
te regelen. 't Is waar, 't is te vreezen, dat het niet by allen van
eene gewenschte uitwerking zal zyn; maar dit neemt niet weg, dat
het egter by dien en deezen dat gunflige gevolg ka' hebben; 't welk
men, als men de menschlyke natuur en de uitvoering deezer verhaalen in agt neemt, nog al met grond in eene mindere of meerdere
maate kan verwagren. Een volftrekt overgegeeven Gierigaart mag,
by voorbeeld , liet tweede Verhaal, getyteld de bekeerde Gierigeart
moedwillig willen overflaau; maar even daar door zal zyn geweeten
hem ligtlyk een bitter verwyt geeven ; dit zal hem, zyn ondeugd ver
doen leezen, en waagt by dit, 'er is merke.-bloemnd,gyk
lyke kans op, dat de manier van voorfiellen invloed op zyn hart zal
hebben. En zo dit al met zulk eenen mogte mislukken, laat iemand, die niet bekend slaat voor een vuilen Vrek, maar wiens hart
niet zeer geopend is, voor den noodlydenden, dat verhaal leezen;
het zal hem, zeer waarfchynlyk, zig ernstiger doen wagten voor
eene ondeugd, tot welke by anders ligtlyk fleeds fterker zou overil aan; 't zal zyn hart gevoeliger maaken voor ongelukkigen , 't zal
invloed hebben op zyne bedryven. --- Om de gefchiktheid van
dit verhaal, nu wy 'er zo veel van gezegd hebben, tot dit einde eenigermaate te doen zien, zullen wy 'er nog kortlyk eenig verflag
van geeven.
Dorirnan, opgevoed door een geldzugtigen Vader, wiens grond.
regel was, bet goud is de beste vriend, daar men op vertrouwen
kan, rigtie, na 's Vaders dood, zyn leeven en bedryf, overeenkornItig met die opvoeding, naar dien regel. Hy leefde onrustig, zonder een weezenlyk genot van zynen rykdom, en maakte zig alomme
gehaat. Zyn Oom D'Olman, een verl}andig, vermogend en tevens
weldaadig Mensch, het gedrag van zynen Neef met innige droef.
Leid befchouwende, tragtte hem door vriendelyke voorfiellen, door
man•
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manlyke redeneeringen, door ernflige bedreigingen, om te zetten;
maar alles was vergeefsch. De treffende taal van Oom, in dit ver.
haal geboekt, gn overleezenswaardig, had geen indruk op Neef;
die, eenigen tyd na dit gefprek, onveranderd,. Oom , (op wiens na.
laatenfchap by hoopte,) een bezoek gaf. fly vindt Oom bezig met
het tellen van geld; vleit zig met het denkbeeld, of 't ook eene
gifte voor hem ware; dan 't lydt niet lange, of hy ziet Oom eene
merkelyke fomme gelds geeven aan een Gryzaard, ter betaalinge van
Bene fchuld, die zyn Zoon, een onvoorzigtige jongeling, gemaakt
heeft; welke daar over in regren vervolgd en ter gevangenislè, tot
fchande van 't Huisgezin, verweezen !laat te worden. De Gryzaard
vertrekt, met de gevoeligfte dankbaarheid, en ziet in 't uitgaan,
met de uiterffe ontfleltenis, nog iemand in de Kamer, die dus het
geval rugtbaar kan manken. D'Olran !lea hem gerust, leidt hem
uit, en komt weder in 't vertrek ; alwaar eerlang de volgende reden.
wisfeling tusfchen Oom en Neef een aanvang nam.
„ D'Ohnan wandelde eenigen tyd flilzwygende en langzaam heen
en weder, en zeide vervolgens met tustchenpoozen : Dat is waarlyk
een ongelukkig vader!.. . Hy dacht niet dat hier iemand buiten
any was ... hy heeft u gezien ... gy zyt getuige van zyn ramp ge
Doriran, dit treft my het meest. Waarom?-west.
Daar is immers niets aan gelegen. By is geld fchuldig; by heeft
het niet; hy vraagt 'er om, het word hem gegeven , die man is
waarlyk gelukkig. Maar, Doriman 1 het valt zo hard te
moeten geld ter leen vraagen, wy moeten eene zo vernederendebekentenis doen, wy moeten ons verval, ons onvermogen ontdekken.
En hoe dikwyls is al het fineeken, alle vernedering vergeefs. Hoe
ysfelyk is het oogenblik eener weigering! Een enkel woord hort ons
in eenen afgrond van verdriet! - Wel, eene weigerit g kan
zoo ysfelyk nier zyn; wy kunnen , ja wy moeten die zelfs verwach.
ten. En waarlyk men is niet verplicht zyn geld weg te geeven,
men kan het met het grootfte recht aan iemand , die, wie weet waar
van daan komt, weigeren! Ja, zegt D'Olrnan, hem sterk
aanziende, men mag het weigeren, doch met geene laagheid, met
geene onredelykheid , met geene verwytingen : was de omitandig.
heid van deezen man niet bitter genoeg? Ik wenschte wel, Neef,
dat gy niet goedkeurde.... Ik? ik keur niets goed: men
heeft hem afgewezen, moogelyk heeft men wel gedaan ; het is zekerlyk een kwaade betaalder, dit is hem wel aan te zien. Voor de
rest ken ik hem nier. Gy kent hem niet? Ongelukkige!
Gy, gy zelf, ik ben 'er van verzekerd, hebt aan zynen zoon geld
op woeker gegeven; gy hebt zyne klagten in den wind geflagen ; gy
hebt hem het hart doorboord; gy zond hem, zonder myne hulp,
nog den laattien flag toegebragt hebben.... Ach, Doriman, zyt
gy myn Neef! Ik weet het wel, Myn Heer, ik heb altyd
fchuld, ik kan nooit iets goeds doen. Is het geld geene handelbaare
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re waar? zedert wanneer is het verboden het zelve op renten uit te

zetten? Ik leen het ter goeder trouw, blyfc men in gebreke, dan

vervorder 'ik myn recht. Moet ik myn crediet verliezen, en arm
worden , om dat anderen alles verteeren 2 Maar welk ongeluk is 'er
toch gebeurd? De vader en de zoon zvn nu immers beiden door uw
geld gered; zy hebben in u eenen vriend gevonden, die gaarne de
menfchen dienst wil doen. Indien ik eens in 't geval kwam, zou ik
zeker zo gelukkig niet zyn ; de wysbegeerte leert haare navolgers
eenen vreemden boven eenen bloedverwant te Rellen. Men wil aan
de geheele waereld goed doen , behalven aan nabeflaar..den....
Maar in de hevigheid van aandoening, die van dien onbekenden op
u overgewaaid is • in die wederzydfche verrukking van zinnen,
hebt gy eene gewigtige zaak vergeten. En wat? Ik
waarfchouw u, gy zult 'er mede bedrogen zyn , waar waren uwe
Hoe, be.
zinnen ? — En wat heb ik dan toch vergeeten?
Neen. — G hebt vergeten hem
grypt gy het nog niet?
Eene fchuldbekente.
eene fchuldbekentenis te doen tekenen.
nis! Onwaerdige! Lange, verharde ziai! vertrek, dit laatfte woord
komt uit een voor altoos bedorven hart: ga heen! Hoe! die fchreijen.
de grysaart, 't eerwaerdige gelaat, de aandoenlyke• toon van zyne
Item .... kunt gy in dit alles de wasre oprechtheid niet ontdekken?
Gy zyt niet wacrdig in de menechlyke faarnenleeving geduld te worden. Ga, vermaak uwe oogen met het befchouwen van dat metaal,
dat u tot eene eeuwige firaf en fchande zal ftrekken; deeze uwe
afgod maakt uw hart voor alle fchelmftukken vatbaar. Dat vcrachtelyk voorwerp van uwe eerbied zal u in eersen poel van rampen
nederf'orten; dan zult gy, arrant te laat, zien, dat hy, die nimmer
deernis reet anderen gehad heeft, dezelve ook nooit van anderen
verwachten moet... Eerie chulebekentenis ! ach! was het niet veel
beter bedrogen te Asorden, dan zo een laag , zo een haatelyk denk
te vormen ? Vertrek uit myn gezicht, zeg ik u , ik wil u-beld
nimmer wear voor mynen Neef erkennen : een moordenaar is nog
gevoelig voor naberouw, en gy, di,: de geheili;dfle plichten der
natuur gefchonden hebt ,kent het zelve niet. --- Een pryswaerdige,
een edele toorn bczield D'Olman. Een doordringende yver voor
de deugd blonk uit op zyn gelaat, in zyne item en in alle zyne ge.
baarden. Zyne bJlrafing was als een donder, die met herhaalde
lagen dceze vereelde ziel trof. Door aandoening en rechtmaatige
gramfchap.algemat, valt by in Benen armiloel neder, en Doriman,
hein ziende vechleeken, en de onwaerdige hand, die herra byRaan
wilde, wegílooten, vlood met een verwil,ierd gelaat ten huize uit.
De Item van zynen Oom vervolgde hem echter, en zyne ziel, door
derzelver donderende kracht op het felst gefchokt, wierd voor de
eerl}emaal eene verlegene aandoening gewaar."
Van dien tyd af kwam Dorir;ian, gelyk het verhaal vervolgt,
tot inkeer. Tot nadenken gekomen zynde, zag by de laagheid en
haat.
,
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haatlykheid zyner tot nog gehouden leevenswyze , zo duidelyk,
dat hy dezelve ten flerkile verfoeide. By wikkelt zig, reeds den
volgenden dag, in een uitgezogt gezel.chap, dat elkander, door
een leerzaam onderhoud, nuttig poogt te zyn. Aldaar ontmoet hy
Bene agtenswaardige jonge Dame; haar gelaat, haare houding,haar
gefprek, (dat onder anderen ook over liet gevoel van de rampen
der ongellikkigen, en de weldaadigheid gaat,) neemt hem in. fly
g evoelt voor 't eerst van zyn leeven de fireelende aandoening der
Liefde ; deeze vertle-kt zyn nadenken , vestigt zyn voorneemen
ten goede , en maakt Dorman eerlang tot een geheel ander men^ch.
Dit ondervond de bovengemelde Gryzaart, toen hy hem die fchuld
van zynen zoon kwam voldoen.
„ Doriman ontfangt hem met een vriendelyk gelaat; eene eer.
lyke fchaamte doet hein bloozen; hy betoont den vreemdling alle
mooglyke vriendelykheid en eerbied. De grysaart Raat verwondert, en denkt, dat het vermaak van zyn geld , door zo groot ee.
ne rente vermeerderd, weder te zien, hem zo beleefd doet zyn:
by werpt het geld op de tafel, met eerre verontwaardiging, die
zyne deugd niet ontveinzen kan. Maar hoe verbaasd was hy,
toen by Doriman, met eerre ongeveinsde tederheid, hem de hand
voelde drukken, en deeze woorden hoorde uiten. Myn Heer,
gy hebt achting voor mynen Oom? helaas! gy hebt my gekend,
dat ik onwaerdig was den naam van zynen neef te drangeni maar
het heeft den Hemel behaagd , myn hart te veranderen.
D'Ol3nan1... de deugd!.., de fchoonheid!... ach, Myn Fleer !...
door den tyd zult gy alles weeten. Ik heb eerbied voor uwe eer
uwe kinderliefde. Behout dit geld, ik (meek het u,-lykheidn
ik wil noch hoofdfom noch rente ontfhngen. De grysaart kan van
verwondering zyne eigene ooren niet •gelooven.... Herneem,
zegt by op Benen firengen toon, herneem uw geld, Myn Heer,
gy zyt de than niet... Ach! roept Dorirnan, niet eene hartbreekende Item, ik heb die vernedering verdiend, en draag diegeduidig: ik weet dat ik u beleedigd heb.... Indien gy my de kwelling wilt aandoen van de fom die ik u aanbied te weigeren , hoop
ik echter, dat gy, uit inzicht van myn berouw, my niet zo zeer
verfinaaden zult, dat gy weigeren zond de rente daar af te trekken. ... Ach! Myn I Ieer, heb medelyden met my' , welk eene
ftraf ik ook verdiend mooge hebben, ik vrees u^neweigeringmeer
dan de dood. De grysaart dringt aan op de verbindrenis door zynen zoon aangegaan, welke by onkreukbaar keurt: dit verwektee•
nen dryd tusfchen hen helden. Doriman werpt zich, .fchreijende,
voor de voeten van den grysaart neder.
Edelmoedig man!
ach wreek u niet ! handel my zo wreed niet ! ik ben geheel ver
kunt gy myn berouw verachten ? Wat zal toch liet loon-ander;
van myne wroeging zyn, zo gy my met dezelfde oogen blyft befchouwen ? De grysaart kan dit fchouwfpel niet langer aanzien;
by
-
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by beurt hem op. Sta op, Myn Heer! gy doet my om
my zelven bloozen : ik heb myne wraak te ver uirgelirekt: maar
ik wilde uwe deugd op den toets fiel!en : ik fpreek thans niet meer
tegen den vrekken Doriinan , gy zyt een geheel ander mensch geworden; eene wederkeering tot de deugd verfierkt den mensch in
zyne goede voorneemens, omhels my, en wees verzekerd, dat'er
voortaan geen onderscheid tusfehen den Om en den Neef by my
meer zal plaats hebben."
Op dit voorval ging Dorinzan, zegt het verhaal verder, naar zy.
tien Oom, met het ontvangen geld, ten einde Lem over te haaien,
om den gryzaart tot het aanneemen van het zelve te beweegen. Hy
geeft Oom een verflag van alles, en openbaart hem inzonderheid
zyne Liefde voor Mejuffer van R... D'01man , in 't hart verheugd
over's Neefs verandering, moedigt hem aan, om in dezelve te vol.
harden, en geeft hem te gelyk te kennen, dat 'er dan grond van
hoop is, op de agting en wederliefde van MejuWer van R... Het
vervolg der Geichiedenisfe beantwoordt wyders daaraan; en Dorimnan, van een Gierigaart een Weldaadige geworden , huwt voorts
met Mejufer van R...; en geeft den kinderen, uit dien gelukkigen
Egt gefprooten, van jongs af een dieper, induk van die zedelyke
grondbeginfelen van belangeloosheid en grootheid van ziel, welke
hen in het vervolg by een ieder bemind maakte. In 't ver.
haal van dit alles vlegt de Heer Mercier verfcheiden byzondere bedryven en ontmoetingen, tot dit onderwerp betrekkelyk , die natuurlyk vergezeld gaan van een aantal van voortellingen, welken
van onderfcheiden zyden Eirekken, om de Leezers tegen alle vuile
eigenbaat te wapenen, en hun eene algemeene Goedwilligheid jegens hunnen Naasten in te boezemen.

Zeldzaame Gefcbiedenis van twee zeer aartige.7ufertjes, LIZETTE en NAraINE. In 's Gravenpage, by C. Praat 1777. In octavo 14 bladz.
E aartigheid van Lizette en Nanine is van de laage foort: ze
zyn galante Juff:rs, en ter dier oorzaake kan het verhaal haarer bedryven geen aartigheid hebben, dan voor dezulken wier fmaak
liegt is, om dat hun hart bedurven is.
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LETTER - OEFENINGEN.
Uitvoerige herhandelingen over voornaame Eiukken , uit de
vroegere en laatere Historie der Ketteren, door wylen J. L.
V. MOSHEIM, Koninglyk Groot Brittannisch en Keur•Hanoverscb Kerkeraad enz. Volgens den tweeden druk uit bet
Hoogeluitseb overgezet, door A. A. V. MOERBEEK, Leeraar
der Doopsgezinden te Dordregt. Eerfte en tweede Deel.
Te Utrecht by G. T. en A. v. Paddenburg 1776. Behah
ven de I/aorreden enz. 631 bladz. in gr. octavo.

't TS een ieder, die de Iierklyke Gefchiedenis maer enigzins
j nagegaen heeft, overbekend, dat de Ketterhistorie (*)
een zo aenmerklyk gedeelte van dezelve uitmaekt, dat ze met
regt ene gezette Studie vordere van hun ,die zich op de beoefening der Kerklyke Gefchiedenisfe toeleggen; van waer ook
een groot aental van Schryvers die taek, byzonderlyk, op
zich genomen hebben, ten einde anderen behulpzaam te zyn,
in 't ontzwachtelen der veelvuldige duisterheden, welken daer
in voorkomen. Hier toe nu behoort mede inzonderheid dit
Werk van den beroemden Mosbeirn; welke, aengezet door
de herhaelde klachten, over de gebreklykheid der Ketterhistorie, niettegen(Iaende veler Schriften over dit onderwerp,
de hand aen 't werk geflagen heeft, om te beproeven, of 't
niet mogelyk ware, de Iietterhistorie op ene voldoender wyze
te behandelen. 's Mans uitvoerige Voorreden voor het eerste
Deel behelst ene welwikl.ende overweging van die klachten,
ter aenwyzinge in hoe verre dezelven al of niet regtmatig zy n;
by die gelegenheid deelt hy ons mede zyne oordeelkundige
bedenkingen over de Schryvers der Ketterhistorie, mitsgaders
het geen daer omtrent verder in aenmerking komt; en voorts
bied hy den Lezer ene tweledige proeve van zynen arbeid no
pens dit Stuk aen. In deze Proeve heeft by zich bevlytigd
tot
(*) Dat is , gelyk de Hoogleeraer lllosheim dezelve zeer wet
onrfchryft, „ de Historie derzulken, die zig, door hunne byzon•
dere leeringen en gevoelens, van den grootteen hoop der Christenen gefcheiden, en daar door, [ten miníte veelal, min of meer,1
vervolging en tegenfpreeking op den hals ge]aaden hebben."
1111
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tot het vervaerdigen ener, zo veel 't heng mogelyk zy, volle.
dige, bondige, onzydige en regelmatige gefchiedenis der OplJiren, in de vroege Kerkhistorie, en van de Apostelen , in de
Historie der 1\ liddenecuwe; welker gevoelens en lotgevallen
by met alle oplettendheid ontvouwt. ----- Men zal , zich op
deze Studie toeleggende, het deswegens voorgellelde met te
meerder nut kunnen nagaen, om dat deHoogleeraer juist twee
Gezintheden uitgekoozen heeft, welker Gefchiedenisfen men
voorheen niet zeer naeuwkeurig onderzogt had, en die echter
boven vele anderen wel der opmerkinge waerdig zyn. Twee
Gezintheden daerenboven , welken als ten voorbeelde van
verfcheiden foortgelyken kunnen dienen : nademael de eerfee
onder de Gnostiken behoort, en de laetíle te tellen is, onder
die genen, weltien zich al vroeg op de verbetering der Roomfche Kerke toeleidden : die ons dus enigermate toonen, wat
men te oordeelen Nebbe, van de denk- en handelwyze van
andere zodanige Gezintheden in die dagen. Zyp Hoogeer
behandelt dit onderwerp met zeer veel naeuwkeurig--waerd
heid; en verlcheiden zyner nevensgaende aeninerkingen dienen
teffens ter ophelderinge van etlyke byznnderheden van die na
zo in vroeger als in later dagen. Hier benevens helt-tur,
by alles met de uitexfte beícheidenheid voor, met iragtnerning
der tyden en om(Iandigheden; waer door by de aanhangers
dier Gezintheden, welken de heerfclhende Kerk voor Ketters
verklaerde, noch in een gunfliger noch in een haetlyker licht
poogt te (lellen , dan zy waerlyk verdienen; dat anders, aen
de ene of andere zyde, veelal een der heerfchende gebreken
van de Scllryvers der Ketterhistorie is. Wy zouden te breed
uitweiden, wanneer wy ores hier wilden inlaten in 't ontwikkelen der voorge(Ielde Gefchiedenislen; genoeg zy her den
Lezer nog onder 't oog te brengen het onderfcheidend kenmerk dezer Gezindheden, naer 't welke zy benoemd wier
te melden, wanneer dezelven voornaemlyk-den, ty
beltonden.
Betreffende de eerstgenoemde Gezintheid, die der Ophiten,
dezelve behoorde, als reeds gezegd is, onder de Gnostiken,
of de aanhangers van een Oostersch wysgeerig zamen(Iel, dat
wel inzonderheid ene byzondere leer had, nopens den oorfprong van het Kwaed in de Waereld. Dit Stelzel , door de
Heideniche Wysgercn in 't Oosten uitgedagt, is, op velerlei wyzen gevormd, ook enigermate door etlyke Jooden, en
insgelyks dour vele Christenen in vroegere dagen aengenomen,
en, ais 't ware, door hen met de Christelyke Leer verenigd.
Onder dit flag van Chxistenen bevonden zich ook deze Opbitena,
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telt, die vele (lukken met de overige Gi nostiken gemeen
hadden, terwyl ze, gelyk dit alomme gevonden wierd, het
Stelzel, in deze en gene opzichten, verfchilIend van anderen fchikten; maer 't geen hun bovenal van anderen onder
uit welken hoofde zy Ophiten en Serpenti--fcheid,n
niaanen of Slangenbroeders genoemd zyn , is hun gevoelen
:nopens de Paradysllang , dat hen tot enige Godsdienf'dge
eerbied voor de Slangen geleid fchynt te hebben. Uit al.
les, wat men desaengaende vind aengetekend, kan men bp.
maken , date de Opbiten in 't algemeen. de Paradysflang ge.
houden hebben voor een Geest, welke iets Godlyks bezat„
die de eerl}e Menfchen tot de kennis van den waren God,
welken zy van den Schepper der Menfchen onderfcheidden,
gebragt heeft; dan dat ze onder elkander verfchillende ge.
dachten gevoed hebben wegens dien Geest, Volgens zommigen is die Geest voorts de oorzaek van 's Menfchen ongeluk geworden ; en zy die hem dus als den Duivel be.
lèhouwden , zullen hem geen Godsdienilige eerbied toege.
dragen hebben. Maer anderen, beweerende dat dezelve de
Sophia was, aen welke zy die kennis verfchuldigd waren
en die nog fleeds yverde voor de eer van den waren God s
konden uit dien hoofde den Slangen zeer wel ene groote
hoogachting toedragen. En dezulken onder hen, die de Paradysfiang no; hooger plaetften, Rellende dezelve boven de
Sophia, als geloovende dat het Christus zelf was, die de geflake ener Slange had aengenomen, om de menfchen tot dé
kennis van den waren God te brengen , en tot den afval
van hunnen Schepper 7aldabaotb te bewegen, konden de
geestlyke Slang , volgens dit hun gevoelen, als een God
aanbidden, en de natuurlyke Slangen als een zinnebeeld der
Godheid eeren. Zyn 'er daerenboven , gelyk Tertudlianus
aenduid, ook Opbiten geweest, die de Paradysfiang nog hoo.
ger verheven hebben , (dat echter gansch onzeker is,) dan
kunnen dezen ook zeer wel den Slangendienst tot den hoog.
tien trap , naest dien van de oorfpronglyke Godheid , ge.
bragt hebben. -- Zy kwamen dan hier in overeen dat de
Paradystlang den Menfchen de kennis van den waren God
ontdekt had , 't welk zy als ene weldaed aenmerkten; maer
verder voedden zy onderfcheiden gedachten van den Geest
of Godlyken Perfoon • die de gedaante der Slange had aengenomen ; en vara daer verfchilden zy gevolglyk ook in 't
fink van den Eerdienst der Slange. Op die wyze kan men
de onderfcheiden berichten desaengaende nagenoeg overeen
zich een denkbeeld van hun gevoelen vormen, en-breng,
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begrypen , hoe 't mogelyk zy , dat , (juist niet by alien,
ntaer by zominigen ,) met liet houden van 't Avondmael,
een zekere Eerdienst der Slange plaets had, welke ons de
Hoogleeraer indezervoege befchryft. „ Eke Gemeente hieldt
eene levendige Sang in eene Kast of in een Hok. Wanneer
het Avondmaal gevierd zou worden , plaattie men eerie tafel
naby dit hok, en lag 'er brood op. De Leeraar opende,
hierop , dat hol, , waarin de Slang was, en riep ze 'er uit.
De Slang gehoorzaamde hem, kroop op de tafel, kronkelde
zig om het brood,•dat 'er op lag, en lekte het. Naa deze
affchuwelyke inwying tradt de Leeraar toe, brak dit brood,
deelende het onder hert uit , de deze piegtigheid bywoon.
den. Elk at niet 1legts het ftuk , 't welk by ontvangen
halt, maar naderde ook de Slang en kuste haar. Wanneer
haar allen deze eerbied hadden beweezen, dan begaf zy zig
naar haare wonning. De Leeraar foot dezelve op; en de
vergaderde Gemeente zong dan , ter Eere van den Allerhoogflen God, welken de Slang den menfchen in het Paradys bekend gemaakt zou hebben, eencn lofzang (*)." Het
vieren dezer plegtigheid op die wyze, droeg by de Ophiten
den naera van het volkousen o'er; weer uit de Hoogleeraer
als waerfcl.y.:lyk afleid, dat ze, niet dan op zekere tyden,
de Slang tot huil Avondtnael geroepen , en ooft, op andere
tyden, zonder dezelven, hun heilig brood genuttigd hebber.
Deze Gezintheid der Ophiten is, naer allen ícli n , oor
ene Jood fche Gezintheid, welke reeds fraud ge -fpronglyk
geboorte; en wier voornaem--grepnhad,vó'sHil
fte Stichter vermoedlyk geweest is een Perfiaenfche Jood , met
name Euphrates. Eenige Jooden van dien aenhang, het Euangeiie omhelsd hebbende, mag men gisten, bragten die Leer
al vroeg in de Christen -Kerk, zoekende hunne zogenaemde
Wysgerige denkbeelden met de Leer van 't Euangelie te ver
heeft althans gronds genoeg om te (tellen, dat-enig.M
'er, reeds met den aenvang der tweede Eeuwe, Ophiten onder de Christenen geweest zyn ; dat ze zich voorts byzonder
in Azie uitgebreid hebben; nooit zeer tairyk geweest zyn; en
niet het affioopen der zesde Ecuwe dermate verfmolten zyn,
dat men 'er zedert geen gewag van vinde.
Wat nu verder nog aenbelangt de tweede gemelde Gezintheid,
(*) Deze befchryving is zamengefteld uit het berigt van Epi.
phanaius en dugustinus. Zie EPIP1ANtvs Hares. 37. §• 5.P. 27 2
AucusriNus de bares. C. 7. p. i io.
.
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held, die der Apostelen, desaengaende leert ons dit Gefchrift,
dat dezelve, nevens verfcheiden anderen, de verbetering der
Roomfche Kerke bedoelde; en wel inzonderheid het oog had
op het Waereldlyk gezag dat zich de Paufen aenmatigden,
mitsgaders op de pracht en prael der Geestig ken, met het gene daeraen voorts verknocht was. Zy hielden zich genoeg.
zaem aen de Leer der Roomfche terke, ten minfle in zo ver
dat ze geen weze =:l ke Leerhukken tegenfpraken ; timer-re,
ze beweerden dat de Kerk, in hare zeden , en vooral door het
bezitten van rykdom, ten uiter(le bederven was; dat zy door
God geroepen waren om dezelve te zuiveren; ten einde de
Christelyke Kerk in alle doelen gelykvormig te maken aen de
Gemeenten , die de Apostelen van Jezus Christus , by de
eert e verkondiging der Euangelieleere, geflicht hadden. Hier
toe behoorde dan ook, volgens hunne gedachten , dat de
Leeraers moesten leven, even als die Apostels, en, zonder
enig inkomen te bezitten, het Land al predikende doorreizen;
welk een en ander hen bekend maekte, onder den naem van
4postoli of Apostelen en ook wel de Apostelorde. Zie hier een
kort berigt van hunne kleeding en openbare prediking, mits
hun onderhoud, door hunnen aanhang.
-gadersvn
„ Zy droegen eenen langen witten rok, die om het lyf met
eene Koorde vast gemaakt was, en over dien een foort van
mantel, die den hals en de fchouders bedekte. Het hoofd
was nooit gedekt; hair en baard groeiden zo lang als zy wil
voeten waren nu eens bedekt met panroffels, dan-den;
weder geheel bloot. Op zodanig eene wyze liepen zy door
fteden en dorpen , predikten op de openbaare plaatzen en markten, of waar zy ílegts eenige menfchen aantrofIFen ; verkondi.
gende de toekomst van Gods Ryk, vermaanende de wacreld,
dat ze zig bekeeren, en het op handen zynde Oordeel van
God , door eerre volkome verzaaking aller aardfche dingen,
te gemoet mogt gaan. -- Intustchen leefden zy eeniglyk
van de vrywillige gaaven, die men lien wilde geeven, en
hielden zig nergens mede onledig , dan met vermaanen en
prediken. De Broeders, of hunne Aanhangers, behielden,
gelyk men uit alles kan afneemen, middelerwyl, hunne oude
kleeding, bleeven in hunne huizen, zetteden hunnen gewoonen arbeid voort, en tieten hen de Bekeering verkondigen,
die geloofden, dat ze daar toe van God verwekt waren."
Als eerfte Stigler dezer Gezintheid Praet bekend Gerhard
Segarelli , gebuoren te Alzano , een dorp of vlek van 't Hertogdom Parma, doch naderhand een inwoonder der StadParnta, van waer by de PKrmenfer genoemd wierd. Menbepaelt
deft
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den aenvang zyner predikinge, als een daer toe geroepen
Apostel, op liet jaer io ; maer liet liep aen tot het jaer
1263 eer by enigen aenhang mackte. Van dien tyd af be•
gon dan de Gezintheid der Apostelen, of de Apostelorde,
die eerlang vry flerk toenam; zich eerst door Italie, en ver
ook door geheel Duitschland, Spanje, Frankryk en-volgens
elders verfpreidde. Ze heeft hier en daer, niettegenftaende
de oplettendheid der Kettermeesteren ter uitroeijinge van dezelve , nog al enigen tyd Ctand gehouden ; zelfs vind men
ze gemeld tot op het afloopen der veertiende Eeuwe; maer
toen zyn de nog overgeblevenen van dien aenhang waerfchyn.
lyk vermengd met andere Gezintheden, welken in die dagen tegen de Roomfiche Kerk opfconden ; waer onder wel
partyen waren, met welken zy zich ligtlyk konden verenigen; waerdoor dan hun naera verder allengskens te niet ge•
gaen zal zyn.
In den aenvang vond deze Apostelorde geen tegenhand,
om dat men zulke bedelende Boetpredikers diestyds niet ongewoon was, en Broeder Gerhard, met zyne Medeapostelen, wel zorge droeg van zyn ware doelwit niet openlyk te
ontdekken. „ Dit droegen zy , zegt de Hoogleeraer,, zo
1}il , zo geheim en zo voorzigtig voor, dat het een gereimen tyd verborgen bleef. Zy vertrouwden niemand, dien ze vooraf niet hadden beproef]. En wanneer hen iemand
zodanig voorkwam , dat zy hem hunne gedagten bekend
konden maaken ; dan zeiden zy hem egter alles niet op eenmaal, wat ze in den zin hadden. Den eenes ontdekten zy
dit, den anderen dat. Hier fteldcn zy, op éénen tyd, veel
voor; daar bleef het flegts by weinig woorden, naar gelange hen de gemoederen geaart toe;cheenen. Bylans altyd
wierdt liet begin gemaakt, riet klagen over de bedorven heid der Bisfchoppen, der Kerklyken en Monniken. Deze
konden by de allermeesten, die zelve geen Kerklyken waren , zonder merklyk gevaar gedaan worden , om dat de
zondige wandel der geenen, die lichten der Kerke en Hera
ders der Christgeloovieen zyn wilden, elk een bekend en
nergens gewild was. Keurden zy, met wien zy zig in een
gefprek inlieten , deze klagten goed ; dan volgden allengs
andere leeringen, die zwaarder te verantwoorden waren. De
Kerk te Rome, zeide men, was, voor dezen, de Bruid van
Christus , toen ze nog door arme Bistèhoppen wierdt geregeerd, Thans is ze de groote Hoer, en het Dier met zeven hoofden, waarvan ,7obannes voorzegt. De ondeugden
4e t< Pauzen en Bisfchoppen hebben God bewoogen , haar
al
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nl het aanzien, en alle de magt, die Jezus haar verleende,
te beneemen. Her is Gode mishaagelyk dat de Voorladers der Kerke groote goederen bezitten en gebruiken. Je.
zus wanre Dienaaren moeten zo arm zyn als de Apostelen,
en hun leven , alleen , door de milddaadigheid der Chrïste.
lien, onderhouden. Wat wil het zeggen, dat de B^sfchop.
pen in Paleizen , en de Monniken in ruime welbebouwde
Kloosters woongin, en tyke inkom(len genieten? Leefden de
Apostels zo gerust en zo gemaklyk? En moeten de Leeraas
ren dr Kerke niet den Apostelen in alle dingen gelyken?
Betuigden zy, met wien zy fpraken , ook geenen tegenzin
in deze leerftellingen, dan kwam, eindelyk, dat geen voor
den dag , waaraan hen 't meest gelegen lag. God heeft,
uit ontferming en liefde, beflooten, zyne geheel verwoeste
Gemeente weder te vernieuwen , en haare oude zuiverheid
en onfchuld weder te herfiellen. GEEUTAVID, onze Vader,
is van hem verwekt, om dit groot werk uit te voeren, en
wy, die wy hem navolgen, en ons Apostels noemen , zyn
de werktuigen, door wien het moet voibragt worden. De
Geest der eerfte Apostelen rust op ons , en is, nergens, bui
onze Gemeente, te vinden. Des hy, die zalig wenscht-ten
te worden, Babel moet verlaaten, en zig by ons genootfchap
voegen." — Hunne omzichtigheid in 't voorpellen deter
Leere beveiligde hen etlyke jaren; doch allengskens lekte het
ene en liet andere uit; vooral toen de Apostels zelven vrymoediger wierden , en minder omzichtigheid gebruikten; 't
welk hun de fcherpfte vervolging op den hals haelde; waertegen zy zich met zo veel moeds aenkar tten , dat men hen
niet dan door een formelen oorlog konde bedwingen.
Ten laetfle neme men hier nog in aenmerking, dat men deze Ápostoli niet moet vermengen met de Apostolici, waer toe
de gelykklankigheid der benanminge van Apostel en 4osstoliscb
wel eens aenleiding gereven heeft. De Apsstoli(iben werden
dus genaemd, om dat ze voorgaven, de ware Leer, als na.
volgers der Apostelen van Jezus Christus, te willen herflellen : zy waren reeds bekend in de twaelfde eeuw, hielden
zich voornaemlyk in Vrankryk op, en geneerden zich door`
den arbeid , winnende hun brood, door liet werk hunner
handen. Voor 't overige was hunne Leer, ten aenzien der
Roomíche Kerke, ook zo verfchillend van die der opgemelde .4postelorde, dat het ten duidelyklle blyke, dat men deze twee Gezintheden wel degetyk hebba te onderscheiden.
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1Ea. PETRISUS

Beredeneerd
onderzoek naar de natuur en 't beftaan der En/

ge en, flrekkenrle , om te betogen , dat ze zoo wel Lichamelyk als Geestelyk zyn: door mECrntos PETC,Eus, Predikant
te Caappelle in Zuidbeveland. Te Goes by J. Huysmau en in
's Gravenbage by J. A. Bouvink 1777. Bebalven bet Foorwerk g2z bladz. in gr. octavo.

A

L van vroege tyden af, heeft men in de Christelyke Kerk
zeer onderfcheiden gedachten gevoed, over het hier behandelde onderwerp (*); de een beweerde, dat cie Engelen
zuivere onlichaemlyke Geesten zyn; en de ander hield thende, dat die Geestlyke, anders gezegd verilandige redenmag.
tige, Wezens, met een Lichaem , naer hunnen aert, bedeeld
zyn; zo dat ze, op ene foortgelyke manier, als wy Menfchen, uit Lichaem en Geest beilaen. Trapswyze fchynen
de eerfte gedachten de overhand gekregen te hebben, in zo
verre, dat het heerfchende gevoelen, ook nog heden, zich
bepale voor het denkbeeld, dat de Engelen zuivere onlichaemlyke Geesten zyn. Midlerwyl vond men echter nu en dan
nog. Godgeleerden, die beweerden, dat de Engelen een hun
eigen lichaemlyk beflaen hebben. Dan 't komt ons voor,
dat men dit verfchillend denkbeeld, in de laetie dagen, veelal
befchouwd heeft, als een (luk van geen acnmerkelyk gewigt:
dit kon ligtlyk te wege brengen, dat velen het aangenomen
gevoelen flechts als uit ene 11^ur otnhelsden , zonder het voor
en tegen te onderzoeken; en dat anderen het bragten onder
de problematike Godgeleerde denkbeelden, waaromtrent nog
al het een en ander voor en tegen te zeggen , maer niets vol.
ftrekt te beíiislén valt; waaruit dan natuuriyk moest volgen,
dat men dit onderwerp byhans in 't geheel niet opzetlyk behandelde. Wy hebben althans, in den loop onzer Letteroefeningen, niets uitvoerigs rakende dit verfchil ontmoet, dan
ene Verhandeling van den Hoogleeraer Petrus • 'ansfèn, Inge•
richt, om de lichaemlyhheid der Engelen dui,ielyk te bewy.
(t) en het thans uitgegeven Ge zen, uit Luc. X\.
fchrift van den Eerwaerden Petri;s, {bekkende om te betoo_
gen, dat de naellen, buiten hun geestlyk Lathan, ook een
ei()Zie , uit vele Schriften desaengaende vossrvs de Ida/al. L.
1. C. VI.
(t) Zie ons bericht van deze Verhandeling in de Nieuwe F'ad.
Leiser.Oéj. Iii D. bi. 54-52.
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eigen lichaemlyk beftaen hebben, en wel dat ze Vuur Wezens
zyn. -- 's Mans belling luid, volgens zyne eigen opgave,
aldus. „ De Engelen zyn het geflachte of die maatfchappy
van hemelfiche Schepfelen, welke, binnen den kring der zes
allen van God zyn voortgebragt in-dagfewrlchpin,
den t'aat van zedelyke rechtheid ; en welker bettaan is uit
twee deelen; een zuiver geellelyk en een lichamelyk , uit het
wezen des vuurs geformeerd, en onderling door een band van
vereeniginge te famen gevoegd." Wel byzonder komt zyn
gevoelen, nopens der Engelen lichaemlyk bet{ aen, hierop uit.
„ Zy zyn door Gods oneindig íchepvermogen uit de hoofd
geformeerd, en tot zulke fchep--ito#£efhlmndsvur
felen gemaakt, die naar dat deel bekwaam waren, en gefchikt
tot de bewoninge des hemels en de verheerlyking van God in
alles, waartoe zy in zynen dienst mogten gebruikt worden."
Zyn Eerwaerde heeft dit Stuk, gelyk hy in de Inleiding
meld, aangevangen, met een oogmerk om zich op onwrikbare gronden in 't aengenomen gevoelen te ver[terken; doch de
weg van onderzoek heeft hem tot het bovengemelde denkbeeld
geleid, 't welk hy nu ten fterkfte poogt te verdeedigen, en
waer van hy de verdere nafpooring op het ernstig(te aenbeveelt.
Na enige voorafgaende aenmerkingen, die ten aendrang van
verplichting ter navorfchinge van dit onderwerp ftrekken, etlyke regels behelzen , welken men in 't onderzoeken van Bybelwaerheden in acht heeft te nemen, en verder ter nadere
bepalinge van enige byzonderheden, rakende dit Stuk, dienen,
komt zyn Eerwaarde ter zake. In de eertle plaetfe onder
welke gronden men de onbelichaemde geestlyk--zoekthy,p
heid der Engelen beweert; cn zyn hefluit is; „ Dat de ge
allen goe--wonelykgfdichamerEnvla
den en waren grond ontbloot, en uit dien hoofde billyk ver
te rekenen zy." Hier op volgt dan verder de bewe--werplyk
ring der Stellinge, waer toe hem zyn onderzoek, als gezegd
is, gebragt heeft; eerst, dat de Engelen zo wel ttoflyk en
lichaemlyk als geestlyk bennen, en vervolgens dat het Vuur Wezens zyn, wier lichamen geformeerd zyn, en beltaen ,uit
het element of de ftotl e des Vuurs; welk een en ander hy ter
laet[Ie, met ene famentrekking van het beredeneerde, ten zekerfte tracht aen te dringen.
Het geen de Eerwaerde Petraus, deswegens voor(Ielt is
ene oplettende overdenking wel waerdig, voor enen ieder die
ledigen tyd en lust leeft, om na te gaen, of hy voor zich een
genoegzamen grond kunne vinden, op welke hy het ene gevoelen nopens dit Stuk boven liet andere., als ene waerheid,
-
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of ten minlie als de waerheid her naeste, zou mogen oorhel.
zen. Onze geachte Autheur, zyne overtuiging rechtmatig
opvolgende, behandelt dit onderwerp met alle oplettendheid;
begrypende dat hy een zeer algemeen vooroordeel tegen zich
heeft, wend by de uiter(te poogingen aen, om zyne voorhellingen alle kracht by te zetten, ten einde by ook anderen mogte overtuigen , van 't gene hem als ene bewezen
waerheid voorkomt. Ten dien einde verzuimt by niet alles
by te brengen, wat dienen kan, om de zwakheid van het
algemeen aengenomen gevoelen te doen opmerken , en te
toonen, dat alles, wat ons in de Heilige Schriften, rakende die Hemelbewooners, voorgelleld word, zig veel ouideIyker en gereeder het verklaren, volgens het denkbeeld,
dat zy een eigen lichaemlyk beftaen hebben , , dan volgens
het gevoelen , dat zy zuivere onlichaemlyke Geesten zyn.
Hy houd zig beftendig aen den letter, ten opzichte van alIe die lichaemlyke fpreekwyzen , welken de Heilige Schryvers wegens de Engelen gebruiken , zo met betrekking tot
hunne werkzaemheden in den Hemel , als ten aeuzien van
hunne verrichtingen en verfchyningen op Aerde. Dit trLkt
hy, 't is waer, zomtyds wat fterk ; des een ieder, die anders tot zyn gevoelen overhelt , hem in alles niet zal toevallen; maer over 't geheel toont by dat die fchryfwyze zyne ftelling begunstigt; en dat men anders, (deer 't algemene gevoelen , gelyk hy acht bewezen te hebben , geen grond
heeft,) in 't verklaren dier fpreekwyzen , buiten noodzaek,
tot oneigenlyke en figuurlyke uitleggingen zyne toevlucht
neemt; tegen den algemeen erkenden Uitlegl.undigen Regel,
dat men, buiten noodzaeklytheid, niet behoort af te zien
van de letterlyke betekenis. Wel byzonder vindt by een
nenmerkelyken fteun voor zyn gevoelen, zo verre het de
Iichaemlvkheid der Engelen betreft , in hunne lichaern,yke
verfchyningen op Aerde; die dezulken, welken het algemene gevoelen begunstigen , noodzaken om te beweren, dat de
Engelen, wanneer ze zich op Aerde vertoonden, vertclienen
in aengenomen lichamen, die ze vervolgens weder afleiden:
welke (telling, gelyk zyn Eerwaerde doet zijn, gen onoploslyke zwarigheden onderhevig is, en nimmer beflisfeud bewezen kan worden. — 's Mans Geichrift is voorts alleszins indiervoege opgefteid, dat het zeer wel kunne dienen,
om het denkbeeld van het lichaemlyk befiaen der Engelen,
by velen, tot ene zeer hooge waerlchynlykheid te brengen ;
en, dit vast fteende, zal men, op zyne gronden vocrtdenkende, zyne daeraen verbonden ftelling, dat ze Vuur-Wezens
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zens zyn, niet t'enemael verwerpelyk vinden. Wy zyn ook
niet vreemd van te denken, dat zyn Eerwaerde, by onbe.
vooroordeelden, nog al merkelyken ingang zou hebben, in.
dien hy zich met het waerfcbynlyke vergenoegd had. Maer
hy gaet verder; hy heeft het Stuk willen voldingen, en al•
les als zekere waerheden bewyzen ; dat hem ook ten [kerk.
Re op zyn gevoelen, en de verplichting tot het onderzoek
van dit Stuk, als ene zaek van 't uiterlle gewigt, doet aenCtaen; 't welk, zo veel wy tot nog kunnen zien, en onder het doorbladeren van dit Gefchrift meermaels gedacht
hebben, te veel ondernomen en te veel gevergd is.

Redevoeringen van den Eerwaarden Heer s. NOTHANKER.
Uit zyn Handfcbrifc verzameld. Uit bet Hoogduitscb ver.
taald. Tweede en laatfle Deel. Te Aa fleldam by M. Scha.
lekamp 1777• Bebalven bet Kooray. rk 16o bladz. in gr.
octavo.

M

Et den aenvang van dit tweede Deel achtervolgt de
Uitgever enigermate zyne Voorrede, aen het hoofd
van 't eerfle Deel geplaatst ; waer in by ons ene foort van
Gefchiedverhael , nopens de verlichting en verbetering van
't Menschdom in onze dagen, geeft; met melding van de
erntlige poogingen , welken zommigen ten dien einde aen•
gewend hebben, en den gelukkigen uitílag, die zulks hier
en daer in ene mindere of meerdere mate gehad heeft. De.
ze Voorreden behelst verfcheiden lezenswaerdige aenmerkin.
gen, ftrekkende om te toonen, hoc de Wetcnfchappen ge.
handhaefd behooren te worden tot wezenlyk nut der Maet.
felhappy; ea wel byzonder wat men in acht behoorde te nemen, om het Gemeen, 'en vooral de Landlieden, te onthef.
fen van Onkunde, l,ygeloof en Vooroordeel, en hun kiaer
en overtuigend zodanige kundigheden in te boezemen, die
gefchikt zyn , om hen brave Burgers en goede Christenen
te maken. Iu de benen :ding van dit onderwerp hekelt de
Opfteller dezer Voorreden, op ene geestige wyze, veler nut.
telooze, ja dikwerf I'chadelyke manier van iluderen, en hunne daarop gevestigde manier van onderwyzen; terwyl hy
tevens ten erniligfte aendringt, op ene tegengetlelde manier,
welke niet anders dan nuttig kan wezen, door den heilza.
men invloed, dien men 'er natuurlyk van verwagten kan,
en ook hier en daer reeds ondervonden heeft. --- Naer
dien fmaek nu zyn de met deze Voorreden uitgegeven Re.
den.

Apo
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denvoeringen opgefteld; als Redenvoeringen van een Dorpse
Predikant, die 't 'er op toelegt om zich te fchikken, naer de
vatbaerheid zyner Dorpelingen, zodanige IloWen verkiest als
hy voor hunnen tl'aet en o:nftandigheden dienllig oordeelt,
en dezelven op zulk ene manier uitvoert, als, zynesoordeels,
van de meeste vrucht voor zyne Toehoorders kan wezen. Meti
vind hier des ene verzameling van Dorps-Predicatien, gefchikt
voor eenvoudige Landlieden, die ter bereikinge van het be.
doelde oogwit van zodanig een Leeraer zeer wel opgefIeld
zyn; en fchoon ze geen diep uitgewerkte noch geleerde behandelingen over netelige of 1pitsvinnige onderwerpen behelzen,
en zomtyds zelfs wat plat uitgewerkt mogen voorkomen, zul.
len 'er echter nog Stedelingen genoeg zyn, die dezelven, zo
ze zich anders verwaerdigen een Dorp Predicant hunne aendacht te verlenen , met vrucht kunnen doorbladeren. Het
meerder gedeelte der hierin voorge[Ielde Leslèn, hoewel byzonder gericht tot Dorplingen, is toch van die natuur, dat
ze gereedlyk op alle (tanden overgebragt kunnen worden.
De plichten van wederzydfche Echtgenooten, en 't geen dieiien kan om een Huwelyk gelukkig te maken; de opvoeding
der Kinderen in 't algemeen, hun Godsdienflig onderwys en
de opleiding tot een Godsdienftig gedrag in 't byzonder; de
plichten der Dienstboden; het in achtnetnen onzer Gezondlieid; het fchuwen van Dronkenschap ; het vermyden van
Procesfee; het tegengaen van 't Bygeloof; het aenkweken van
ene vergenoegde geestgefteldhcid; het gadeílaen der Godlyke
Wonderen, in de Schepping en Voorzienigheid, die maer al
te dikwils onopgemerkt blyven; deze en foortgelyke onderwerpen, in 't ene en andere deel dezer Redenvoeringen ontvouwd, verdienen zekerlyk hunne overdenking in deMenslyke Zamenleving, waer men zich ook bevinde. Buiten dit
zal men den Dorpprediker met genoegen , zo wry vertrouwen, het geluk van den Landman hoeren verfhef en : en als
by den Kanzel beklimt , by gelegenheid van ene gefiraite
Diefegge, die zich openlyk in de Kerk verdemoedigt, of liet
Volk op de gerechtsplaetfe zelve aenlpreel:t, by de te recihtílelling ener Kindernioorderesfe , zal min bemerken dat hy
van de voorkomende gelegenheden een gepast gebruik weet te
maken, om zynen Toehoorderen nutte leeringen in te boezemen. Niet minder eigenaertig drukt hy zich uit in ene foort
van Lykreden, in een tyd, toen ene aenflekende ziekte vele
Lieden van het Dorp wegrukte: en hoort men hem eindelyk, flaende op den Brandtlapel, zyne Dorplingen aenmoedigen, om den ongelukkigen, wiens Muis en Schuur afgebrand
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brand was , mildlyk in deszeifs nood byteftaen , Wien zal
gereedlyk erkennen, dat zyne Aenfpraek gefchikt was, om
invloed te hebben. --- Met één woord, men zal in alles
zien , dat de zogenoemde Prediktrant van Notbanker zyne
nuttiglieid onder de Dorplingen kan hebben, en tevens lee.
ringen behelst, welken ook van een uitgebreider nut zyn.

Orde des Heils; of de Samenhang en liet gewigt van fomrnige
aangele5 erne wuarbeden van bet Dvan,çelie verdeedigd door
S. PIKE, Predikant te Londen. Uit bet Eagelscb vertaald.
Te Utrecht by de Wed. J. J. van Poolfum 1777, Behalven
de Voorreden ioó bladz. in gr. octavo.

D

E onderwerpen, door den Eerwaerden Pike in dit Stukje
verhandeld, zyn, De kennis van den waren God; Het

vermanen tot Geloof en Bekeereng; De aert en uitwerkt len van
bet rechtvaerdiiend geloof, en de Werking van Gods Geest.

Zyn Eerwaerde behandelt deze onderwerpen in denzelfden
fmaek , als onze Nederlandfclle Godgeleerden, die, boven
àn deren ,` voorkomen , als handhavers van de Leer van 's
Menfchen Onmagt en Gods veye Genade ; zich diets ma.
kende, dat anderen, die niet vo,komen met hun intlemmen 2
dezer Leere te kort doen. Wel inzonderheid legt by 't 'er
op toe , om, by manier van vragen en antwoorden, deze
denkwyze te verdeedigen, en de tegenbedenkingen uit den
weg te ruimen , 't welk niet alle befcheidenheid gefchied;
waardoor liet zonder kwetzing ook van anders denkenden
gelezen kan worden. Intusfchen vind men 'er echter niets
byzonders in, dat meer dan andere Schriften over deze onderwerpen, in de l^etfle dagen uitgegeven , dienen kan ter
be(lisfinge van de verfchillende denkwyze onzer Godgeleerden daeromtrent.

Elftal van Brieven van wylen den Heere j

.

ter ver
de (bier-deignvazy

HERVEY,

TUtitoN en ASPASIO, tegen

voorafruande) Aanmerkingen van den Heere J. wesLEY.
Uit bet E,agelsch tertaald, door M. v. vVERKUOVErt. Te
Rotterdam kv Bennet en Hake 1777. Bela/yen het Voor
-werk438bhadz.in
gr. octavo.

V

Oor hun, die den Theron en flspafio van den beroemden
Hervey lezen, zyn deze Brieven van een byzonderen
dienst,
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dienst, in zo verre zy in verfcheiden opzichten kunnen flrekken , ter nadere ophelderinge van deze en gene daerin voor
Hellingen. Wyders leert men 'er uit kennen, de-komend
verfchillende denkwyze dier twee Engelfche Leeraren, Hervey en LYesley, die zich beiden in 't nabuurig Engeland een
grooten naem verworven hebben; en men zal, aen welke
zyde men ook in dit gefchil Eta , uit dit Gefchrift ligtlyk
bemerken, dat de Eerwaerde Hervey ongelylk bekwamer was,
of meer vernuft en íchranderheid bezat, dan zyne Party, in
de uitvoering van dit verfchil.

Het wezen van liet oprecht geloof in de 2 k/le Vraag en llntzv.
van den Heidetb. Catecbis:nus gezocht en gevonden; bene
een Zestal van Vraagen, beantwoord door. NUPOORT,-vens
,weleer Lidmaat der hervormde Gemeinte te Schoonhoven,
thans S. S. Min. Canal ender bet Eerw. Clasfss te Linge.
Te Utrecbt by G. v. d. Brink 1 ?77. Behalven de Koorreden
954 bladz. in gr. octavo.
E vraeg, that is een oprecht geloove? word in den Hei.
delbergtchen Catechismus aldus beantwoord : „ Een
oprecht geloove is niet alleen een f ker weten of kennis, daer
door ik 't al voor waarachtig boude, dat God ons in zyn
Woord geopenbaerd heeft; nicer ook een zeker vertrouwen,
't welk de heilige Geest door dat Euangclie in myn harte
werkt, dat niet alleen anderen, tnaer oo k my, vergevinge
der zouden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God ge
uit loutere genade, alleen, om de verdientte-fchonkezy,
Christi wille." En omtrent dit antwoord komt by de Uitleggers in overweging ; hoe liet Oprecht Geloove hier worde
voorgeteld : of in deszel1 wezen of in des:.elfs weiwezen ?
Meerendeels verklaren ze zich voor het laet[fe gevoelen , tnaer
enige weinigen zyn vats oerdeel slat uien hier op het eerfte
heeft te denken, en onze Autheur voegt zich een hunne zy.
de, „ houdende het daar voor, dat ja waariyk , in dat ?fife
antwoord, bet wezen des gelooft word uitgedrukt." Ten Tech•
ten verlande hier van merke neen aen, dat, volgens onzen

D

Autheur, „ hebbelyke en dadelyke gellofslkennis, toe(femming en vertrouwen liet wezen des geloofs is, dat altyd en
by allen die gelooven gevonden word: maar, verzekering van
zyn aandeel aan God in Christus behoort, zegt by, tot het
welwezen des geloofs, en word niet by alien die gelooven,
noch ook niet altyd gevonden." Ow, nu te toonen, dat
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in het gemelde antwoord niet het laetfle maer het eerfie opge.
geven word, zo gaet hy met den aenvang na, op welke gronden men beweereu wil, dat het geloof aldaer in deszelfs wel.
wezen word voorgefi:eid. De nietigheid dezer gronden, zynes oordeels, aengewezen hebbende , legt hy 't 'er voorts op
toe, om te betoogen, dat men de allerzekerfte gronden heeft,
om zich hier tot het wezen des geloofs te bepalen; alsmede,
dat dit wezen des geloofs, onder die bewoordingen, welken
in dat antwoord voorkomen, zeer gepast en volzinnig uitgedrukt word. Zulks geeft hem aenleiding tot ene opzetlyke
behandeling van het wezen des geloofs, om het zelve, vol
begrip, in zyn geheel, zo nauwkeurig en onder.-genszy
fcheideu als hem mogelyk is, te bepalen en voor te Rellen;
waer mede hy dan vervolgens dat antwoord vergelykt, om
deszelfs juiste overeenkomst dier mede aen te wyzen. Ten
laetfle verledigt hy zich nog, in een aenhangfel, tot het overwegen der onderscheidene beoordeelingen van zyn gevoelen,
die hein voorgekomen zyn, welker ongegrondheid hy ten duidelvklLle poogt te doen zien.
By dit Gefchrift heeft de Heer Nieuwpoort nog gevoegd,
ene beantwoording van Zes Vragen , nopens het verband,
waer in het oprecht geloof met de wedergeboorte, het deel
krygen aen Christus, en des Zondaers rechtvaerdiging voor
God, te beldhouwen zy. De Vragen worden min of meer
uitvoerig beantwoord, en de inhoud komt kortlyk hierop uit.
„ I. VR. Lord de Genade des Geloofs gevonden, en vervolgens de daaden des Geloofs geoe/fcnt, in en door een Dood,
iVatuorlyk, Onwedergebooren Mensch?

„ A:„ rw. Neen.
„ Ií. Vit. Zoo ja, hoc dat wet de Leere der 0nnaagt overeen te brengen?
„ ANTW. Onmogclvk.. Men moet in tegendeel de voorige
Vraag omkennend beantwoorden, daar 't blykbaar is, datde
genaLle des geloofs alleen gevonden word in, en de daaden
des geloofs alleen gcocffent worden , door een leevendig ,
geestelyk en in zeker opzicht, (Ik zegge, en begeere dat dit
wel in ac'it genomen en gehouden worde, in zeker epzicht,)
Wedergebooren inensch.
„ 1I1. VR. Zoo alleen door Geestelyk•leevende en Weder ge.
boorei Alenfcben, is bet dan een werkzaamnbeid van rlen Ouden, of van den Nieuwen Illensch?
ANTw. Niet van den Ouden; maar alleen van den Nieuweu Mensch.
-

„
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„ IV. Vit. Zoo van den Nieuwen Menscli , boe kan rttetr
dan gezegt worden, door het geloof wederbaart te worden?

„ ArTw. Het beredeneerde , in 't beantwoorden dezer
vvrage , (door ene ontvouwing van de Leer der Wedergeboorte en des Geloofs, zo als dezelve, zynes oordeels,onderfcheidenlyk voorgedragen behoort te worden ,) trekt hy
te famen in deze korte stelling. — De genade des geloofs
word gevonden, de daaden des geloofs worden geoeWent,
niet in en door een dood , natuurlyk en (volítrekt) onwedergebooren : maar alleen in en door een geeltelyk leeven.
dig en (in zeker opzicht) wedergebooren (ik zegge door
geeftelyke Ontfankenis en Draaging vernieuwden) Mensch ;
en dat, niet in nog door zynen ouden; neen, maar alleen
in en door zynen nieuwen mensch. Dan, voor zoo verre
de geloofsgenade werkt, en geloofsdaaden oeff nt, tot de
geeítelyke geboorte van den nieuwen tnensch, voor zooverre word die geloofsgenade gevonden in, en die geloofsdaaden geoeffent door den nieuwen mensch, niet, zoo als by
reeds gebooren is , neen , maar alleen zoo als hy, in het
begenadigd hart, ontftngen is, gedraagen, en eindelyk, op
des Heergin tyd, voartgebragt, dat is (in een bepaalden zin)
wedergebooren word.
„ V. Vii. Hoe 'er dan gezegt kan worden, (lat wen door

bet geloof deel aan den Heere jezus krygt? Of ontfaagt en
beeft de mensch 't geeflelyk leeven, als bet beyrrif 1, waaruit
by 't geloove oefent, eer by deed aan den There ezus heeft?
„ ANTW. 1Je rechtmatige beantwoording dezer Vrage,
ter afwendinge van alle ftrydigheid, hangt, geiykde Autheur
tracht te doen zien , af, van een juist begrip van den aert
van het geloof en hit deel krygen aen Jezus, 't Welk by,
volgens zyne gedachten, bepaelt en bewyst. Naex die leiding , ontfangt of heeft de mensch liet geeftelyk leeven niet,
voor dat by deel aan den Heere Jezus krygt of heeft ; en
de vereeniging van de ziel met, en haar deel aan Christus,
behoort tot liet geloove , niet als een daad , welke de ziel
oefrent; neen: maar alleen als een hebbelyke genade, welke
door Gods Almagtige Wil in haar gewerkt word. ----1M1en
krygt en heeft dan deel aan Christus, niet door de daaden
des gcloofs , welke uit liet geeftelyk leevan , en alzoo uit
vereeniging met Christus, geoeffent worden; neen; maar
door de inwerking van de genade -hebbelykheid des geloofs,
door welke de Doode Zondaar word leevendig gemaakt in
Christus.
^^ Vii

OVER HET GELOOF.
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,, VI. VR. Hoe kan men dan zeggen, dat de menscb, door
bet geloove, als een band of inllrument, dat de geregtigheid
van Christus aanneemt, geregtvaerdigt word?
„ ANTW. Ter beantwoordinge hiervan verklaert de Heer
Nupoort vooraf de Leer der Regtvaerdiginge, naer zyne begrippen,'waer op by dan het volgende antwoord geeft. „ Dit
gefchied: (i.) Nog door de Godlyke veybouding : want die
is vo jirekt Eeuwig; en daarin komt geen geloof in aanmerking. (2.) Nog ook door de Godlyke verklaaring, als de
formeele uitwerkende daad van het Godlyk vryboudend oordeel:
want deze komt tot de ziel, alleen door de inwerking van het
hebbelyk geloof; en gaat aan alle geloofsdaaden volftrektelyk
voor. Maar (3.) alleen, door de Godlyke vryverklaaring in
de vuurfchaar van bet gewisfe, welke op de geloofsaanneeming van Christus en zyne geregtigheid volgt; en door welke
het Godlyk oordeel der regtvaardiging aan de ziele kenbaar
word."
Zy, die enigzins ervaren zyn in de Godgeleerde twistrede.
tien, over de alhier behandelde onderwerpen, en lust hebben
om dezelven verder na te fpooren, kunnen zich, door dit
Gefchrift , daer in oefenen ; en wel met te meer genoegen,
om dat de Heer Nupoort de wederzydfche denkbeelden, be.
nevens de gronden, waer op men dezelven vestigt, nauw
ontvouwt, en zyne eigen gedachten, die veelal van-keurig
den gemenen weg afwyken , met alle belcheidenheid verdedigt. Doch Lezers, die gewoon zyn eenvoudiger te denken over Godsdien(lige waerheden, zullen, op het nagaen der
bovengemelde voorftellingen, reden vinden, om zich te ver
duisterheden, in welken men zich inge--wonder,v
wikkeld heeft, en waar uit men zich, door onderfcheidingen
op onderfcheidingen, zoekt te redden. 't Is te vreezen, dat
deze manier van twistredenen, by voortgang, gefchikt is,ont
de oude Scholastike leerwyze volkomen te doen herleven;
welke beter dient, om een aengenomen gevoelen ftaende te
houden, dan om de waerheid na te vorlchen; en eertyds,
gelyk bekend is, meer verwarring in de Godgeleerdheid ver•
oorzaekt, dan licht aen dezelve toegebragt heeft.
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TYermaaning en flanwyzing tot de Cbristelyke Deugd, in eerre
• ,eerrede, gehouden te 4mJlerdam in de Lutberfcbe oude
Kerk, door j. REISIG A. L. BI. Ph. Dr. v. D. m. Te AmJlerdam by A. D. Sellfchop en P. Huart 1777. In groot
octavo 41 bladz.

E

Ne opweklyke Leerreden ter ernftige behartiginge van de
Christelyke Deugd , naer aenleidinge der Apostolifche
vermaninge Ron;. VI. 10-23. De Eerwaerde Reifig toont,
na een kortbondig verflag van den zamenhang en 't redenbeleid des Apostels, dat men hier, door'twoord geregtigheid,
niets anders verftaen kan , „ dan de christelyke deugd en
godzaligheid, die uit het geloof aan de leer van 't Euangelie
huren oorfprong hebben." De betrachting hier van ontvouwende doet by zien, dat des Apostels voort el influit, hoe
een bekeerd Christen zich omtrent alle Gods geboden heeft te
gedragen, gelyk een goed knecht jegens de bevelen van een
goed heer; dat hy ter nakominge hier van alle zyne vermogens moet infpannen; en daeromtrent met zulk een ernst,
yver en vlyt werkzaem zyn, als hy zich voorhenen toelei op
de volbrenging der ongeregtigheid. Ter aenfpooringe van zulk
een gedrag behelzen zyne tekstwoorden, gelyk by vervolgens
doet zien, drie voorname beweegreden. (r.) De toeland
der bekeering, waer in zich zodanig een bevind, (2.) de vordering in heiliging, en (3.) het onderfcheid tusfchen deugd
en ondeugd. Deze beweegreden aengedrongen hebbende,
fchikt hy het overige gedeelte zyner Redenvoeringe om den
Toehoorderen aen te wyzen, wat men doen moet, om tot de
vlytige oefening der christelyke godzaligheid en deugd recht
bekwaem te worden. --- Alle de denkbeelden, in 't behandelen van zulk een algemeen onderwerp, voorkomende, zyn
natuurlyk niet dan algemeene kundigheden; des deze Leerreden in dit opzicht niets byzonders behelze; maer, 't geen
tot derzelver aenpryzinge llrekt, is, dat de Leeraer die denkbeelden, welken nimmer te klaer en nadruklyk voorgeleid
kunnen worden, in ene regelmatige orde ontvouwt, en ten
ernstigfte aendringt , des dezelve zeer wel gefchikt zy ter
overtuiginge van den Toehoorder, dat bekeerde Christenen
vruchten des geloofs en der bekeeringe waerdig moeten
voortbrengen.
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Schets der Ontleedkunde, door den Heere J. J. PLENCI. Uit
bet Latyn vertaald en met veele byvoegzelen vermeerdert door
D. VAN GESSCHEI1. Eerfine Deel. Te Amllerdam by F, de
Kruyff, 1777. 264 bladz. in gr. octavo.
Y hebben te vooren met 't grootfte recht aangeprezen,
de korte Heelkundige Leertellingen van den Heer
PLENCK, door den Heer VAt GESSCHER, die zich reeds met
recht een naam onder de Geleerden, door zyne Oordeelkun.
dige Gefchriften , verworven heeft , vertaald : tans geeven wy,
met 't zelfde genoegen, kennisfe van de Vertaaling van deeze
Schets der Ontleedkunde. Hier heerscht geene te groote kortheid, noch geene te uitgebreide en nogtans onvolledige
Schryfwyze. Eene groote bedrevenheid in de Ontleedkunde ,
en een naauwkeurige oplettendheid met een juist oordeel , ftraalt
hier door. Niet tegent'aande al het voordeel van nieuwheid,
ontbrak hier, gelyk tot nog toe in alle dergelyke werken ,een
regelmaatige befchryving der Watervaten , door den Heer
Hewfon 't eerst medegedeeld. De Vertaaler belooft dit gebrek te zullen aanvullen, by wyze van een bygevoegde Verhandeling aan het einde van het tweede Deel: ook heeft hy op ge.
tyke wyze , als in de korte Heelkundige Leeri ellingen, dit Werk
verrykt met veele byyoegzelen, die in den tekst zelfs verfpreid
zyn, en daarvan alleen door een Curfyf Letter onderfcheiden: nog heeft hy hier by gevoegd een aanwyzing der af
verhandelde deelen, 't welk van veel nut-beldingva
is voor de Leerlingen. Dit Eerfte Deel bevat het Leertuk
der Beenderen , Banden en Spieren ; 't volgende moet bevatten 't Leentuk der Ingewanden, Bloedvaten, Zenuwen en
Klieren. De eerstbeginnende in de Genees- en Heelkunde
kunnen zich in dit werk niet te veel oefenen; ook weeten wy
hen geen gefchikter handleiding aan te pryzen.

W

Magnetismus, feu de Affinitatibus Mag.
neticis Obfervationes Academic. Lugd. Batay. apud Lu zac et van Damme 1778. Absque prxcedd. 133 pp. in
quarto f. m.

AKTONU BRUGMANS

Uim twee jaaren geleeden begunftigde ons Gronings beroemde Hoogleeraar Brugmans met het toezenden van
een Berigt, raakende zyne nieuwe manier, om de Magneti-

R

1i 2

fcb$

488

A. BRUGAIANS

fcbe 'kragt der Lichaamen te onderzoeken (*). Dezelve be.
í}aat, gelyk by ze noemt, in eene Waterproeve, welke, vol
aldus in 't werk ge -gensdity vbefchring,
wordt. — „ Neemt eene Kom of Glas met zuiver-field
water gevuld, en firooit iets van het voorwerp, dat men zal
onderzoeken , op deszelvs oppervlakte , zo dat het daarop
dryve; (men plaatfe het zelve, om het door nederzakking in
't water niet te verliezen op een rond fchyfje papier of hol
glaasje;) brengt dan een goeden Zeilíleen, 't zy Natuurlyken, of door konst gemaakten, zeer naby het dryvend deeltje; en gy zult veel duidelyker en menigvuldiger, dan op eenige andere wyze, ondervinden, dat het zelve niet alleen aangetrokken , maar ook in een kleinen Zeilfteen, waar in de
verfchillende polen zeer klaar onderfcheiden zyn, veranderd
word." — De Hoogleeraar deed deeze zyne Befchryving
vergezeld gaan van en verflag van verfcheide proefneemingen, die de nuttigheid deezer maniere ten klaartte toonden.
En wat laater deelde hy ons mede , hoe nadere ondervinding
hem geleerd had, dat men zig, in veele gevallen, met nog
meer vrugt, op eene dergelyke wyze, van Kwik in plaatli±
van Water zou kunnen bedienen (t); 't welk men dan de
Kwikproeve mag" heeten. By 't mededeelen van dit laatí}e
Berigt meldde zyn Ed. te gelyk, hoe hy voorneemens ware,
zyne Proeven nopens dit Lluk, ter volkomener ontvouwing
van dit onderwerp, in eerre Latynfèhe Verhandeling byeen te
brengen; welk voorneemen wy thans met de afgifte van deeze zyne LWaarneesningen over de Magnetifche Verwantfchappen, of de gem eenfchaplykheid der lichaamen van verfchillende foort met den Magneet, ter uitvoeringe gebragt zien. Hier
door worden nu alle Liefhebbers in haat gefield, om dit Stuk
naauwkeurig te kunnen onderzoeken en te beoordeelen; nadien de Hoogleeraar niets verzuimd heeft, dat eenigermaate
zou kunnen dienen, om hun behulpzaam te zyn, zo ten op.
zigte van de manier van behandeling, als met betrekking tot
de uitgeílrektheid der Proefneemingen.
Met den aanvang geeft by een beknopt verflag van de ge.
woone manier van de Magnetifche kragt der lichaamen te onderzoeken, waar uit men , by mangel van eenige gemeen.
fchaplykheid van zommige lichaamen met den Magneet te ont.
dekken, aanleiding genomen heeft, om denzulken alle Mag.
ne.

(*) Zie Redend. Pad. Letter•Oef. IV D. bs 234.
(t) Ibid. VD. bl. 480.
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netifche kragt (k) te ontzeggen. Dè Hoogieeraar erkent,
dat hy zelve ook eertyds zo gedagt heeft; maar ik heb,
zegt hy, reeds voor etlyke jaaren getwyfeld, of men 't niet
veel eer aan 't gebrek der beproefmiddelen, dan aan eene
volftrekte ontflentenisfe of gemis van Magneetkragt hebbe
toe te fchryven , dat zommige lichaamen, in de nabyheid
van den Magneet, geen het minfee blyk van Magneetkragt
betoonen. En hy is in dit zyn gevoelen ten ílerkfle bevestigd geworden , toen 't hem gelukte , eene nieuwe manier
uit te vinden, die gefchikt is om een veel minder trap van
Magnetifche -kragt na te fpooren, dan men tot nog had kon
ontdekken ; waar van hy in deeze Verhandeling berigt-ne
geeft, met mededeeling van eene reeks van Proefneemin gen,
die ter ilaavinge hiervan firekken.
Zyn Ed. verledigt zig in dezelve eerst ter ontvouwinge
van de opgemelde manier, om de Magnetifche kragt der
lichaamen te onderzoeken, zo door middel der Water- als
der Kwikproeve; met aantooninge van 't geen hier omtrent
in 't werk gefleld, en voorts in agt genomen moet worden,
ten einde in 't doen der Proefnemingen wel te flaagen.
Hieraan kegt hy wyders een beredeneerd berigt van de voordeelen deezer maniere van onderzoeking , boven die welken
men tot nog aangewend heeft ; 't zy met de werking der
lichaamen op de Magneetnaalde te beproeven , of met een
Magnetisch Staafje of Mesje, (de lichaamen tot poeder ge•
bragt zynde,) door derzelver poeder heen te beweegen, en
daaruit af te neemen , of 'er zig al of niet Yzerklompjes
onder bevinden. Beide deeze manieren , gelyk de Hoogleeraar aanmerkt, fchieten dikwerf te kort, wanneer de Mag.
netifche kragt te zwak is, om de kragt van aanklee ving aau
de overige deelen van het lichaam, of de tot poeder gePcooten klompjes, op die gewoone beproeving, te boven te komen ; waartegen dezelve , door deeze nieuwe manier van
onderzoeking, meermaals uitgelokt wordt , in gevallen daar
ze voorheen niet ontdekt kon worden. Ter nadere bevestiginge nu van dit voordeel, dient vervolgens een aantal van
Proef() Verf^aa bier, door magnetifche kragt in de lichaamen, eene
gefchiktheid der lichaamen om tot den Magneet te naderen, Bene
gemeenfchaplykheid van dezelven met den Magneet, of eindelyk
eene kragt, welke wy in een lichaam ontdekken, wanneer het aan
den Magneet, en wel aan deezen alleen, gehoorzaamt; welke manieren van uitdrukking de Hoogleeraar als gelykluidend gebruikt.
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Proefneemingen, op lichaamen van verfchillende foort; welke
de Hoogleeraar niet de uiterfte naauwkeuri-heid genomen
heeft, en met nevensgaande waarneemingen , daar toe betrek
voordraagt. Van den aart deezer Proefneemingen kan-kely,
men genoegzaam oordeelen, uit de voorheen gegeeven Schets
van genomen Proeven (*), des het niet noodig zy , daar op
byzonder ftaan te blyven: wy hebben den Leezer flegts desaangaande nog te melden , dat de aldaar opgenoemde Proeven
bier in 't breede ontvouwd , en met een groot aantal van die
natuur vermeerderd zyn; mitsgaders dat zy allen ten duidelykfle toonen, hoe deeze manier by uittiek gefchikt zy, om
de ontdekkingen , wegens de Magnetifche kragt der lichaamen,
met weinig moeite en omflag, ongelyk verder voort te zetten,
dan langs de tot nog gebruikelyke wegen heeft kunnen ge.
fchieden. En wat de juistheid der Proefneemingen aan
verzekert ons in zyne Voorreden, dat-gat,deHolr
ze by herhaaling in 't werk gefield zyn; des by niet twyfele
of ze kunnen het trengfte onderzoek doorliaan : alleenlyk,
zegt hy, zou zulks in eene mindere of meerdere maate omtrent die of deeze ftoffe mogen misfee; ter oorzaake van den
verfchillenden grond, waaruit ze genomen worden, dat eenig
onderfcheid te wege kan brengen; doch hy vermoedt egter
dat zulks zeer zeldzaam plaats zal hebben.
De Hoogleeraar Relt wyders deeze Proefneemingen niet
blootlyk voor als in 't werk geftelde proeven, maar ze gaan,
gelyk we reeds aangeduid hebben, vergezeld van verfcheiden
waarneemingen, waartoe hem dit onderzoek aanleiding gegee•
ven heeft, die deeze Verhandeling van des te uitgebreider
nuttigheid maaken. &halven dat ze meerendeels ('trekken,
om te toonen, dat de Magnetifche kragt in verfcheiden lichaamen huisvest, aan welke men dezelve, op mislukte proefnee.
mingen, ontzegd heeft, dienen ze dikwerf om verfcheiden
Chymifche kundigheden en denkbeelden aangaande verfcheiden ('toffen en natuurlyke werkingen op te helderen; zo ter
wederlegginge van verkeerde als ter verfterkinge van wel ge
t om veele arde•-grondewa mi.Hrtoebhn
re byzondere aanmerkingen over vertchillende ftoffen, die onmiddelyk of van ter zyde in overweeging komen, daar te laaten, (op dat wy niet te uitvoerig worden,) des Autheurs
proefneeming op het Vitriool en de Plantgewasfen, (die ins.
gelyks verder gaat dan de voorige proeven op dezelven,) met
zyne daarbygevoegde waarneemingen , omtrent de werking

dec
(*) Zie Redend. lead. LetterOef. IV D. kl. 235-240.
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ge, dat dezelve door de zuure zouten wel verzwakt, maar
geenzins vernietigd wordt; zelfs niet door den {lerktfen Salpetergeest, en even zo min door den rookenden Salpetergeest.
Op het neemen deezer proeven, ter ontdekkinge hier van,
ontdekte zyn Ed. ook, dat het Salpeterzuur zig ten fterkfte
hegtte aan het Yzerfaffraan,'t welk 'er door verzwaard werd;
en dit baande hem den weg, tot het verder nafpooren der uitwerkingen van het Salpeterzuur op de Magnetifche kragt, als
niede om duidelyker te verklaaren , hoe 't bykome, dat het
Salpeterzuur die kragt vermindert, en dat het Yzerfaffraan in
Magnetifche kragt toeneeme , als het Salpeterzuur zig affcheidt,
— Op eene foortgelyke manier, deelt by zyne waarneemingen mede over het Phlogiston of de Brand(toffe in 't Yzer,
benevens de uitwerking daarvan op de Magnetifche kragt;
waar uit blykt, dat het Yzer zyne Magnetifche kragt, fchoon
ze verzwakt worde, niet geheel verliest, ' wanneer men het
Yzer, zo veel mogelyk zy., van alle Brandttoffe beroove; en
dat men dus grond heeft, om te beweeren, dat de Magneet.
kragt niet van het Phlogiston afhangt. Men voege hierby,
gelyk de Hoogleeraar ons wat laager onder t oog brengt, dat
zy, die de Magnetifche kragt meenen op te wekken, in zul.
ke lichaamen daar ze dezelve anders niet in kunnen hefpeuren,
door aan derzelver deeltjes, tot poeder gebragt en geroosterd,
de noodige Brandftoffe toe te voegen, niet behoorelyk in agt
veemen, dat deeze Magnetifche kragt, welke zy ontdekken,
veel eer behoort tot de bygebragte itoffe , dan tot het lichaam,
dat men zig voorfielt te onderzoeken. -- Wat wyders eene
vogtige lugt en het water betreft, ook deezen, fchoon met
zouten vermengd, zyn, volgens des Hoogleeraars proefnee.
mingen, zelfs na verloop van veele jaaren, niet magtig de
Magnetifche kragt in de lichaamen te vernietigen: en aangaan.
de het vuur is het, uit het hier bygebragte, blykbaar, dat
het zelve de Magnetifche kragt zomtyds verzwakt, maar in
de meeste gevallen vermeerdert. --• By de opgave deezei
Proefneeminge nopens de uitwerking van het Vuur op de Mag
meldt de Hoogleeraar tevens zyne, by die gelegen--netkrag,
heid, gedaane waarneeuiingen, op de verandering van het ge.
wigt der lichaamen door het Vuur, die eenigermaate zouden
mogen ftrekken, ter bevestiginge van het denkbeeld , dat het
Vuur weezenlyk eene merkbaare zwaarte heeft. Naar uitwyzen der hier medegedeelde herhaalde proefneemingen, naam
zwaarte van ééne once of-lyk,washetVzvnYr,
48o greinen, vóór dat het aan het Vuur bloot gelteld was,
op
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op eene dikwerf herhaalde verkalking igo greinen in zwaarte
toegenomen. De Hoogleeraar geeft ons in zyne Voorreden
grond om te hoopen, dat dit onderwerp, hier flegts kortlyk
voorgedraagen , met melding van den onderfcheiden uitflag
naar maate van de behandeling, doch altoos met eene ver
zwaarte, vervolgens opzetlyk door hem na--merdingva
gegaan, en verder ontvouwd zal worden; waarmede hy ongetwyfeld veelen dienst zal doen; te meer daar tegenfftrydige
proeven de Natuuronderzoekers hier omtrent verdeeld houden.
.r-- Met dit gewag maaken van de Voorreden konnen wy
niet nalaaten , ten Plot van ons berigt, betreffende deeze in
alle opzigten overweegingswaardige Verhandeling, nog met
een kort woord te melden, 't geen hy in dezelve zegt wegens
het voorgewende Geneeskundige gebruik van den Magneet.
— Uit de Verhandelinge zelve leeren wy, dat Infecten en
Plantgewasfen in 't algemeen geen geringen trap van Magne.
tifche kragt bezitten, dat dezelve ook gevonden wordt in de
Spaanfche Vliegen, en by uitftek in de Aarde van den bast
van Peru; dan hy laat het den Geneeskundigen over, na te
gaan, of dit eenigen invloed hebbe op derzelver heilzaam ge
Maar in de Voorrede zelve ontmoet ons ten opzigte-bruik.
van het Geneeskundige door de Magnetifche kragt nog de volgende aanmerking.
„ Ik heb wegens de zogenaamde Magnetáfcbe dierlyke werking niets gezegd, en 't geen men desaangaande gewoonlyk
te berde, brengt, is tot nog in 't wilde gefchermd, en niet
genoeg bepaalende. Het blykt tot nog niet, of men de uit.
werkingen op het Menschlyke Lichaam, die aan de door kunst
toebereide Magneeten toegefchreeven worden, aan dezelve
hebbe toe te eigenen als metaal- of tIaalftaafjes, of bepaald.
lyk als Magnetifche werktuigen. ---- En ik heb myne reden
om dit te melden. Twee maaien heb ik de gelegenheid gehad,
om eene genoegzaam zonderlinge uitwerking van den Mag.
neet in dit opzigt te befpeuren; maar, by de herhaaling van
het ongemak, zag ik, dat een zilveren flaafje dezelfde uitwerking deed. Intusfchen twyfel ik niet, volkomen overtuigd
zynde dater Eindoorzaaken zyn, of het gebruik van den
Magneet f}rekt zig veel verder uit, dan alleen ten dienfte der
Zeevaart, en ik herhaal hier, liet geen ik, by eene andere
gelegenheid , op dien grondflag , in eene Redenvoering gezegd heb. „ Dat de Magnetifche vloeiíloffe, die door den
geheelen Aardkloot heen vloeit, en denzelven ongetwyfeld
op een grooten afi and omringt, alleenlyk zou dienen, om de
inwoonders van een tot den ouderdom neigenden Kloot veili-
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ger den Oceaan te doen doorfbreeven , dan hun eenige duizende jaaren te vooren mogelyk was , kan ik van my niet
verkrygen gelooven. Indien een Wys Weezen het beflier van'tt Heelal in handen' heeft , zal by geen vierfpan
van paarden voor een wagen plaatfen om eene Mugge te
voeren; en zo 't Noodlot, gelyk zommigen willen, hiervan
de oorzaak is, dan verdient het, even daar door, meer veragting dan eerbied. Middelerwyl is 't 'er evenwel zo mede
gelegen, dat ons tot nog geen ander einde van de Magnetifche Hoffa regt bekend is: de nakomelingfchap zal derhalven andere uiteindens ontdekken. Als de waarneemingen
vermenigvuldigd worden, en het Menschlyke Verftand aan
de beoefening der Natuure gewoon geworden zal weezen,
dan zal het blyken , welken invloed deeze fyne ftoffe hebbe, op de orde van het Heelal; van 't Heelal, zeg ik ,
waarin , gelyk 'er niets aan ontbreekt , ook niets overtollig is."
Onderwyzingen van een Vader aan zyne Kinderen, in de Natuur en in den Godsdienst, door A. TREMBLEY, Lid van de
Koninglyke Maatfebappy te Londen. Uit bet Franscb vertaald. In 's Gravenbage by J. du Mee X777. I D. II St.
238 bladz. en II D. I St. 203 bladz. in gr. octavo.

A

Gtervolgens het voorgeftelde Plan van dit Werk, het
welk wy medegedeeld hebben, toen wy van het eerfte
Stuk verflag gaven (*), word de daer in aengevangen befchouwing der Natuur in dit tweede Stuk voortgezet, en in het
derde voltrokken; waerom wy de twee laetst afgegeven Stuken in dezen by elkander voegen. Uit dien hoofde behelzen
deze drie Stukken ene volledige voordragt van de aenmerkelyke byzonderheden der Natuur, welker befchouwing onder het
algemeen bereik van 't Menschdom valt, en die gefchikt zyn,
om aller gemoederen, met de diepfte eerbied voor de eerfte
oorzaek van alles wat beftaet, te vervullen. Dit is, gelyk
wy in ons voorige bericht reeds gemeld hebben, het hoofdbedoelde van dit Gefchrift; en deszelfs uitvoering ftrekt ter bevorderinge hier van, op ene uitftekende manier; in zo verre
dat ene oplettende lezing, terwyl ze ons de werken der Natuur ten klaerfte regelmatig leert befchouwen, niet kan nala
een gevoeligen indruk op het hart te maken, door ons de-ten
voort(') Zie boven, bl. 13.
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voortbrengende en infland houdende hand van den grootets
Schepper en Albeftierder in alles te doen opmerken; het
welk de hier voorgetelde Natuur• en Godsdienstleer ten
fterkfte aenpryst.
Planten en Dieren verkondigen ons Gods grootheid, zyne magt , wysheid en goedheid , op ene treffende wyze,
als ontegenzeggelyk is af te nemen, uit alles wat de Heer
Trembley ten dien opzichte , met zeer veel nadruk , heeft
voorgedragen: dan hier by bepalen zich 's Mans onderwyzingen niet. Hy ontvouwt zynen Kinderen de onderlinge
betrekkingen, die alle de deelen van 't Heelal met elkanderen hebben, en de zamenftelling van onzen Aerd- en Waterbol in 't byzonder. Hy daelt, om zo te fpreken, met
hun in 't harte der Aerde, om hun de geheime werkingen
der Natuur , in derzelver binnenlle , zo veel ze voor ons
menfchen na te fpooren zyn, open te leggen; en klimt met
hun ten Starrenhemel, om, in het onbepaelbaer Ruim, een
tellenloos getal van Waerelden te befchouwen. Intusfchen
vestigt by,, eer by de Aerde verlaet en ten Hemel flygt ,
de aendacht der leergierige Jeugd, op hun eigen geftel ,
als een gemengd Wezen, dat uit ene Geestlyke en Stoflyke
Zelfhandigheid beLtaet. En als by hen opgeleid heeft, ter
befchouwinge van het verbazend aental van Waerelden ,
waer uit het Geheelal te zamen gefield is, leert by hen ten
laetfle opmerken , hoe 'er een tyd zal komen , in welken
wy, naer Ziel en Lichaem, bekwamer gemaekt zullen worden, om alle de Wonderen der Natuur, ter verheerlykinge
van den nooit volprezen Maker, ongelyk beter te doorgronden , dan ons tegenwoordig geftel toelaet. — Ieder gedeelte dezer onderwyzingen behelst een aentaI van leerzame
voorftellen, welken beftendig dienen, tot het hoofddoelwit,
de erkentenis van Gods vinger in alle dezen. Men hoore ,
ter proeve hier van, des Autheurs opmerkingen, wegens de
veranderingen , die in den Aerdkloot plaets hebben; waaromtrent by zich indezervoege uitdrukt.
„ Hoe meer men de oppervlakte der Aarde en haar inwendig
geftel befchouwe , hoe meer men rede hebbe te oordeelen,
dat zy aan zeer aanmerkelyke omwentelingen is bloot geftelt
geweest: men moge met regt denken, dat deeze omkeeringen bovenal de uitwerkzelen van het vuur en van het water zyn : men moge met regt geloven , dat 'er zulke zyn
voorgevallen, die, (indien men zoo moge fpreeken,) oogenbliklyk geweest zyn , en anderen, die niet dan allengs en
by trappen zyn uitgewerkt geworden.
„Men
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„ Men vind op verfcheide plaatfen van de Aardbol uit
Vuur. Ik fpreeke niet alleen van de plaat.-werkzlsvanht
fen, die rondom de brandende bergen zyn, in welke men
veele laagen van verbrande ftoffen, den eenen op den anderen, vind, die op verfchillende tyden zyn uitgebraakt geworden. Men vind foortgelyke ftoffen in plaatfen daar tegenwoordig geen vuurfpoegende bergen zyn, daar zy zedert
onheugelyke tyden zyn uitgeblust geweest: inen vind 'er
zelfs in de gronden der Zeën.
„ Men vind in de Aarde en op de Aarde zeer talryke en
zeer duidelyke uitwerkzels van de beweegingen der wateren:
men ziet dat zy verfcheide ítofl'en medegefleept en ne@rgelegt
of achtergelaaten hebben. Men ziet op veele plaatfen, dat
deeze ftoffen meer of min in de wateren in ontbinding geweest
zyn, dat zy in ryen gebracht en ne@rgelegt zyn, dat 'er allengs zeer verre uitgeftrekte laagen gevormt zyn, van Zanden,
van,Rotfen en van Aarde. Men ziet, wanneer men met aandacht waarneeme, dat in deeze omkeeringen de onveranderlyke wetten, die de Natuur volgt, altyd plaats gehad hebben:
dat de lighaamen, zoo draa zy door niets opgehouden zyn ge•
worden, de wetten der zwaarte hebben'opgevolgt, aan welke
zy onderworpen zyn : dat deeze fteenen , die aardtlofen,
welke de laagen en beddingen uitmaaken, waarvan ik gefproo.
ken hebbe, regelmaatige en ftandvastige eigenfchappen bezitten, volgens de natuur der deelen, waar uit zy zyn faamen•
geftelt; en zelfs dat 'er in de gefteldheid van die deelen eene
fchikking plaatfe hebbe, die wy niet terftond bemerken, maar
die onze aandacht dubbel waardig is, en die bewyst, dat zy
het uitwerkzel is vn die orde en van die kunst, die ons over*
al eene eindelooze Wysheid ontdekt.
„ Wy kunnen niet diep genoeg in den Aardkloot doordrin.
gen, om te oordeelen tot hoe verre de omkeeringen zich heb.
ben uitgebreid, die by in verfchillende tyden ondergaan heeft.
Wy hebben reden om te denken, dat het door middel van die
omkeeringen is, waardoor de overblyfzels van de Planten en
van de Dieren , die eenen overvloed bevatten van vt^ur , lucht,
water en aarde, zoo wonderbaarlyk en nuttig vereenigt, door
die Aardbol zyn verfpreid geworden. Het zyn deeze omkeeringen, die, de overblyfzels van deeze bewerktuigde lighaas
men met andere ftoffen in de Aarde mengende, de verfchil.
lende vereenigingen voortbrengen, wier uitkomst beftaat in
het voortbrengen van fteenen , aardgronden , delfftoffen , en
kooien, die dierbaar aan de Mënfchen worden , door de ver-

fcheiden nuttige gebruiken, die zy 'er van maaken; en die,
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behalve" deeze gebruiken, waarfchynlyk tot een groot deel
werkingen dienen, zoo nuttig aan den Aardkloot, zoo nuttig aan de leevendige Wezens , die denzelven bewoonen ;
maar die voor ons, tot heden , in de veruitgeftrekte Schatkamer der geheimen van de Natuur, opgeflooten en verborgen zyn.
„ Gy zond moeite hebben te gelooven, tot hoe verre deeze omkeeringen hebben plaats gehad, als men u geene ver
mededeelde, die dezelve in zekere opzichten onder-fchynzels
uwe oogen ftellen. Ik hebbe u de fteile boorden van de Rbone doen opmerken (*). Gy hebt 'er verfcheide beddingen
van kyën en zand gezien: gy hebt erkent dat deeze laagen
allengs door de beweeging der wateren gevormt waren; en 't
viel u ligt te oordeelen, dat de vloed die nu laager ftroomt,
op andere tyden hooger geftaan hebbe, en dat zyne wateren
toen op een aanmerkelyken afftand overvloeiden en de Lande•
ryen bedekten, die gy van de hoogtens befchouwt. Het valt
u ligt te begrypen, dat deeze wateren hebben kunnen afloopen, toen 'er een dieper opening zal gemaakt zyn in de Bergen, die ten Zuiden van het Land gelegen zyn, 't welk gy
hier ontdekt.
„ De berg, dien gy ten Oosten van het Land ziet (f)
ftelt u aanmerkelyker gebeurtenisfen voor, en die u een veel
grooter omkeering aanduiden : gy ziet 'er duidelyk de ver
(paralel) de een-fchilendagvRotselykfandig
aan den ander: gy ziet dat deeze langen agtereenvolgende
door de wateren de een op den anderen gelegt zyn; dat de
fteenftof en, waar uit zy faamengefteld zyn, toen zy verzaamelt en neergelegd werden, uit eene aarde beftonden, die
zich vervolgens tot fteen gevormt heeft, door middel van
de kristallen , die gedient hebben, om derzelver deelen te
vereenigen. Het geen ik u ten - aanzien van deezen berg
zegge , wordt ook wegens een groot aantal anderen in de
verfcheide ftreeken van de Aardbol waargenootnen.
„ Maar welke wateren zyn het, die boven deeze Bergen
geweest zyn , en die dezelve, door verzaameling van hun
grondzop, gevormt hebben? Zouden het, ten aanzien van
den

(•) Het zyn de hoogtens van St. Jan en van Chatelaine, die men
ziet, wanneer men zich aan de tegenovergetielde boorden van de
Rhóne bevind, naby de plaats daar dezelve met de Arve famenvloeit.
(t) Den berg Salève.
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den Berg Saiève, de wateren zyn van het Meer, en van den
Vloed, die zich in het midden van den omtrek bevinden; dien
deeze Berg met zoo veele anderen uitmaakt? Zeer merkwaardige verfchynzels leeren ons, dat het zeer verfchillende wateren zyn, die tot de faamenftelling van deezen Berg en van
een groot getal anderen toegebracht hebben; dat het de wate.
ren der Zee zyn, die voormaals hooger dan deeze Bergen [ion.
den, en die het geheel Land hebben overdekt, in 't welk zy
zich bevinden. De verfchynfels, waarvan ik u fpreeke, ontdekken zich in de Steenen , welke deeze bergen bevatten.
Men vind in die fleenen verfcheiden fchu]pvisfchen opgefloo.
ten, die niet kunnen leven, noch voortgebracht kunnen worden, dan in de gronden der Zee. Men vindtze in dezelve
dikwerf in een grooten overvloed verfleent, en ook is het niet
zeldzaam dezelve zoo geplaatst te vinden, gelyk zy het, door
een gevolg van de beweeging der wateren , zyn moesten.
Deeze verfchynzels zyn zoo talryk, het is zoo gemeen, dezelve in de Bergen, in de Valleyen en in de Vlaktens te vinden, dat men, na zoo veele waarneemingen, en die zoo dikwerf met zorgvuldigheid herhaalt zyn, niet ontkennen kun
dat de Zee zelfs een zeer langen tyd de landen bedekt-ne,
moet hebben, in welke zy ontdekt worden.
„ Maar zoo deeze verfchynzels bewyzen, dat de Zee boven zoo veele en zelfs zeer hooge Bergen geílaan hebbe, dat
haare wateren het meestendeel der Landen bedekt hebben ,
die zedert lange tyden , door een oneindige opeenvolginge
van Geflachten van Menfchen en Dieren bewoont zyn geweest, zyn 'er ook anderen die bewyzen, dat het geen eenmaal de oppervlakte der Aarde geweest is, zich tegenwoordig
verre beneeden die oppervlakte bevind, en zelfs beneeden de
gronden der Zee. Men vind, gelyk ik u gezegt hebbe, in
het doorgraaven van de Aarde, overblyfzels van bewerktuigde lighaamen : men vind 'er by voorbeeld aardgronden, die
gedeeltlyk faamengeftelt zyn , uit overfchot van Planten of van
Schulpvisfchen: men vind 'er een zeer grooten overvloed van
kooien, die bovenal zyn faamgeftelt uit de aardachtige en vette deelen der Gewasfen: men vind 'er zelfs de afdrukzels van
Planten, die in de fleenen beflooten zyn geworden, wanneer
zy zich gevormt hebben. Ja zelfs heeft men in koolmynen,
die onder de Zee doorgedrongen zyn , en ter diepte van meer
dan twee duizend voeten onder haare oppervlakte, de afdrukzels van het vaarenkruid ia lyën gevonden (*). Deeze Plan.
ten
(

4)

Te Whitehaven in het Graaffchap Cumberland, in Engeland.

oeuvres de Franklin. Tam. 2 Pag. 199, de druk van Parys.
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ten hebben eenmaal op de oppervlakte der Aarde gellaan;
en mogelyk dat deeze oppervlakte dezelfde plaats geweest
zy, daar zy nu gevonden worden.
„ Ik fpreeke u voornaamlyk van deeze aanmerkelyke ver.
fchynzelen, die ons zulke groote omkeeringen in de Aarde
aanduiden , om daardoor gelegenheid te hebben van u te
doen waarneemen , dat deeze omwentelingen de werkingen
van de Natuur niet ont[Iellen, die de bron der goederen is,
die wy nodig hebben. De gronden der Zee en de laagera
der aardgronden , die in de Ingewanden der Aarde befloo.
ten zyn, kunnen in dien gaat de Gewasfen niet voortbren•
gen, die de groote bronnen van waaren overvloed zyn ;
maar zoo draa zy zich op de oppervlakte der Aarde bloot
gefield vinden aan den weldaadigen invloed van de Zonne.
warmte, aan dien van de lucht, en van de regens, worden
zy allengs vruchtbaare landen en aangenaame verblyfplaat.
fen, vooral wanneer de landbouw en de kweeking zich hier
met de Natuur vereenigt. „ Die fchoone en lagchende Buitenplaatfen en Lusthoven,
1ie federt zoo lange de Aanleggeren en Aankweekeren fchattingen betaalera, voor den arbeid die zy 'er aan be&eed heb.
ben, door de voedzelmiddelen, die zy voor zoo veeleMen.
fehen en Dieren opleveren : deeze aangenaame Streeken en
Landsdouwen, thans met het fchoonfte groen gehult, glin.
flerende van bloemen en met de fchoonfte booroen beplant,
waaren voor deezen afgronden der wateren; zy waaren door
Zeegedrochten bewoont, met Schulpen, Schulpvisfchen en
andere Dieren bedekt, die in het zand, in flyk en modder
leefden.
„ Hier is meer, de Zee is eene groote werkplaats, waar
in zeer overvloediglyk de í'offen toebereid worden, die de
Natuur en de kunst der Menfchen vervolgens tot een groot
aantal nuttige gebruiken bezigen. De overblyfzels van eene
verbaazende menigte Schaalvisfchen en andere Dieren, welke 'er in voortgebracht worden, dienen om veelerlei natuur.
tyke lighaamen voort te brengen , die wy tegenwoordig in
de Bergen en in den Boezem van de Aarde vinden.
„ Deeze overblyfzels treden in de faamenftelling van de
aardgronden, van de fleenen, van de fouten en van de my.
neraalen. De werktuiglyke lighaamen , die in de Zee lee•
ven; zyn gelyk die, die op de Aarde gevoed worden, met
een vuur vervult , 't welk 'er op verfchillende wyzen in is
vereenigt. De Zee zelfs kan als een verzaameling van vuur
befchouwt worden; en hier van kan men oordeelen als
,
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men dat vuur waarneemt , 't welk zy vertoont , wanneer
Naare golven in eene fierke beweeginge zyn. Het is in de
Zee dat het gemeene zout wordt toebereid , en zoo veele
andere zouten, welke u niet bekent zyn. Het is ook van
de faamenvoegingen , die in deeze Hoofdlof gefchieden,
dat de Zwavels, de Leemen en het meesten deel der faamen.
geftelde lighaamen voortkomen, welke de groeven, die men
in de Aarde maakt, ons ontdekken. Deeze zoo nuttige en
verfcheiden bewerkingen van de Natuur gefchieden onderen
in de wateren der Zee; derwyze dat zy , als zy afloopt,
de fchatkamers voor ons open laat , die in haaren boezem
zyn toebereid geworden.
„ De Zee kan van geene landen afloopen en dezelve droog
laaten, zonder weder andere te overitroomen, dit leerenons
de waarneemingen. Het fchynt dat 'er in den Aardkloot
eene beweeging is., waar uit deeze omwentelingen voortko.
men , en welke dienen om de verfcheide íloffen , die in en
onder het water van de Zee zyn, te mengen; en door wier
middel, beurt om beurt, de aardgronden bedekt en ontdekt
worden. Maar deeze omwentelingen gefchieden zoo lang.
zaam , dat zy geen droevige gevolgen op den Aardkloot
voortbrengen. Het is, by voorbeeld, ongevoelig, of traps.
wyze , dat de wateren van de Zee zich van de Oostelyke
kusten aftrekken , en daar land aangewonnen wordt, terwyl
zy op de Westelyke kusten allengs land overftroomen. In:
dien dit het werk van weinige Jaaren waare, zoude het de
grootte verwoestingen aanrechten, en nu is zulks opzicht.
baar , om dat het het werk van een groot aantal eeuwen
is. --- Hoe veele overdenkingen ftellen u deeze voorwer•
pen voor ! Welke toevluchtmiddelen , welke dryfveeren ,
welke werkingen , welk een leven wordt hier allerwegen
vertoont! Welk eene Kunst, welk eene Wysheid, welk eene Magt, welk eene Goedheid blinkt 'er uit in alle de Wer.
ken der Natuur!"
Men mag ook op dit gedeelte met het hoogfte regt groot.
lyks toepasfen , 't geen de Heer Trembley, aen 't Plot van
dit Stuk, met opzicht tot zyne geheele befchouwing zegt.
„ Als ik my alleen vergenoegt hadde, met u de talryke
voorwerpen te doen kennen, welke de Natuur bevat, zonder u van die voorwerpen te laaten opklimmen tot de eerfte
Oorzaak, tot het Allerhoogfte Wezen, dat de gantfcheNatuur regeert, zoude ik u in eenen duisteren doolhof ingeleid hebben, in welken gy u zelven geheel goud hebben ver-

looren,
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„ Vergelykt voor een oogenblik uzelven met het Geheelal;
en met alle de Wezens welke het bevat, zonder aan het groo.
te Wezen te denken, dat hen allen heeft voortgebracht. Wat
zyt gy in het midden van deeze verbaazende meenigte we.
zens? Een punt, een onzichtbaar deel van een geheel dat van
het een oogenblik tot het andere, een Bayert een mengelkiomp
van verwarring kan worden, ja dat zelf een Bayert is. Gy
weet niet welke de plaatfe zy, die gy op zulk eene Wereld
bekleed. De groote voorwerpen verbaazen u, en naast hun
fchynt gy een enkel niet te zyn, zonder dat gy u zelven kunt
verheffen, door de befchouwing dier voorwerpen, die u kleiner dan uzelven voorkomen. Gy begrypt niets in het voor
beeft in het tegenwoordige, en gy verliest uzel--ledn,gy
ven in het toekomende. Gy ziet geen ontwerp hoe genaamt,
geenerhande orde, geenerhande íchikking. Gy kunt niets
verwachten dan eene algemeene omkeering en verwoesting.
Gy kunt niets gewinnen : gy zyt verzekert alles te zullen
verliezen.
„ Komt nu te rug tot een eerfte Oorzaak, tot dat Almagtig, Aiwys en Algoed Wezen; dat wy in de Werken der Na.
tuur ontdekt hebben: gy weet dat gy zyne Schepzels zyt,
dat alles zyne bepaalde plaats in het Geheelal heeft, dat gy
de uwe hebt, dat de grootheid der voorwerpen, dat hun aan
dat hunne verlcheidenheid u voor het Oneindige Verftand-tal,
niet verbergt, dat hen gefchaapen heeft en bewaart, dat gy
voor hem zyt ,als of gy de eenigfte voorwerpen van de Schep•
ping waart; en dat gy alles van zyne raagt en van zyne goed.
heid kunt verwagten , 't geen voldoen kan aart de begeerte die
by u tot de Gelukzaligheid heeft gegeven, toen hy u het aan wezen mededeelde."
Voyages en diferens Pays de l'Europe. A la Haye chez Plaat
et Comp. 1777. Sans la Preface &c. 759 pp. in 8vo.
En is, volgens de Voorreden, deeze Reisbef hryving
door verfcbeiden deelen van Europa verfchuldigd aan
iemand, die zig, in den jaaren 1774., 1775 en 1776, opgehouden heeft, in Duitschland, Zwitferland, Italie en Sicilie,
mitsgaders in Vrankryk, byzonder te Parys ; geduurende wel.
ken tyd hy zynen Vriend briefswyze berigt gaf, van 't geen
hem merkwaardigst voorkwam. Zyn oogmerk was niet zo
zeer een verflag van zyne reizen , en ontmoetingen op de.
zelven te geeven , als wel zyne aanmerkingen, over 't geen
zy®
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zyne oplettendheid tot zich getrokken heeft, mede te dee.
len. Uit dien hoofde valt dit Gefchrift niet onder dat foort
van Reisverhaalen, die gefchikt zyn om ons, als 't ware,
Van plaats tot plaats mede te doen reizen , Steden en Ge
alle derzelver byzouderheden te bezigtigen, en-bouweni
wat meer van dien aart zy ; maar 't is eerder ingerigt, om
onze aandagt te vestigen op de Staatkundige gefteldheid diet
Landen, den toeftand van den Godsdienst en der Geleerdheid in derzelver verfchillende takken in die Gewesten, benevens de neigingen en zeden der Inwoonderen, den Landbouw, Koop^tandel en meer dergelyken. Over dusdanige
onderwerpen, (terwyl anderen flegts nu en dan als ter loops
voorkomen (*),) laat zig de Optteller deezer Brieven inzonw
derheid uit; en hy fchryft deswegen als een oplettend oor.
deelkundige, van wiens aanmerkingen men een leerzaam ge.
bruik kan maaken. Schoon men ze niet allen even bondig
moge agten , zal men ze egter meerendeels van die natuur
vinden , dat ze , met betrekking tot de aangeduide onder•
werpen , haare nuttigheid hebben. — Tot een voorbeeld
zyner denk- en fchryfwyze ítrekke een en ander haai uit
zynen eerl}en Brief , die de Keizerlyke Hofstad Wenen ten
onderwerpe heeft; waaromtrent wy ons inzonderheid zullen
bepaalen, tot het geen hy, wegens den Raat der Geleerd.
heid, opmerkt.
Men tragt 'er tegenwoordig, zegt hy, de Weetenfcháp.
pen aan te kweeken, om het Volk uit de diepe onkunde te
trekken; welke in het Roomsch-Katholyke Duitschland veel
ll:erker heerscht , dan dezulken, onder welken de Weeten.
fchappen bloeien, zig verbeelden kunnen. De Keizerin ver•
zuimt niet alles aan te wenden wat ten dien einde in haar
vermogen is . zelfs betoont zy, met het toeneemen haarel
jaaren , eene Reeds fterker veragting van alle de valfche grond.
beginfelen der kweezelaary, en der zodanigen, die 't byge.
loof en de dwaalingen der drieste onweetendheid blyven aan.

kleeven.
Onze Reiziger betuigt, dat hy, voer zyn vertrek uit zytt
Vaderland, nog al gunitige gedagten voedde wegens de Jee
zuïten; maar de ondervinding aan die Hoven en in die Ge•
wesp§
(*) In de -befchryving van Calabrie en Stcitie is de Autheur eg.
ter ten deezen opzigte wat uitvoeriger om ons een gezet berigt vans
die gewesten te verleenen, en derzelver tegenwoordigen toe(tand
met den Itaat, waarin ze zig oudtyds bevonden, te vergelykerf.
VI. D&EL,, H. LETT. NO. LI.K
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westen, daar de Jezuïten invloed gehad hebben, heeft hem
geleerd, dat zy, als ten uiterfle fchadelyk, met regt veroordeeld zyn. Het Wener-Hof, zegt hy, is thans geheel anders, dan 't was, toen 't meerendeel der Ministers en der
Hovelingen Jezuïten tot Biegtvaders hadden. Die doortrapte knaapen bragten den Godsdienst overal te pas, en ver
daardoor het tedere geweeten hunner boetelingen,-fchalkten
zelfs in de onverfchilligfe zaaken. Wilden zv een bekwaam
Man uit het Ministerie weeren; hy was een liegt voorwerp,
dat de Godsdienst verbood in 't werk te stellen. Kwam 't
'er op aan om een goeden raad te verwerpen ; 't was een
voorflag , dien de Godsdienst niet toeflond aan te neemen.
Behelsde een Boek zaaken , die zy in hunne Schoolen niet
onderweezen, 't was een Gefchrift, dat de grondflagen van
den Godsdienst ondermynde, en voIilrekt noodzaaklyk ver
moest worden. De befliering deezer Vaderen heeft-boden
gelegenheid gegeeven tot verkeerde reglementen en flegte
onderdaanen gemaakt. Hardnekkig verkleefd aan de dwaalingen en zotheden der Eeuwa, in welke zy ontftaan zyn,
vervolgden zy de waarheid en haatten zy het licht , waar
het zig maar vertoonde. Ingenomen met de cerzugt van
de Vorfien en Grooten naar hun welgevallen te leiden , flyfden zy derzelver onkunde , om hen des te gemaklyker te
bedriegen ; zy boezemden hun een geest van trotsheid in ,
ten einde hen door hunne vleieryen te winnen, en maakten
hen ten uiterlte bygeloovig , op dat ze ongevoelig meester
zouden worden van hun geweeten en bezittingen.
Het Crimineele Wetboek , bekend onder den naam van
Codex Tberefianus, flrekt , gelyk hy verder aanmerkt, tot
oneer der Menschlykheid; en beantwoordt niet aan de geest
welker naam het gaat; intus•-geldhirVoftn,p
chen blyft het egter, hoewel hier en daar verzagt, in zwang.
En wat de lyst der verbooden Boeken aanbelangt, die van
Wenen is veel uitgebreider dan die van Rome, waartoe de
Jeluïten , zo men wil , zeer veel toegebragt hebben. Onder anderen vermaakte zig de Autheur zomtyds met het
leezen der Gerigtsordonrantien van deeze Hoofd(Iad, die zo
ten opzigte van de taal als den flyl ten uiterfte zeldzaam
opgel}eld waren. Hy fchryft dit grootlyks toe aan de Duit
onder welken die van Wenen veelal geflu--fcheJuïtn,
deerd hebben ; men vindt 'er ook, zegt hy, die, in fpyt
deezer Jefuïten, zig elders befchaafd hebben; maar wat de
anderen betreft, men fchrikt voor 't leezen hunner Schriften.
Verder berigt hy ons dat die van Wenen veelal dermaate
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te verflaafd zyn aan gasteryen en het fpel, dat men dikwils
moeite hebbe, om hen daar buiten aan te treffen, wanneer
men iets net hun te verrigten heeft. Hy verhaalt, by die
gelegenheid, dat een arme Priester van Tirol , een jaar lang i
vergeefsch alle moeite had aangewend, om een kunsthuk vats
zyne eigen uitvinding aan de Hoogleeraars der Wiskunde te
vertoon en; tot dat de Baron Sperges, een Man van zeer veel
verdienfte, de Hoogleeraars ter maaltyd verzogt. Zy zagen
toen liet kunstftuk, zynde een Uurwerk van eene nieuwe vinding; en oordeelden het waardig, der Keizerinne aangeboden
te worden, die den Priester by uitftek wel beloonde, en hem
een jaarlyksch penfloen toelei, dat zyne verwagting ver te
boven ging. Deeze Vorflin, zegt hy, is ten hoogf}e menseh.
lievend en weldaadig; en den Keizer mag men wel aanmer•
ken , als den arbeidzaamften Vorst, die voor een ieder zo
fpraakzaam, en zo min ingenomen is met zyne grootheid,
als 'er mogelyle iemand op den Aardbodem gevonden wordt,
Middelerwyl hebben nogtans deeze voorbeelden geen genoeg.
zaamen invloed op den grooten hoop des Volks; ze zyn te
zeer verllaafd aan hunne vooroordeelen en oude gewoontes;
'er zal Bene reeks van Vorstlyke perfoonaadjes van dat eharae.
ter vereischt worden, om het Volk andere zeden en andere
manieren in te boezemen. Egter fchynt het, naar 't geen de
Autheur verder meldt, dat de Adel die Vorstlyke voorbeela
den begint na te volgen: hy maakt met veel lofs gewag van
den Prins van Kaunitz, en getuigt, hoe hy in 't algemeen
opgemerkt heeft, dat 'er onder den grooten Adel verfcheiden
gevonden worden, die van een zagt en vriendlyk character
zyn, die weezenlyke verdienften hebben, die braave menfehen
voorftaan, en zelven groote vorderingen in de Kunflen en
Weetenfchappen maaken. Wel byzonder hefchryft hy den
Graaf van Zintzendorf als iemand, die in een zeer goeden
finaak gereisd, en zig uitneemend kundig gemaakt heeft, in
't geen den handel en de manufactuuren betreft. — Wyders zyn hem de zogenaamde Geleerden te Wenen zeer ver
voorgekomen, en de Geneesheeren bovenal. Men vind-wand
hier ook, vervolgt hy, gelyk elders in Duitschland i een0
foort van Geleerden, die men Publicisten noemt, wier zaak
het is, de regten en eifchen van alle groote en kleine Vorilett
na te gaan: doch hy is van oordeel, dat de Vor{ten diegtaatkundigen belachen; in zo verre zy hun Regt befchreeven heb.
ben aan den mond hunner fnaphaanen , op het punt hunner
bajonnetten, en in ftukken van metaal. — Nopens de Mao
demifehe Disputatien geeft by ons geen voordeelig berigt. Op
d&
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de Uniderfiteiten van zekere Duitfche Keurvorstendommen,
en die der Oostenrykfche Landen, zegt hy, disputeert men
zeer fterk in 't openbaar, en over de zonderlingfte Thefes,
of Voorftellingen. Ik heb 'er zeer ernflig hooren disputee.
ren, over de vraag, of de Paus onfeilbaar, en boven eene
algemeene Kerkvergadering zy? of de tiende tot het natuur
dan alleen tot het Godiyke, regt behoore? of de Vor.-lyke,
lien meesters zyn . van de goederen hunner Onderdaanen ? of
de bezittingen der Geestlyken vry zyn van de belastingen,
door de Wet der Natuure, door de Godlyke Wet, of door
de , Vet der Kerke en die der Vorilen ? Na dit gehoord te
hebben vind ik geen reden, waarom men op die beroemde
Univerfiteit ook niet zou disputeeren, over de vraag, ofde
Zon onzen Aardkloot verlicht, en of het geheel grooter is
dan deszelfs gedeelte , uit kragt der Natuur- of der Kerk Wet? Ik heb, te Infpruck in het Tirolfche, een Hoogleer.
nar openlyk hooren beweeren , dat de Souverein meester is
van de goederen der particulieren, en dat de Onderdaanen
ten wille der Vorsten zyn : indien de Voril:en aan zulke
zotten geloof gaven , zouden zy wel dra op ons ter jagt

gaan.
Brieven van Paus CLEMENS XIV. (CANGANELLL) Uit bet F;•anscb
vertaald. Derde en laat/le Deel. Te Ain/lerdarz 1-y Yntema
en Tieboel 1777. liebalven bet Voorberigt en den Bladwyzer
Soo bladz. in gr. octavo.

Z

Yn de twee voorige Deden deezer Brieven met een zeer al.
gemeen genoegen ontvangen, men mag met reden verwagten , dat de Leezers even zo wel voldaan zullen zyn over dit derde Deel; gemerkt de Brieven daarin vervat vooral niet minderop.
merkenswaardig en leerzaam zyn. Hierby komt een aantal van
Redenvoeringen en Bedenkingen over verfcheiden gewigtige on.
derwerpen , die met oordeel behandeld zyn; en ten laatfte heeft
men 'er nog bygevoegd eenige byzonderheden raakende het geflagt
en den persbon van Clemens den XIVden; welken grootlyks die.
nen , om ons 's Mans character en denkwyze nader te doen leeren kennen. Al het voorgeftelde, zo in de Brieven , als in de daarnevens medegedeelde ítukken, toont ons ten klaarfie, dathy,hoe.
wel de Ropmsch. Katholyke Leer omhelzende, en eindelyk zelfs
Paus geworden zynde, egter wel verre was van verfiaafd te zyn
aan alle de Volksvooroordeelen, die veelvuldig in deeze Kerk ge•
vonden worden , en wel byzonder , dat by in geenen deele behoor-
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hoorde onder die Geestelyken, welken het 'er op toeleggen, om
de Kerklyke Magt boven het Waereldlyke Gezag te verheffen. —
Tot een flaal hier van firekke 's Mans volgende Brief , (nog Kardinaal zynde) rankende het diestyds zweevende gefehil , wegens
het Hertogdom Parma, waaromtrent by zig indeezervoege uitlaat.
„ Zie daar ons in het gevaarlykfle tydilip van verandering , 't
welk 'er immer was. Geheel Europa dondert tegen ons, en on.
gelukkiglyk hebben wy niets, 't geen wy tegen dit raazende on.
weder kunnen Rellen. De Paus (lelt zyn vertrouwen in dc Voor.
zienigheid ; maar God doet geene wonderwerken, zo dikwyls men
her begeert; en daar en boven zou Hy wonderen verrichten, om
Rome bet genot van een Heerlyk recht over het Hertogdom vara
Panra te doen genieten?
„ Rome heeft alleen een zuiver geestelyk gezach over alle Ca.
tholike Koningryken ; zyn tydlyk gezach geldt alleen voor den
Kerklyken Staat, en dit nog door de bewilliging der Vorflen, tegen welken men zich wil aankanten.
„ Kan men vergeeten, dat het Hof van Rome bykans alle zyne rykdommen, en al zynen luister aan Frankryk verfchu!digd is?
En, indien men dit in geheugen heeft, hoe kan men dan nalaaten
toe te geeven aan den wil van LODEWYK XV; te meer, daar hy
niets eischt dan zaaken, die hy recht heeft te cifchen?
„ Ik vergelyke de vier voornaame Koningryken, die den H.
Stoel onderfchraagen, by de vier Hoofddeugden, Frankryk by de
flerkte, Spanje by de maatigheid, enz.
„ De H. Stoel, dus omringd, toont zich ontzachlyk voor zy.
ne vyanden , en dan kan men van hem zeggen : aan uwe zyde
zullen 'er duizend vallen, en tien duizend aan uwe rechterhand;
tat u zal bet niet eendaken (*).
„ Ik zugte, ik bekenne het voor u, myn waardfte Heer, op
het gezicht der rampen, die dit alles ons bereidt, en ik zou gaar
zeggen, dat deeze bittere dritakbeker van ons voorby ga, niet-ne
om dat men ons den mantel neemt, en vervolgens onzen rok kan
neemen, maar om dat ik vreeze voor eene fcheuring ; en hoe veel
kwaads zou die niet na zich fleepen, fchoon de Godsdienst niwmet vergaan kan!
„ Indien de 1-L Vader, wiens hart de zuiverheid zelve is, zich
hechts de weldaadige bedryven der Franfche Ko=iingea jegens den
H. Stoel wilde laaren voorhouden , by zou zek r!vk niet draaien
met het verlangen van ;0DEWYK XV, raakende h Hertogdom van
Parma , in te volgen ; maar gy weet, dat elke zaak twee kanten
heeft , en dat het oogpunt , waar uit men deeze den H. Vader
vertoont, volíirekt llrydig is met de inzichten der Vorften.
„ Men zal de noodzaaklykbeid gewaar worden van te rug te kee•
ren,
( Pf. XCI. (in de Vulgata XC) vs. 7.
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ren, en, indien dit niet onder deezen Pass voorbelle, zal het an
der zynen Opvolger moeten gebeuren; 't geen zo veel te moeily.
ker is, dewyl CLEMENS XIII een Paus is, der eerfile eeuwen der
Kerke waardig, door zyne godsvrugc, en dewyl hy verdient ge
te worden door alle Koningryken , die zyn gezag erkennen.-zegnd
„ Het Sacro Collegio kon hem wel vertoogen doen; maar, bebalven dat hier de gevoelens verdeeld zyn over de zaak van Par.
ma, en over die der Jefuiten, zou de Paus toch niet anders doen,
dan het geene zyn Raad hem zou aan de hand geeven.
„ Ik ben niet verwonderd, dat de Heer Kardinaal * * * hartiyk
belang neemt in het welvaaren van de Maatfchappy en derzelver
Generaal , by heeft zeer natuurlyke redenen om aan dezelve ge.
hecht te zyn; maar het verbaast my, dat men hein by voorkeuze
over dit ontwerp heeft geraadpleegd, daar degeheele waereld weet,
hoedanig zyne manier van denken zy. In gevaarlyke omflandig.
beden moet men nooit raad inneemen, dan van zulken, die vol.
maakt belangloos zyn: anders wordt men partyzugtig, zonder het
te willen, zelfs eer men het vermoedt.
„ Het is iets fchoons de waarheid de beminnen, en haar te kennen zo als zy is. Zo veel begochelingen neemen zo zeer den fchyn
der waarheid aan, dat men 'er dikwys mede bedrogen wordt. Wanneer men haar in een voorkoomend geval zonder bedekfel zien wil,
moet men zich ontkleeden van alles wat men weet, de zaak onder.
zoeken, als of men nog niets 'er van wist, en eindelyk perfoonen
raadpleegen, die zonder vooringenomenheid zien en oordeelen.
„ Men moet daarenboven eerre oprechtheid van oogmerk hebben,
die ons het verkrygen van bovennatuurlyke verlichtingen waardig
maake; want de Heer beproeft harten en nieren , en, indien de lief.
de der gerechtigheid ons niet bezielt in ons onderzoek, laat Hy ons
over aan onze eigene duisternisfen."
„ Ik ben met al de volheid myns harten, enz."
Wanneer een Roomfiche Geestlyke op zodanig Bene wyzefpreekt,
als Ganganelli in dit geval, en, met opzigt tot andere hukken ,
meermaals in zyne Brieven doet, geraakt hy wel eens in verdenking, of zyn zogenaamde Godsdienst ook enkele Staatkunde zy.
Men vindt 'er, die, geen egt geeveude op den invloed der opvd`edinge, van 't onderwys in de Jeugd enz. zig naauwlyks kunnen
verbeelden, dat een Man, die zo denkt en fpreekt, de Leer der
Roomfche Kerke in opregtheid kan omhelzen ; dit leidt hen ligtlyk, (want kwaaddenkende menfchen zyn zeer vaardig in 't opmaa.
ken van gevolgtrekkingen ,) tot het beluit, dat zodanig een itlercch
met den geheelen Godsdienst fpeelt. Dan hy, die alle de Brieven
van deezen Geestelyken leest, zo in zyn Monnikenlaat, als geduu•
rende den tyd dat hy Kardinaal was, en eindelyk toen hy de Paus ryke waardigheid bezat, zal hem daarvan niet wel kunnen verden
ken. Zyne Brieven wonen genoegzaam} van alle zyden, dat hem
,
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de Godsdienst waarlyk ernst was; en meermaals verleent by door
flaande blyken vap zyne onwankelbaare aankleeving aan den Chris.
telyken Godsdienst, in tegenkanting van alle de poogingen van 't
Ongeloof. Buiten eene menigte van andere hukken hier toe betrekkelyk, verleent ons dit Deel een bewys desaangaande, in een
Brief waarin by eenig verflag van zyne Studien geeft, en zig by die
gelegenheid ook uitlaat over het beklaagenswaardige gedrag derzul.
ken, die, in eene zo verlichte Eeuw als wy thans beleeven, den
Godsdienst nog poogen te ondermynen. 't Zy genoeg, het laattie
gedeelte van deezen Brief alhier te plaatzen.
„ Hoe is het moogelyk, zegt by, dat de menfchen niet de walg
krygen van ongeloovig te zyn, na eenmaal opgemerkt te hebben,
dat allen, die niet geloofd hebben, geene andere dan herfenfchim.
mige ilelfels hebben gegeeven, en hunnen loop geeindigd, zonder
de geringfte betooginge tegen het Christendom te hebben kunnen
bewerken , en zonder eenigen anderen naam .gemaakt te hebben, dan
dien van drogredenaars.
„ Wy zouden niet geloofd hebben, dat COLLXNS, Of BAVLE, wan•
neer zy zich nieuwe wegen baanden, en zich, als 't ware, uitgaven voor menfchen ,die van eenen hoogeren geest gedreven werden,
die het Heelal kwamen verlichten, en van zyne vooroordeelen ver
na hunnen dood als goden zouden aangemerkt worden, en-losfen,
dat men hun ter eere altaaren zou oprichten ? Ondertusfchen her.
denkt men hunner niet, dan om hunne dwaalingen te betreuren, of
den fpot te dryven met hunne ongerymdheden; en niemand is 'er,
hoe weinig Godsdienflig by ook zyn mooge, die ten deezen tyde
SPINOZA zoude willen zyn.
„ Zo groot is de kragt der waarheid; men kan ze geduurende
eenigen tyd verdonkeren, maar men kan ze niet fmooren. Zy verheft zich, wanneer men ze geheel uitgebluscht waande, gelyk een
vuur, 't welke men geloofde onder zyne asch uitgedoofd te zyn,
en 't geene eene leevendige en heftige vlam geeft, in het oogen.
blik, waarin men ze niet verwagtte.
„ Wy erkennen, dat 'er duisterheden plaats hebben in de Katholyke Leer; dewyl het Geloof, volgens den Heiligen PAULUS , is een
bewys der dingen, welke men niet ziet (*): maar zullen wy een
Land verlaaten, waarin zich wolken voordoen, om over te gaan tot
eene plaats van duisternis en eislykheid? Men vind vaste ileunpunten in het volgen van den Christelyken Godsdienst; maar die zich
van denzelven verwydert, gaat alleen op het geval af over puin
-hopen
langs fleuren.
„ Dit is het, dat ik onlangs eenen Engelschman zeide, eenen
man, zyner Natie waardig, zo door zyne kundigheden als door
de verhevenheid van zynen geest; maar weggefleept door den geest
der
(') Heb. I. I.
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der ongeloovigheid, welken ik vergelyke by onzen berg Vefuvius,
wanneer die in zyne uitbarflingen is.
„ Werwaards zult gy ons leiden, zeide ik hem, terwyl gy ons
berooft van alle waarheden, welke de Cnristelyke Godsdiet,st ons
voorfielt; verheven waarheden, die ons het hooglte denkbeeld van
God geeven; vertroostende waarheden, die ons Hem doen gewaar
worden, als altoos in het midden van ons, om ons by te staan en
ce behouden ; altoos bef}reden , maar altoos overwinnende waarheden !
„ Die het geluk niet heeft van ze te gelooven , daalt neder tot
den rang der dieren, en heeft niets meer te verwachten, dan eene
verachtelyke vernietiging. Het was wel der moeite waardig, zo
veele nafpeuringen, zo veele poogingen des vernufts te doen, otn
tot zulk eene ontknooping te kooroen! en zie daar, evenwel, waar
alle Boeken op uit loopen, die tegen den Godsdienst gefcbreven
worden; zie daar, waartoe gy, met uwe Wysgeerige beginfelen,
alle menfchen wilt brengen. Wie zou geloofd hebben , dat men
een Wysgeer moest weezen , om ons te doen leeven als beesten ,en
om ons te overtuigen, dat wy tot bet zelfde einde voortgebragt
waren ?
„ Dan zal het fraaie Vernuft deezer Eeuwe alleen hierop uit koo.
men, dat men van het Heelal eene diergaarde maake, van welke de
Leeuw, als het flerklie dier, de Oliphant als het grootste, de Mees.
Iers en Beheerfchers zyn zullen. Een fchoon tink, zeker! ja, Mylord, volgens uwe beginfels, zult gy moeten besluiten om den Lui pert of den Rhinoceros als uwen Koning aan te merken ; maar gy
maakt slechts ftelfels, en wanneer men u fpreekt van derzelver gevolgen , ontwykt gy de zwaarighe}d.
„ In den Christelykau Godsdienst is alles naanw verbonden, alles
aan elkander verknogt. Indien men hier beginfels flest, men is niet
bevreesd, dat 'er gevolgen uit zullen getrokken worden. Gy zult
my zeggen, dat by voor de menfchen een zeer geílrenge Godsdienst
is! Dit is een bewys, dat de menfchen hem niet gemaakt hebben:
zy zouden hein meer verzagt hebben, indien zy 'er de uitvinders van
geweest waren. Men zou 'er de verlochening van zichzelven niet
in zien voorkopmen als den grondflag van deezen Godsdienst; men
•zou ten minfee 'er de ktvaa.ae bcge^r ten in toegelaaten hebben.
„ De Engelschman was als FELIX, wanneer d e I"Ieilige PAULUS
tot hem fprak; hq werd bewogen, maar blyft ongelukkiglyk altons
ongeloovig.
„ Dit belet my niet hem wea:lyk te beminnen, en het is juist om
dat ik hem beminne, dat ik wensc!te hem wel te zien denken. Ook
doet by my het recht van te erkennen, dat ik niemand haate, uit
hoofde vin zyne gevoelens, cn dat zelfs de hardnekkigfle ongeloo•
eigen, hoewel ik hunne grondregelen verfoeie, verzekerd kunnen
zyn van in myn hart alle liefde te vinden, die men zyneu broederen
httildig is,''
Aa>
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Aan dit denkbeeld dat wy van hem, als van een waarlyk Gods.
dien(lig Man, uit alles wat hy gefchreeven heeft, moeten vormen,
beantwoorden ook ten volle zyne twee laatue Brieven; welken hy
aan eenen Geestelyken, eenen zyner Vrienden, gefchreeven heeft,
geduurende zyne ziekte, in 't vooruitzigt dat zyn dood kort op han
dus in een tydilip, waar in weinig menfcben, (zo-denwas,
immermeer iemand,) eerre geveinsde rol kunnen fpeelen. De eertje
deezer Brieven luidt aldus.
„ Ik ben weezenlyk ziek t maar dit vertroost my, dat ik het
kwaad niet in den mond ben geloopen; went ik heb altoos geoordeeld dat ieder mensch zyne gezondheid moet in agt neemen.
„ De niet genoegzaam verlichte vroomheid flaat deeze waarheid
niet toe; en egter is het ontwyfelbaar, dat men ,door het verderven
van de bronnen des leevens, zichzelven in gevaar brengt van zyne
plichten niet meer te kunnen waarneemen, dat is • van niet meer
ter Misfe te kunnen gaan, wanneer men 'er moet gaan, van de door
de Kerke voorgefchreven onthoudingen niet te kunnen betrachten,
dewyl men overtollige vasten gehouden , en eenen onbefcheiden !ever gevolgd heeft.
„ Wanneer de ziekten niet uit eenige ongeregeldheid voortfprul.
ten , en ons regt(ireeks door God worden toegezonden, zyn zy de
gefchikttle boete om onze zouden en mistisgen uit te wisfchen. Zy
verfpreiden eene heilzaame bitterheid over de vermaaken deezes lee.
vees; zy maaken ons ongevoeliglyk los van alles wat flerflyk is, en
doen ons gemeenzaam worden met den dood.
„ Nooit bebbe ik myne eigene nietigheid beter gevoeld, dan ze•
dert het tydllip myner ongefteldheid. Ik heb gezien dat myn lig.
haam niets anders is dan een gebouw, wells muuren inftorten op
het oogenblik, waarin men zulks het minute verwacht. Somtyds is
myn ongemak zeer heftig , en fomwylen fchynt het als in flaap te
geraaken ; maar dit gefchiedt niet dan om met dies te grooter gew el d te ontwaaken.
„ De mensch is, van het oogenblik zyner geboorte af, onderhevig aan alle zwakheden; hy is blootgelield voor alle toevallen, en
,tan alles, wat hem omringt, aanmerken als de aanílaande gelegen
val. De ziel moet herwinnen het geene de zintuigen-heidvanzy
verliezen. Wanneer het lighaam zwakker wordt, moet zy het ver
geest , om zich op het leevendigfie met God te-latenid
vereenigen; dit is het Berige en het waare middel om zich boven
fmart en lyden te verheffen; want in God vindt men alle moogelyke
gelukzaligheid. De heviglle ziekte is Hechts eerre ligre fpeldefteek
voor eenen Christen Wysgeer, die zich alleen met Geestelyke zus.
ken bezig houdt. Indien de Stoïcynen, zonder andere beweegre.
denen dan eene ydele trotsheid, her lyden met handvastigheid ver.
droegen, is het zekerlyk voor de Christenen, die altoos met hun
Opperhoofd op de UoofdfcheeJplaatze moeten zyn, eene fchande
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onder de hettigheid der kwaaie te bezwyken. Maar, helaas! men
geeft fraaie lesfen ; en men is dlkwyls alleen in de befpiegelinge
onverfchrokken. Ik fpreeke hier in het byzouder van myzelven ,
daar ik , na my voorgehouden te hebben wat best in haat is om
my , te onderíleunen , my , veel meer dan ik behoorde te doen ,
bezig houde met myne fmarten. Ondertusfchen moest ik, hoe heftiger die waren, dies te meer het gezigt vestigen op den Hemel,
de eenige plaats, waar noch fmarten noch ziekte gevonden worden.
„ Gy zult my vermaak doen met my te kooroen zien zo fpoe.
dig u moogelyk zal weezen. Ik wenschte wel, dat myne verlanens vleugels waren om u over te voeren; gy zoudt op dit oogen.
lik hier zyn. Ik hebbe u, met betrekkinge tot myne gefteldheid,
iets te zeggen het geene ik niet fchryven kan. Vaarwel."
En hier aan volgt een tweede Brief, naar 't fcbynt, kortnaden
voorigen gefchreeven , zonder dat het hem mogt gebeuren zynen
Vriend te zien; in welken by op deeze wyze vervolgt.
„ Die tegenwoordig aan u fchryft, is nu niet meer dan een ge
beweegt ter naauwer nood zyne uitgedroogde vinge--ramte,n
ren. Indien ik enkel op de heerlykheid deezer waereid geoogd
hadde, zoude ik den dood, wanneer by my den beker der bitter.
heid toereikte , gezegd hebben , dat deeze drinkbeker van rng
voorby ga; maar gelukkiglyk hebbe ik myne befchouwinge alleen
bemelwaards gericht, en toen riep ik uit: Wat is deeze beker heer•
lyk, en boe aangenaam is by my!
„ Het is zeker, dat 'er, in de oogen des Geloofs, geen groorer
voordeel is, dan dat van zich met den dood te vereenigen, eer die
zynen laatfen flag toebrenge. Zedert ik hem in myn binnenfle ge.
waar worde, en inademe, heeft by in mine oogen niets verfchïil:kelyks meer, en myne afneemende dagen worden my veel waardin
ger, dewyl zy my tot de eeuwigheid doen naderen.
„ Hier noodzaaken myne al te geweldige fmartea my de pen ne
te leggen, zonder dat ik weete, wanneer, en of ik ze in het ge--der
beet wel weder zal opvatten......
„ Een oogenblik van kalmte, na zeven dagen en zeven nachten,
in folteringen doorgebragt, doet my de pen weder in de baud nee:
men. Dit vertroost my, dat, door eeue gamsch hemeifche gulst,
myne ziel in kragten toeneemt naar maate het lighaam verbroken
wordt. Eene zaak alleen is 'er, die my weezenlyk droefheid ver.
oorzaakt, en deeze is, dat ik niet al het goede gedaan hebbe, het
geene ik behoorde gedaan te hebben; en hierom verzoeke ik u ie.
verig God te bidden , dat Hy nay vergeeve, en dat fly zich ver.
waardige, ter verzoeninge myner overtreedingen, het weinige lee.
ven, dat my nog overig is, aan te neemen.
„ Indien my eenige tusfchenpoozen van bedaardheid gebeuren
mogten, want ik ben mynen geest niet altoos meester, zou ik aan
alle Geloovigen fchryven, als derzelver Vader en Herder, om hun,
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v66r mynen dood, de liefde en den vrede aan te beveelen; want

deeze zyn het onderfcheidende kenmerk der Christenen.
„ Nog wenschte ik wel te voldoen aan eerre andere verplichting
jegens die Geestelyke Orde, die my zes-en-dertig jaaren in haarets
fchoot verdraagen heeft; ik zoude wel verlangen, door eenige open•
basre en plegtige daad, haar te bedanken voor de liefde, waar mede
zy myne onvolmaaktheden heeft verdraagen.
„ Ik fterve, zo als ik geleefd heb, erkentelyk jegens allen, die
my goed gedaan hebben , en altoos uw Vriend. Vergeet my in de
oogen der menfchen, by welken ik, binnen kort, niets meer zal
weezen dan een weinigie ilof;maar weesmyner gedachtigvoor God,
in wien ik alle myne hoop geleld heb, op dat ik in de eeuwigheid
niet mooge befchaamd worden.
„ Hy heeft my op eene vreeslyke svyze de nietigheid van aardfche
grootheid willen doen gewaar worden, in het midden der grootheid
zelve, door my te drenken met alfem en galle. Zyn naam zy geze•
gend : niets kan voor den Stedehouder van basos CHRISTUS gelukki.
ger zyn, dan, gelyk deeze Godlyke Zaligmaaker, op de Hoofd
-febiplatz
te fierven.
„ Indien ik de vertroosting van u te zien niet meer mooge ge.
nieten, zal ik u verwachten in de eeuwigheid, alwaar ik hoope,
dat wy het onwaardeerbaare geluk zullen hebben, van elkander in
God weder te vinden, die dan ons Heelal, onze Hoofditof, en ons
Leeven zyn zal."
Den 26 Aug. 1774.
By gelegenheid van 't plaatfen deezer twee leattle Brieven, kunnen wy niet wel nalaaten nog de eene en andere byzonderheid (uit
de bovengemelde Byzonderbeden aan 't flot van dit Stuk gehegt,)
mede te deelen, voor zo ver zy betrekking tot deeze zyne ziekte

hebben.

„ Zo ras by de verfchrikkelyke ziekte gevoelde, aan welke by
geflorven is , zeide by tegen den Kardinaal STOPPANI :Wanneer reen
in de loopgraven is, moet men de kanonkogels verwachten."
„ Wy zyn met ons twee LAURENTS, zesde by eens, (preekende
van zichzelven, en den Generaal der Jefuiten (*) die beide op den
rooster liggen (t), by bedoelde de pynen, die by uithond, en de
gevangenis van Vader Ricci,"
„ Bemerkende, dat een Geneesheer, dien by had doen roepen,
niets van zyne ziekte wist te maaken, zeide hy; gy zult ze vinden
in den XCiten Pfaim, (5) alwaar gefproken wordt van ene verborgen() LAURENS RICCI.

(t) Zinfpeelende op den marteldood van den n. LAUxarrrtus, die, naat^
Inhoud der Legende, leevende op een rooster gebraden werd.
(5) Volgens onze rekening den XCiltea.
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genheid, die in her duister bewerkt wordt, van de pestilentie, die

in de donkerheid wandelt."

„ Wanneer men hem eens vraagde, of hy niemand verdacht hield
van op zyn lee ven toegelegd te hebben, antwoordde hy: tf'eet gy
sliet dat men my SILENTIUS I (*) noemt ?"
„ Hy befteede al den tyd zyner ziekte tot gebeden en tot her doen
van werken van onderwerpinge; en zeide fotnryds: De dooi vindt
zo veel behaagen in my, dat by my niet verlaat: i,,dieo dat niet
goed is voor bet lichaam, bet is uitmuntende voor d zaed.''
(*) Omtrent als of by zeide, zwrGE I; zinfpeelende op het Latynfche
woord Silentium.

De Menscb in aangenaame Spectatoriaale Lértoogen befchouwdl,
door een Genootfchap van geleerde Mannen te Halle. Uit het
,Hoogduitsch vertaald, door G. M. NEBE. Igtfle Deel. Te Am.
fterdam by de Wed. P. J. Entrap. In groot octavo 552 bladz.

I

N dit Deel levert men ons op nieuw een aantal van leerzaame
Vertoogen, die gefchikt zyn om de Zeden te vormen, zo door
ernstige als door vrolytte voorhellingen , welken naar de verschil•
lende geaartheid der Geezeren aan onderfcheiden Leezers bunnen
behaagen. Den ernstigen tog gevalt gemeeniyk de eerfie en den
vrolyken de laatf1e foort; dit is een zeer natuurlyk gevolg van de
ondeifcheiden geestgesteldheid; en 't gaat zelfs zo verre, dat men
al vry gegrond over ietuauds aart kan oordeeleu, wanneer men kan
opfpeuren, hoedanig eene foort van Schriften zynen leeslust meest
opwekke, of bezig houde. Zulks komt eenen der Schryveren deezer Vertoogen zo duidelyk voor, dat by 't als een der gefchikt1 e
middelen, om iemand te leeren kennen, voordraage. Zie hier
zyne aanmeikingen desaaugaande.
„ Byaldien ik een mensch zie, die naar eenen grappenmasker,
of naar iemand, die onguure taal (preekt, luistert, dan kan ik niet
terfiond beflaiten, dat de toehoorder een laag mensch zy; want
verfeheidena omftindigheden kunnen hein noodzaaken , iets te doen,
dat hy liever zou nalaaten. Maar ik kan veilig van het gemoed en
de denkwyze des leezers oordeelen, uit de hoedanigheid der boe•
ken, die hy leest. Iemand, die geduurig in ontuchtige boeken bla.
dert, is zelf zo zeker ontuchtig, als by voorzeker een liefhebber
der Historien is, die zich gelladig met Gefchiedboeken bezig houd.
Het is een duidelyk kenmerk van eenen geldzuchtigen en dwaazen
Chimist, wanneer iemand de zotte Schriften , die over het vervaar.
digen van den (leen der wyzen handelen, doorleest. Wanneer ik in
de bibliotheek van eenen Rechtsgeleerden niets, dan enkel boeken
over de Rechtsgeleerdheid vinde, dan kan ik, zonder my tebedrie•
gen, vasiftellen, dat by niets anders dan de rechten verfiaac. En
wat
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wat moet men van die Geesrelyken zeggen, die in hunne boekveri
zameting geene andere dan zo wat oude godgeleerde boeken heb.
ben, en dan nog geene andere, dan bepaaldelyk van hunne eigene
gezindheid? Moet, ja kan men van zulke Geestelyken wel anders
d.nken, dan dat het fokere verflanden zyn; dat ze wanen dat al
wat buiten de theologie gefcbreven word, onnodig zy; dat ze pre.
diken om dat ze moeten prediken; of dat ze met een vooroordeel
tegen alle andere gezindirden zyn ingenomen? Hier van daan die
lreethoolUige uitvaaringen op den kantel tegen anderen, die met hen
riet van één gevoelen zyn; die verkeerde denkbeelden, die men
aldaar den toehoorder van anderen inboezemt. Hier van dawn dat
ik nog onlangs een anders aanzienlyk Geestelyken, op den (loel der
waarheid, dezulken, die by zyne Broederen noemde, de zoute ge
aangaande de zichtbaare Hemelvaart van Cbristus hoorde-dach.en
opdrsngk n, en zyne toehoorders dus met de logen op den mouw
naar huis liet gaan. Hiervandaan, dat ik eenen anderen Hoogleer.
aar zyne toehoorders geheel verkeerde geloofsílellingen van diezelfde

zogenoemde Broeders, omtrent Cbristus Nederdaaling ter Helle
hoorde wys maaken, en daardoor zyne eigene onkunde, omtrent de
ge oele!ns van anderen, verraaden. Doch laat ik hier van afflap.
pen, men mogt my, zo ik hier in verder ging, verwyten, dat ik
buren myn bepek ging.
Ze^Fs an men de trappen der flerkte en der zwakheid des ver.
1}ands, die men anders zo ligt niet afmeeten kan, uit die fchriften
afl i, en, die iemand het lieffle en het meeste leest. Wanneer een
„

beja,ad mensch nog in den bedelenden Edelman, de fcbooneHollanu'eríti, en dusdanige vodien meer fnuffelt, dan koude ik hem, on.

aangezien zynen ouderdom, voor kinderachtig. En een mensch dien
de Tc.eniacbus , de Grandifon, de Clauisfe enz. te langkwyiig, en
d° gevallen van ignores ,Gysje van H... enz. zeer vermaakelyk voor.
ko•uue u, heeft noch (maak, noch verfland, veel minder een gevoelig hart. iViet de poëzy is het even zo gelegen. Wie Ge//erts fabelen beneden die der oude fabeldichters tieit, en ílechts zulke vaer.

zen leest, die , ontbloot van gedachten en dichtkunde, niets dan

za_hrelceijende woorden en rymklanken vervatten ;wie geenen fmaak
in Milton, Klopjiok, Smits, van Merken en diergelyken vind,
staat by my , wegens zynen poétifchen fmaak , in een hecht aanzien.
Het zyn elendige leezers, welken een Roe/and van Leuven en foortlbelge ivke rytnelaars behaagen. Na dat ik myne vriendin
inine het leezen had aangeraaden, heeft zy zich voor my niet meer
kunnen verbergen. Nu weet ik dat zy een gemeen verfland en Be nen zeer woesten geest heeft, onaaugezien zy 'er wel uitziet, ryk
is en zeer veel fpreekt. Zy zond my de Zedekundige Lesten van
Gellert te rug, en eischte de vermaakelyke dvanturier. Geen
wonder derhalven dat zy en Naare makkers alle die flukken in den
Mensch overfaan, die geene Satiren behelzen, en by de ernstige

ver-
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verhandelingen in Hasp vallen. Myn neef Buldrian wierp den Er.:
gelfchen Vondeling Tomas Tones weg , en leest met het grootfie
vergenoegen de grootfie prullen. Vermids heit de Gevallen van
een voornaam Heer te langdraadig waren, zo deed ik hem het plaizier, en verruilde hem daarvoor eenige banden elendige navolgingen
van den Engelfchen Robin/on Crufoe.
„ Ignatius Harsfenloos, een groot Denker, fpot met Newton en
Leibnitz; by leest Servet, Spinofa, de la Mettrie en de la Serre
met veel meer fmaak. De heilige Schrift leest hy alleen in de3Vert.
beimfcbe overzetting, en zyne boeken bellaan uit louter veygeestige,
atbeistifche, naturalistifche en Godsdienst befpottende oude en nieuwe fchriften , die hy met veele raare manufcripten en eigen opflellen
vermeerdert. Zyn broeder, een nog diepdenkender man, flaat tot
een ander uiterfle over, deeze leest met zo veel yver in Harmen
Harmenfen, in Hondius zwart register van duizend zonden, en
dergelyke dweepachtige vodden, dat zyne familie reeds tweemaal
een tyd lang op hem heeft moeten pasfan, wyl hy, waanende dat
'er geene zaligheid voor hein was, zichzelven wilde te kort doen.
Ik haal deeze voorbeelden ten dien einde aan , om myne leezers
eene zeer bekende, maar niet genoeg overwogene waarheid in 't
geheugen te brengen, naamelyk, dat men niet alleen een mensch
doorgaans uit zyn leezen kan leeres kennen, maar dat zulks zelfs

op de gemakkelyktle en onbedriegelykfle wyze gefchied."
De Azynkooper. Toon eel/pel , in drie Bedryven. Gevolgd naar
bet Franfcbe van den Heere MERCIER. Te Ayrfferdata by A. v.
d. Kroe 1777. In octavo Ioa bladz.

Ngevolge der voorheen gemelde bedoelde verzameling van Zede.
lyke Tooneel/lukken (*) , heeft men dit Tooneelfpel als eene twee.
de proeve afgegeeven. Het behelst leerzaame characters; die na.
tuurlyk in werkzaamheid gebragt zyn. Jullefort, een Heer van aan.
zien, is een belangzugtig Minnaar, die Mejuffrouw Delonser ten
Iiuwelyk begeert, ter oorzaake van den rykdom des Vaders, en
den fchat , dien zy ten Huwelyk zal brengen. Dominique, de Zoon
van een Azynkooper, naar 't uiterlylte een Man van geen vermo.
gen, is een belangloos Minnaar, die zig met Mejuffrouw Delomer,
zo by 't dorst onderflaan, in den Egt zou wenfchen te begeeven,
al ware zy van allen rykdom verileeken. De Heer Delomer is een
naarulig eerlyk Koopman , doch die, door een zwaar bankrot ge.
kraakt, op 't punt fond van fl nkfche wegen in te (laan, om zig te
redden, zo niet zyn Comproirbediende Domi iique hem overgehaald
had, om in alles eerlyk te blyven handelen. En de oude Doniini.
que, de Vader van den laatstgenoemden, is een Man, die, zyne
handteering vlytig waarneemende, en ease zuinige leeveaswyze lei-

I

(*) Zie boven il. ^Sg,

na !ZYNKOOPER.

Sts

dende, fèilzwygenide eene groote fomme gelds verzameld had, met
oogmerk om zynen Zoon daar door gelukkig te maaken, of, by
deszeifs vroeger overlyden, dat geld te doen dienen, ter reddinge
van een ongelukkig braaf mensch. Mejuffrouw Delomer is eene
welopgevoede Dame, die haaren Vader teder bemint, en uit kragt
hier van hem ook naare gehoorzaamheid wil betoonen, in haare
hand te geeven aan 3ullefort ; wiens aanílagen de Vader, in ver.
trouwen op deszelfs zuivere liefde tot zyne ')ogter, begunftigt; ter.
wyl zy naare min voor den jongen Dominique met moeite in haaren
boezem als fmoort. Het voorgenomen Huwelyk met yullefors
is vastgefleld en {laat voltrokken te worden: maar, in die tydsomflandigheden ondergaat de T-leer Delomer het bovenaangeduide ruineus bankrot; en de laage inzigten van .ullefort openbaaren zig.
Middelerwyl had Vader Dominique uit zynen Zoon veráaan,
dat by Mejuffrouw Delomer zuiver beminde, en dat zy ook hem niet
ongunttig was, maar dat de ongelykheid van ftaat hunne vereeniging
dwarsboomde, des by 'er met hartzeer van af moeste zien. Dit bewoog hem gebruik te maaken van zynen opgeleiden fchat; en zulks
in 't werk te stellen, zonder te weeten, welke veranderingen 'er in
't Huisgezin van Delomer ont(taan waren. Het gevolg van'dit alles
is, de redding van den ongelukkigen Delomer, en de gewenschte
Dgtverbintenis deezer twee Gelieven. Men heeft het beloop deezer
gefchiedenisfe , welke men zegt gegrond te zyn in eene vroegere
waare gebeurtenis, voorgedraagen in wel aan een gefchakelde Too.
neelen, die naar eisch aan de characters beantwoorden, en vetfcheiden leerzaame lesfen behelzen.
Zedelyke Tooneelfpellen , gefchikt voor de Opvoeding der Yeugd.
Te Im/lerdam by H. Gartman 1777. Bebalven bet hoorwerk
214 bladz. in octavo.
N deezen bondel heeft men een elftal van kleine Tooneeluiukjes,
ieder met een Vignetje vercierd, byeengebragc, dieby uitftek wel
gefchikt zyn voor de Jeugd , om dezelve op eene ligt bevatlyke
en aangenaane wyze goede zeden in te boezeroen, en deheilzaame gevolgen eerier welingerigte Opvoeding te leeren opmerken.
Ten dien einde heeft men elk deezer Stukjes op zodanig eerie wyze gefchreeven, dat ze eerre foorc van gefchiedenis van Kinderlyke
bedryven, of handelingen van Ouders, Leermeesters en dergelyken
omtrent Kinderen, onder 't oog brengen: welken indiervoege ontvouwd worden, dat Kinderen, die maar eenigzins vatbaar zyn voor
verliandlyke begrippen, dezelven gemaklyk kunnen nagaan; en 't
bedoelde bezefrèn, Men mag des dit Stukje wel plaatzen onder die
Soort van Schriften, welken men den Kinderen met nut in de hand
kan geeven; en waar mede zy zig, zelfs in een uur van uitfpanning,
op eene leerzaame wyze kunnen vermaaken.

I
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Nouvelle maniere de jotter aux Echecs, felon Is methode du S,.
PHILIPPE STAMMA, Natif (f 4lep. 1i Utrecht chez J. v. Schoonhoven et Comp. 1777. Sans la Preface &c. 1 63 pp. en octavo.

Z

Y, die zig op het Schaakfpel, als een der edel(le en vernuftig.
fte Spelen, • ter uitfpanninge van wezenlyke bezigheden, toes
leggen, om het zelve naar den eisch der Kunst te fpeelen, zullen,
op het doorbladeren van dit Gefchrift, reden vinden, om den Uit
Nieuwe Manier van dit Spel te oefenen, voor zyne-gevrdz
aangewende moeite, te bedanken. Hy deelt hun naamlyk niet flegts
de opgegeeven Partyen, en derzelver manier van fpeelen, zo als ze
door den kundigen Stamma voorgefteld zyn , mede ; maar by brengt
ze, van 't byzondere Schaakbord an dien Heer, over op ons ge.
woone Schaakbord , en de hier te Lande gebruikelyke wyze van
fpeelen. De Liefhebbers zullen zig hierin met vermaak kunnen
oefenen, ten einde zig hekwaamer te maaken, in 't vooruitzien en
berekenen der slagen, en 't geen verder tot eene kundige manier
van fpeelen behoort, wanneer men met dezulken te doen heeft, die
zig het iluk meesterlyk verflaan; waardoor men de beste gelegenheid
heeft om 'er goede vorderingen in te maakera:

Het leven en de gevoelens van TRISTRAV5 SHANDY . I Deel II Stuk.
Te 1v7leldain by A. E. Munnikhuizen 1777. In octavo 188 bladz.

D

it Stukje, in den zelfden fmaak opgefleld als het voorgaande,
behelst op nieuw Bene menigte van geestige invallen , en
fchertfende bedenkingen, die grootlyks ingerigt zyn, om het be.
lach tyke van veele characters. en het befpotlyke van veeler denken redeneerwyze, in een treffend licht te (lellen. Veele Schry vers
denken voor hunne Leezers , maar de Opileller van dit Gefchrifc
mag eenigzins gezegd worden veel eer te Ichryven, om zyne Leezers te doen denken.

De Munflerlander van Fortuin, ofte de Levensgevallen van J. H.
PORC . Gedrukt voor den elutbeur 1777. Bebalven de Voorre-

den 318 bladz. in octavo.

E

En Roman van de flegt(ie foort; be!laande in eene aaneenfchakeling van dartele minnaryen en laffe vertellingen, naauwlyia^
gefcbikt, om 't laagte Gemeen te vermaaken.

HEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE

LETTER - OEFENINGEN.
Verdeediging der Naarbeid van den Christelyken Godsdienst,
door ORIGENES tegen CELSUS. Uit het Griekz vertaald en
met Aanmerkingen verrykt door J. L. MOSHEIM. Uit be
Hoogduitz in 't Nederduitz vertaald, door A. 111ILL1ES.
Eerfle Boek. Te Amfterdam , by A. Eichhorn 1777. In
groot octavo 22o bladz.

u

lt het gene wy onlangs, by gelegenheid der afgifte van
't voorloopende Stukje van dit Werk, gemeld hebben
(*), heeft nier, genoegzaam kunnen afnemen, wat de Hoog.
leeraer Alosheim met de vertaling dezer Verdeediging bedoeld,
en op hoedanig ene wyze hy zyne daer nevens gevoegde Aen.
merkingen ingericht heeft. Het tegenwoordig afgegeven Stuk
nu Relt den Lezer in flaet, om enigzins te oordeelen over de
nuttigheid der uitvoeringe; nadien het zelve hem toont, dat
die beroemde Man ook hier zeer wel beantwoord aen 't geen
hy zich voorfkeide; en dat zyne Aenmerkingen, terwyl ze ter
ophelderinge van dit Gefchrift dienen, tevens Eirekken, om
den Lezer ten krachti;f}e te verfierken, in ene welgag ronde
verzekering der waerheid van onzen Christelyken Godsdienst;
niettegenftaende de tegenwerpingen en bedenkingen van het
hedendaegfche Ongeloof. Men zal, dit alles nagaende, inzonderheid vry duidelyk ontdekken, dat alles, wat de tegenwoordige Ongeloovigen bybrengen, vooral niet gewigtiger zy,
dan 't geen men oudtyds tegen de Godlyke Openbaring heeft
ingebragt, en reeds menigvuldigmalen wederleid is. -- 't
Schynt dat het Ongeloof in onze dagen zulks gemeenlyk in
den wind flaet; daer men meerendeels de oude tegenwerpingen Hechts herhaelt, zonder de reeds gegeven wederleggingen
enigzins te beantwoorden; en veelal niets boven Cellus en zyns
gelyken vooruit heeft, dan dat men onbefchaemder is in 't
ontkennen van zulke gebeurtenisfen, wier waerheid Cellus in
zynen tyd niet behoud te loochenen. Een ieder, die enige
kennis heeft aen de latere Schriften van het Ongeloof, en dit
Werk
(*) Zie boven bladz. 3 2 9.
VI. DEEL. H. L$TT. NO. 12.
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Werk met oplettendheid doorbladert, zal meermaels aenleiding verkrygen , om deze en foortgelyke aenmerkingen te
maken.
Het thans uitgegeven gedeelte behelst het eeríie Boek, dat
in dertien Hoofdf ukken verdeeld is; waervan ieder de beantwoording van verfcheiden tegenwerpingen vervat , in die orde, of liever wanorde, zo als ze in 't Gefchrift van Cellus,
de waerachtige Reden geheten , geboekt ftonden. Naer uitwyzen, dier wanorde, en 't geen Or/genes verder rakende de
íehryfwyze van dat Gefchrift meld , fchynt de eigenlle fchryf.
wyze, in welke vele latere Gefchriften van 't Ongeloof opgefteld zyn, ook die van Cellus geweest te zyn. „ Hy valt,
zegt Or/genes, van een ding op 't ander. Toorn en haat kennen nog regel nog orde. Die van deze hartstogten zyn ingenomen Roten alles uit tegen hunne tegenpartyen, wat hen 't
eerst in den mond komt. Hunne hitte en verbittering laat hen
niet toe, hunne klagten en tegenwerpingen in eene vert}andige orde te fchikken, en na malkanderen voor te dragen. —
Wie 't Boek maar wil opflaan zal 'er veele onder malkanderen
geworpe en ongeregeld voorgedrage dingen in aantreffen. Hier
uit alleen zullen die geene, welke orde beminnen, en zelve
weeten te houden, afnemen , dat by enkel uit een ydelen
hoogmoed en ellendige fnorkery zyn Boek den naam van een'
waaràgtige Rede hebbe gegeven; 't welk geen van de oude
Wyzen, hoe geleerd by ook geweest zy,, gedaan heeft. Plato zegt, een Wyze moet in duistere en zwaare zaken nooit
iets met zekerheid flellen en ftaande houden. En Chryfippus
pleegt dikwils, na dat hy zyn gevoelen voorgedragen, en de
gronden voor 't zelve aangehaald heeft, de lezers te wyzen
na de geenen, die met meer bekwaamheid konden befluiten
en denken, dan hy (*). Maar onze Cells is buiten twyffel
verftandiger dan deze en alle andere Griekze Wyzen. ---Desniettegen[iaande, op dat niemand my verdenke van met
op-

,, (*) Plato zegt op veele plaatzen van zyn' Schriften, 't geen
hier van hem geroemd word als een getuigenis van zyn verfland.
Cbryfsppus is een van de fcherpzinnigile Meesters over de Bende
van die Wysgeeren geweest, welke Stoïcynen hietten. Hy dage
zo fcharp en geregeld, dat men van de geenen, die men om hun
doordringend verfland wilde roemen, gewoon was te zeggen , by
is zo [pits en fcherpzinnig als Chryfippus. Wy hebben geen een
heel boek meer van dezen grooten Onderwyzer in de kunst van
redeneren."
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opzet te hebben overgeflagen eenige hoofdf^ukken van zyrt
werk, om dat ik 'er niets op had weeten te antwoorden: belt
ik van voorneemen , om een Stuk na 't ander van zyn Schrift
te onderzoeken, zo goed als 't my mogelyk is, en daarby
niet die orde, welke de natuurlyke famenhang der dingen aan.
bied; :naar die, welke by zelve in zyn boek houd, te vol+
gen." Origenes fchryft derhalve hier geen aeneengefchakelde
Verdeediging van den Christelyken Godsdienst, maer by wederlegt Cellus Pluk , voor lluk , en volgt hem an fchrede tot
fchrede : des dit zyn Gefchrift beftae uit ene achtervolgende
reeks van tegenwerpingen en bedenkingen, met derzelver beantwoordingen; welker byzondere optelling wy oordeelen,
dat den Lezer meer lastig dan nuttig zou zyn. Zulks doet
ons van ons eerfte oogmerk, om dezelven onderfcheidenlyk
op te geven, afzien ; liever zullen wy ene enkele tegenwerping met derzelver beantwoording mededeelen; en hier toe
maer van de eerfte, welke ons met den aenvang voorkomt
gebruik maken; te meer, daer dezelve ook zeer gefchikt is,
om tevens te tonnen, in welken finaek des Hoogleeraers Aenmerkingen opgefteld zyn. Dus dan maekt Origenes een begin
met zyne wederlegging van Cellus.
„ Om 't Geloof der Christenen gehaat te maken, verwyt
Celfus hen voor eerst, dat zy beimelyke Vergaderingen hou*
den, om zig onder elkanderen vast te verbinden, daar dit nog.
tans door de Wetten is verboden. De Broederfcbappen, zegt
by, zyn van tzzweederlei /oort. Sommige worden openlyk ge.
(ligt: andere beimelyk. De eerface worden door de Wetten toegelaten; de andere worden door de Wetten verboden. Hy wil
hier mede de byeenkomften verdagt maken, welke de Christenen gewoon zyn hunne gezneenfcbappelyke Liefdemaaltyden
te noenen, (i) en te verftaan geven, dat dezelve daarom van

hen

„ (i) 'T is bekend genoeg, dat de oude Christenen, zonder onderfcheid van fraat; met elkanderen gegeten hebben , wanneer zy 't
Avondmaal des Fleeren of houden wilden, of gehouden hadden.
Deze heilige Ivlaaltyden noemde men Liefde maaltyden; om dat zy
een bewyz waren van de liefde, welke de Christenen malkandereri
toedroegen; en om dat zy zouden dienen tot versterking en onder.
houd van de Broederliefde. Hier verflaat Origenes door de Liefdemaaltyden in 't algemeen de Vergaderingen tot den Godsdienste
De Liefdemaaltyden waren maar een gedeelte van den openbaren
Godsdienst. Maar, om dat Cellus de famenkomften der Christened
als Vergaderingen voorfielt, in welke de Christenen zig met elkande.
L12
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hen aangeffeld worden, dat zy zig tegen 't gevaar, 't welk
hen allen dreigt, mogten wapenen, en dat deze verbintenis.
fen by hen heiliger, dan alle Eeden gehouden worden. Om
dat hy zig op de gemeene Wetten beroept, en voorgeeft,
dat dezelve door de byeenkomflen der Christenen overtreden
worden : zo moet men hem op deeze wyze antwoorden. Laten wy ftellen , dat iemand onder de Scythen (2) geraakte,
en geen middel kon vinden om te ontfnappen , maar zyn le.
ven onder deze Volkeren , die aan heel affchuwelyke Wetten
onderworpen zyn , moest doorbrengen. Zulk een mensch
zoude niets ftrafwaardigs begaan , wanneer hy met de geenen , die even zo, als hy, gezint waren, vergaderde om
de Wet der waarheid, welke by deze Volkeren niets geld,
te gehoorzamen , al hadden ook de Wetten des Lands der.
gelyke famenkomflen verboden. Wy leven onder Volke.
ren, welker Wetten belasten, dat men de beelden der Dieren en veele Goden eene eer bewyzen zal , die niet beter
is , dan eene geheele verzaking van den waaren God : en
de waarheid gebied ons te geloven, dat deeze Wetten even
zo kwaad zyn , ja bykans nog erger, als de Wetten der
Scythen. Is 't dan zo Itrafbaar of ongerymd, dat wy fa.
menkomen om de waarheid te redden, alhoewel de wetten
't niet toestaan ? Die geene, welke in de suite een verbond
fluiten , om eenen dwingeland van kant te helpen , die een
vry Volk onregtvaardig onderdrukt heeft , zondigen niet:
en 't kan dus ook den Christenen niet tot zonde gerekend
worden , dat zy, daar zy zien, dat de dwingeland, wel.
ken zy den Duivel noemen , in de weereld heerscht, en
met hem de onwaarheid , dat zy zig tegen de Wetten des
Duivels verbinden, op dat zy zyn Ryk mogen verf'cooren ,
en die geenen tot de zaligheid helpen , welke zy konnen
over•
ren vast verbonden, en de Liefdemaaltyden eigentlyk't oogmerk
hadden , om de gemoederen der Broederen te vereenigen; zo fchikc
Origenes zig naar zyne Tegenparty, en noemt den ganfchen Godsdienst naar dat gedeelte, op welk de Heiden voornaamlyk ziet, 't
Liefdemaal."
„ (2) De Ouden gebruiken 't woord Scythen in eenen zeer ruimen zin, en noemen met dezen naam alle wilde, oorlogzugtige en
onbefchaafde Volkeren, welke tegen 't Noorden woonen, en die
wy tans Tartaren, Kozakken, Kalmukken, Mongalen pleegen te
bieten. Vooral wierden die woeste en ftropende Volkeren , welke
om de Zwarte en Kaspize Zee woonden, met het woord Scythen
gemeend.' 1
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®verreeden om zig los te rukken van zulke Scythize en Ty.
xannize Wet (3)."
Kor„ (3) De Romeinze Wetten gaven aan de Gildens en Broeder.
fchappen de vryheid van op zekere tyden te mogen vergaderen , en
in 't openbaar een maaltyd met elkanderen te houden. Maar zy ver
alle heimelyke Samenkomfen en maaltyden van zekere gezel.-boden
fchappen: om dat men bedugt was, dat in en by dezelve of iets,
dat tot nadeel van 't Gemeenbest was, gefproken , of tog andere zon.
den en gruwelen gepleegd zouden worden. Hierop is de eerfle tegenwerping van jden Heiden gegrond. De Christenen zyn gevaar.
lyke burgers: want zy houden geheime Maaltyden en Vergaderingen, welke naar alle gedagten op niets goeds doelen. Ging 'er
niets onbetaamelyks in dezelve om, waarom konden zy niet openlyk
aangeffeld worden , zo als 't de letten hebben willen? Origenes
had regrer en beter konnen antwoorden op deeze befchuldiging. Eerst
blaat by toe, dat de Christenen door hunne geheime Vergaderingen
de Wetten overtreden: en daarna verontfchuldigt by deeze ongehoorzaamheid daarmede, dat de menfchelyke wetten konden gefchon.
den worden, ingeval de eeuwige wetten van God en de waarheid
door dezelve gekrenkt wierden: 'T eerst is valscb. De Vergaderingen der Christenen om God te dienen, en Liefdemaaltyden te hou.
den, waren zulke famenkom(len niet, dat men ze onder de verboden
hadde konnen rekenen. 'T ander is in zeker opzigt waar, maar niet
zo verre als Origenes beweert. Naar zyn meeping is 't geoorlofd,
om eenen dwingeland of onregtvaardig Vorst van kant te helpen, en
zig heimelyk tegen hem te verzweeren. Hoe hard en verdagtelyk
leid dit! Hoe kwalyk kon 't van den Heiden uitgelegd worden!
Hoe weinig overeenftemming heeft dit met de algemeene leer der
eerlle Christenen, dat her in geen geval geoorloofd is zig tegen de
Overheid aan te kanten, al regeerde ze ook nog zo gruwelyk en
liegt? Hier by komt dit nog, dat by in 't grootst gedeelte van zyn
antwoord dat voor bewezen en uitgemaakt houd, wat tusfen hein
en Celfits in verfchil was. Hy belluit aldus: 'T Geloof der Heidenen is een' Leere des Duivels: 't Geloof der Christenen in tegendeel
is Goddelyke Waarheid en Wysheid. Wy hebben daarom een regt
om beimelyk by elkanderen te komen, op dat dit behouden en uitgebreid , en 't ander uitgeroeid worde. En was dit dan niet de
Hoofdvrage, over welke Celfes en Origenes !treden: of 't Chrisrelyk Geloof Goddelyk en waar, en 't Heidenz valsch was? 'T ganfche Verfchil van de Heidenen met de Christenen is beflist, wanneer de Heiden dat toebaat, wat Origenes hier als beweezen veron.
sierstelt.
„ Hy had beter geantwoord, indien by zyn Tegenparty zo aan
doen door onze Vergaderingen en Liefdemaa•-gefproknbad.Wy
len in 't minil'e niets , 't welk met de Romeinze Wetten itrydig
L13
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Korte Verklaring van den negentienden Pfaim, door ADRIAAM
BUURT , Predikant te Amferdam. Te /Imferclam by P.
Scheuten en J. Wesfing Willemsz. 1777. Bebalven eene
korteVooraffpraak en de Registers, 181 bladz. in gr. octavo.
E Eerwaerde Buurt geeft in dit Gefchrift , by manier
ener breeduitgewerkte Schetze , in een beknopt betick, ene doorloopende verklaring van den negentienden
J falm, door Koning David gedicht , om tot den dienst des
Heiligdoms gebruikt te worden. 'Men kan , zegt hy, uit
den inhoud des Schryvers oogmerk zeer gemaklyk ontdekken. Het Dichticuk naanilyk dient, „ om met de waarheden, waarvan de Natuurlyke en Geopenbaarde Godgeleerd•
beid onderregten, betaamlyk werkzaam te wezen; en daartoe de voortreflykheid der Geopenbaarde Godgeleerdheid,
boven het onderwys van 't Redenlicht, te erkennen : op dat
de redenen onzes monds, en de ovérdenking van ons hart,
den Here wclbehaaglyk mogen zyn." Naer dit geleide ver
ons zyn Eerwaerde ene dórdeelkundige verklaring van-lent
dit Zangthuk in twee deden geschift; met ene bygevoegde
leerzame opwekkende toepasfing, naer den inhoud van ieder
gedeelte ingericht. Zie hier het beloop van dezen Plulm,
door zyn Eerwaerden .kortlyk gefchetst.
„ Men vindt in dit lied, behalven het opfcbrift, vs. i,
:we voorname delen.
I Het eerfle betreft de Nattsurlyke Godgeleerdheid; vs. 2.7.
En daar vindt men
A 't Korte voor lel; vs. 2.
B De nadere uitbreiding; vs. 3-7. Alwaar

D

N itn

is. De Keizers verbieden wellustige, oproerige, aantiootelyke Sa.
menkomlien , welke ftrekken om eenen Opliand te maaken , en tot
andere Lasterlyke bedryven : zodanige zyn de onze niet. Door
wat Wet zyn Vergaderingen verboden, in welke de menfchen tot
de Deugd, tot Vroomheid, tot Liefde, tot Gehoorzaamheid aan
de Overheid, aangemoedigd en vermaand worden?
„ Van deze foort zyn de onze. Wy openen u de plaatzen van
onze Vergaderingen: komt zelve en ziet, wat wy doen, of vraagt
de geenen, die by ons komen. 'T is waar, dat wy 's Nagis ver.
aderen en in afgelegen' plaatzen: maar wie is daar de fchuld van?
yt gy 't niet? Houd op van gruwelyk en onregtvaardig met ons
om te gaan; dan zullen wy op den helderen Middag vergaderen,
^n zulke plaatzen, die voor niemand gefloten zyn."

g
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IA B N in 't gemeen gefproken wordt van 't onderwys des
Sterrenhemels en des Uit/pan/els , zo als dat plaats
heeft ten allen tyde en by alle volken; vs. 3, 4.
Hier wordt geleerd, hoe dit gefchiedt:
a ten allen tyde; vs. 3; en
b by alle volken; vs. 4.
En dan wordt een overgang gemaakt, om in 't by.
±onder van de Zon te fpreken, en dit verder uitgevoerd; vs. 57.
a De overgang wordt gemaakt; vs. g.
b En dit wordt verder uitgevoerd; vs. 6, 7. Daar
gewaagd wordt:
a van de daaglykfcbe verfcbyninge, en omloop der
Zonne; vs. 6.
9 van hare jaarlykfche omwentelinge , en de uit.
werkfels daar van; vs. 7.
II In 't twede deel wordt gefproken van de voortreflykheid
der Geopenbaarde Godgeleerdheid, als veel uitnemender dan
de Natuurlyke; vs. 8, tot het einde van den Pfalm. Hier
komt ons voor
A De lof der Goddelyke Openbaringe, in 't gemeen be.
/chouwd; vs. 8-i2. En dit gefchiedt
L< door de pryzenswaardige hoedanigheden dier Openba.
ringe op te geven; en de gemoedsgejleldbeid, waar in
men hare zalige uitwerkfels ondervindt, aan te wy.
zen; vs. 8-II.
a Het eerfle vindt men vs. 8, 9. Daar, naar myne
gedagten, geleerd wordt,
o hoe 't woord Gods ene onderregting ter zalig.
leid behelst , die zeer volmaakt en zeer gewis
is; vs. 8.
is Hoe wy dat Woord moeten aanmerken, als het
voorfchrift van enen Wetgever, wiens wil ons
tot enen regel ('trekken moet, zullen wy gelukkig zyn; vs. 9.
b Het andere, 't welk de nodige gemoedsge/leldheid
betreft, om regt omtrent het Woord te verkeeren ,
wordt gevonden vs. 10.
Ook wordt 'er tot lof der Openbaringe, by .c'yze van
vergelykinge, gefproken,als de Dichter van 's BEREN
regten zegt: zy zyn begeerlyker, enz. vs. li.
B En, om zyne hoogagting voor die Openbaringe nog te
meer te kennen te geven, gewaagt de Spreker, in'tby,
zonder, van zyne bevindinge en verlangen; vs. 12, enz.

L14

Nvan

A. BUURT OVER PSALM XIX,

HA B Van zyne bevindinge; vs. 12.
2 Van zyn verlangen; vs. 13, I4, 15.
a Hy erkent de grootheid zyner verkeerdheid, en bidt
om fchuldvergiffenis, en kragt regen het verkeer.
de; vs. 13, 14. 1

a Die erkentenis, en 't gebed, vindt men in 't ge.
neen; vs. 13,
p En daar op wordt 'er in 't byzonder gebeden te.
gen den boogmoed, als enen wortel van grote over.
tredinge; vs. 14.
b Eindelyk befluit onze Dichter alles met ene bidden.
de verklaringe aangaande 't gene by boven alles be•
doelde; vs. 15.

Verhandeling over twee van jezus broederen, en hunne Brieven, in onzen Bybel. Benevens een Aanhang/el, bebelzende
Bene Proeve van zommige ongegronde conjecturen over bet
Nieuwe Testament. Uit het Hoogduitseb vertaald, door N.
$. Te Utrecbt by J. v. Schoonhoven en Comp. 1777. Be.
balven de 1/oorreden 138 bladz, in gr. octavo.
L1Y , die maer enigzins ervaren is in de Kerk- en Ket,^j terhistorie, weet, dat men al vroeg zeer verfchillende
gedachten gevoed heeft, over de betrekking, die dezulken,
welken in de Schriften des Nieuwen Testamentes, onder
den naera van Broeders en Zusters van Jezus Christus,
voorkomen , in den vleelche tot 's Waerelds Heilland ge.
had hebben. En dat men wel dra het gevoelen, van hun,
die beweerden, dat zy voortgefprooten zyn uit liet voltrokken Huwelyk van Jozepli met Maria des Heren Moeder,
na dat Jezus als hare eerstgebooren , zonder toedoen des
Mans , was voortgebragt , op de rol der Ketteryen gefield
heeft. Dan 't is tevens bekend, dat 'er, desniettegenitaende , door alle tyden , en vooral in de latere dagen , nog
hier en daer Schriftkundige TJitleggers gevonden werden,
die zig voor dat gevoelen verklaerden , bewerende dat zy
Jezus waerlyk in den vleeíèhe beflonden, als echte kinderen van Jozeph en Maria; fèhoon 't meerendeel gewoonlyk
overhelde tot liet denkbeeld, dat die zogenaemde Broeders
en Zusters Neven en Nichten of altans Nablotdverwanten
van Jezus waren, hoed::nigen men oudtyds mcerinaels Broeders en Zusters noemde. Men ziet liet thans , onder de
1 rotestauren, veetal aen als ene problernatifcbe voorflellirg,
die
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die hare voor- en tegenfpraek lydt, waer in men geen wezen.
lyk belang fielt; des men zich, zonder vreze voor Kettery,
voor de ene of andere zyde kunne verklaren. -- De Opífel,
Ier van het hier bovengenoemde Gefchrift (*) heeft het der
moeite waerdig geoordeeld, dit Stuk voorbedachtlyk te onderzoeken, en 't gevolg hier van is geweest, dat hy in deze
zyne Verhandeling flellig beweere, dat die Broeders en Zus.
ters „ daadlyk Vruchten waren van Jofephs en Maria's, door
den Engel bevestigd, huwelyk, welke een iegelyk te Nazareth (als de zodanigen) kende, en van welken de Evangelisten op gelyke wyze als van elke andere Familie fpreeken.'
Hy, die lust heeft, om na te gaen , wat 'er ter begunfliginge
van deeze Stelling bygebragt kan worden, leze deeze Verban#,
deling onbevooroordeeld, met alle oplettendheid; en hy zal,
zo niet overtuigd, ligtlyk bewoogen worden , om te denken,
dat dit gevoelen meer waerfchynlyklieids hebbe, dan men zig
gemeenlyk voorfielt.
Moet men zich, in het uitleggen der Heilige Schriften, aen
de gewoone en meestgebruikelyke betekenis der woorden houden, zonder daer van buiten noodzaek af te wyken, dat een
algemeen erkende Uitlegregel is; danfchynt het gevoelen des
Autheurs der waerheid het naeste. 7acobus en ?ofes, Simon en 3 lidas worden uitdruklyk Broeders van Jezus ge.
naemd , Marc. VI. 3 : die Broeders worden onderscheiden
van zyne Discipelen, Marc. III. 2I, 31, 32, en komen voor
als niet behoorende tot de Apostels, opgeteld, Marc. III. 14o; ook worden ze, nog lang na de verkiezing der Apostelen , als ongeloovigen befchreven , Joh. VII. 2.5. Hier by
komt nog dat de uitdrukking, Matth. I. 25. Jofepb bekende
Baer niet, tot dat zy baren eerstgebooren Zoon gebaerd bad-,
(fchoon ze ene andere min of meer gedrongen uitleggingkunne lyden,) natuurlykst betekent, dat hy haer na dien tyd bet.
kend heeft; waer aen dan 't opgemelde gewag van 's Heil,
lands Broeders volkomen beantwoord. -- Dit in aenmerr
king genomen zynde, valt de vraeg , is 'er enige noodzaek.
lykheid, om van de eenvoudige natuurlyke verklaring van dit
alles af te wyken ;. fleekt 'er enige ongerymdheid in behelst
dezelve iets wanvoegelyks; is niet in tegendeel alles ten ui
niet beter by de gebruikelyke beteke--terilbamyk?Is'

nis

(') Volgens geloofwaerdige Berichten is het in 't Hoogduitsch
gefchreven door den Heer d. Herder, eerhen Hofprediker, ConS
itoriael• en Kerkeuraed, Generael Superintendant te Weymar.
L1 s
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nis der woordente blyven, dan daer van af te zien, geluk

men eerst fchynt gedaen te hebben, uit ene bygeloovige h iog.
achting voor Maria, en ene buitenfpoorige verheffing van de
gelofte van Onthouding? Men leze het geen de Autheur des.
wegen te berde brengt, en oordele dan over alles. Het
is, zo veel wy tot nog kunnen zien, geen fink van wezenlyk
belang; maer noch het een noch het ander gevoelen behoort
by de Prote(}anten onder Ketterfche .flellingen; men kan het
des onhefchroomd nagaen, en 't ontdekken van een Vooroor.
deel, '(zo 't ook hier plaets mogte hebben,) kan tog altoos
van enige nuttigheid zyn of worden.
Aen de behandeling van dit onderwerp verknocht de Au.
4heur,Wyders een nader onderzoek, naer die Broeders enZusters van Jezus, dat zich echter, daer hy van de anderen geen
.g noegzaem verflag vind, voornnaemlyk bepaelt tot '.7acobus
yen judas; die hy oordeelt te ontdekken als de Schryvers der
twee Brieven, welken gemeenlyk op den naera der Apostelen
^vats .dien naeni gaen. Zulks geeft hem voorts aenleiding tot
het mededelen ener vertalinge dier Brieven, met ene nevensaende verklaring van dezelven. Het byzonderfte daeromtrent
is, dat hy .7acobus befchouwt als een Joodsch Christen, en
-daer uit afleid ene opheldering van de Joodfche denkwyze eer
Christenen, die men Nazareërs en Ebioniten noemt; welken
volgens hem Leerlingen van facobus wareb, die zyn onderwys van tyd tot tyd verbasterd hebben; naer welke onderflel.
]ing hy dan -ook zyne verklaring van deszelfs Brief inricht.
-Even zo is hier het merkwaerdigfle omtrent Judas, dat hy,
volgens de overlevering, het Euangelie in Perfie verkondigd
kou hebben; het welk onzen Schryver aenleiding geeft, om
tleszelfs Brief uit de oude Perfifche leerilellingen te verklaren ;
'bewerende dat de Brief, ten aenzien der tale, Zoroastrisch,
Perfisch, Magisch is. =--- Het nagaen van dit gedeelte vereischt ene goede mate van geduld; en wy kunnen het den
-Lezer niet flerk aenpryzen. De Autheur verbreekt in gePen deele de kracht der redenen, die pleiten voor het ge.
voelen, dat deze Brieven daedlyk door de Apostelen Jaco-bus en judas gefchreven zyn ; en 't geen by ter onder1 euninge van zyne byzondere denkwyze over deze Brieven by.
brengt , - fleunt ten deele. op , met het hoogfle recht, ver•dachte plaetfen uit 3,ozeplhus en Hegezippus , ten deele op
onzekere overleveringen, is voorts dermate vervuld met gisfingen, en fchynt ons verder zo veel willekeurigs -te behellen , dat het ons meermaels verwonderd hebbe doen flaen.
Wyders vind, men hier by dit alles nog gevoegd een Aan.
bang.
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hangel, behelzende eene Proeve van ongegronde conjectureiz
of gisfangen over bet Nieuwe Testament; byzonder in de Brieven van Dakobus en Judas, en de twee , eerjie Hoofditukken
van Mattheus Euangelie vértoond Dit Aanhang/el is betreklyk tot Bowyer's Conjecturen over bet N. T. Leipz. 1 774.
vertaeld en vermeerderd door Schultz. Onze Autheur wederlegt hier etlyken dezer gisfingen, die inderdaed meeren.
deels geen genoegzamen grond hebben ; des hy dezelven
met recht mogte wraken; doch het ware te wenichen, dat
hy 't zelve min meesterachtig en met meer befcheidenheid
gedaen had : iets dat men te eerder van hem zou hebben
mogen verwachten, Baer hy zyne verklaringen ook weleens
op gisfende denkbeelden doet (leunen , die aen allen niet
even gegrond zullen voorkomen. Men mag des zyn gezegde nopens de Conjectuur, zo wel op zyne verklaringen in
verfcheiden opzichten, als op dit Werk van Bowyer, overbrengen. „ Conjectuur, zegt hy, moet als Noodwendig•in
het oog vallen, of ze is een Niet by het oneindige; en ze
onderneemt het nogthans in alle zig daadelyk opdoende ge.
vallen. De Conjectuur kan dus niet zorgvuldig en befcheiden genoeg voortgaan , en nochtans is zy waare Eigenzin
waarom? Zy is het Schoolkind van den-nighed—
Waan, de aangenaame of moeielyke geboorte van ons Vleestb
en Bloed."
Verhandeling over een geheele nieuwe manier van Operatie,
om de Cataract door uitneeming te ,ggeneezen , &c. Door
}ENDR1K OMEYER, Heelmeester te Yinft. Te Anífl. By H.
Tiedeman, 1 777. In groot octavo ioa bladz.

W

Y zullen ons niet ophouden met eenige algemeene Aan merkingen, die de Auteur maakt over de uithaaling
(Extractio) en nederdrukking (depresjio) van de Cataract.
Wy zullen alleen maar iierhaalen, dat by twee redenen opgeeft die de nederdrukking den voorrang geeven boven de uithaaling. De eerfte is, wanneer 't oog van vooren geen bol ronde gedaante heeft en zeer plat is, hier door wordt de voort e
holte van 't oog zeer vernauwd: in zo een geval kan ligtelyk,
wanneer men 't Hoornvlies overdwars fnydt, de Regenboog
(Iris) gekwetst worden. 't Tweede geval is, wanneer men
oogen aantreft die natuurlyk zeer diep in de Orbita geplaatst
zyn , of wiens oogleden, zeer naauw zynde, niet genoeg
kunnen geopend worden. In dusdanige getl:eidheden moet
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men den voorrang geeven aan de nederdrukking. In beide die
Bewerkingen komen verfcheide onaangenaamheden voor, die
by meent dat door zyne manier van werking kunnen voorgekomen worden. Dezelve zoude veel gemakkelyker voor den
Heelmeester, en minder gevaarlyk voor den Lyder zyn.
Wy gaan nu over om te melden op wat wyze de Heer
omEYER tot deeze bewerking gekomen is, en waarin dezelve beftaat. Hy heeft waargenomen, dat de kwetzingen en
doorfnydingen in 't Hoornvlies, die van boven naar beneden
gefchieden en loodregt op den gezichts as komen, gelukkig
genazen. Alle regtopgaande wonden en infnydingen laaten
immers de minfte lidtekenen naa; hierop f'reunende, befloot
by om ook 't Hoornvlies regt op en neer te doorinyden; by
oordeelde dat zulks gemakkelyker en vaardiger gefchieden
konde, dan in de gewoone dwarze doortleeking en fiiyding.
De Werktuigen, eenige kleine veranderingen uitgezonderd,
zyn genoegzaam dezelve, als die men in 't uithaalen van de
Cataract op de gewoone wyze gebruikt: de Auteur pryst een
kleine holle fonde aan, om in zekere gelegenheden te gebruiken. Dit is de befchryving die by van zyne Bewerking geeft.
„ Wanneer ik dan deeze Operatie doen zal, om een Cataract
uit te neemen, ofte om Etter of buiten gevaat Bloet te ontlasten, zoo laat ik 't Boovenlid door een bedienden, die ag.
ter den Lyder (laat, en tegen wiens borst 't h)ofd gelleund
word, opligten; vervolgens zo bepaal ik 't oog tusfchen my.
ne twee voorfee vingers, door eene drukking te maaken op
den Oogbol, evenredig aan de werking der Spieren van denzelven, welke drukking de kragt en werking der Spieren overwint en 't oog pal doet ftaan ; ik Reek 't fcherpe befchrevene
Mesje van vooren ,-. in de Cornea hoog, in 't midden boven
de pupil in, en doorheek de Cornea tot dat ik gewaar worde, in de holte der eerfie Kamer te zyn; op 't ogenblik ver
ik de fncede in een regte lyn, regt nederwaards, bly.-volg
vende ; eener linie af van de onderkant, alwaar de Uvea zich
aan 't duister Hoornvlies vast maakt....... De grootte der
gemaakte wonde behoeft niet meerder dan twee linien lengte
te hebben, welker inínyding bygevolg zeer fpoedig verricht
wordt, en de Cataract byna niet 't watervogt te gelyk gebooren wordt. Het gebeurt zomtyds dat men door een of andere reden gehinderd wordt, de Cornea zo ras te kunnen doorfnyden, om de vereischte lengte te hebben; dan zo valt ook
de Cornea aanflonds plat nederwaarts op den Regenboog,
doordien het watervogt weg vloeit. Indien men dan maar
een doorfieeking in de Cornea gemaakt heeft, die groot ge.
noeg
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noeg is orn de befchreevene holle fonde in te brengen ; zo
kali men zeer gemakkelyk op deeze fonde in alle veiligheid
de wond in de Cornea na beneeden vergrooten en openfnyden....... Zoo ras is de inf eetring en doorfnyding in 't
doorzigtig Hoornvlies niet gedaan , of men ziet een voor
aanbieding op zynen arbeid; de gefpannen Cornea,-delig
die met 't watervogt vervuld is, valt plat tegen de Iris, en
de Cataract biedt zich als een rype vrucht, die voor de ge.
boorte Gaat, ter verlosfrng aan; zy wordt, regtftreeks door
de terugtrekking der regte Spieren, in de gemaakte opening,
ingedrongen...... De voordeelen van deeze wyze van Bewerking zyn, volgens den Auteur, de volgende. „ Vooreerst
zo gefchied deeze Operatie vaardiger, dan andere Operatien , als
zynde pas ingeftoken, of men vervolgt de fneede na onderen in
een regte lyn nederwaarts, ten tweede 't oog behoeft zofterk
niet gedrukt te worden om 't te doen ftil ftaan, als in de andere
manieren van doorfnydinge gefchiedt, en bygevolg zoo lydt
't zelve op verre na zoo veel niet, als in íferke drukkingen.
Ten derde de fneede behoeft niet boven de twee linien lang
te zyn, 't welk de uitzetting of uitzakking der Iris belet,
en groot genoeg is ter doorlaating van de Cataract; welke
korte infnyding te gelyk een ffeunzel voor den Regenboog
te weege brengt; fchoon 'er al eenige petting met den vinger op 't ondertle des oogbols mogt gedaan worden. Ten
vierde, indien de nederwaardfche fnyding al mislukte; zoo
kon op de befchrevene holle fonde de vereischte fneede ge
worden, met alle zekerheid ; indien de inI eeking maar-dan
zoo groot is , dat ze de holle fonde kan doorlaaten. Tea
vyfde; indien 't al mogt gebeuren, dat 'er een Lidteken na
bleef op de Cornea, dat door de infnyding veroorzaakt was;
dat zal geen hinder in 't zien aanbrengen, gelyk de reden en
de ondervinding leert." De Auteur bevestigt vervolgens zyn
gehelde door verfcheide Waarneemingen , en beroept zich
daarop. De Waarneemingen zullen in 't vervolg moeten aan.
toonen, of de voordeelen van deeze nieuwe manier, zo groot
en wel te ftellen zyn boven de aangenoomene manier; wy
betuigen hiervan nog niet overreed te zyn. In de bygevoegde
Verhandeling over de Oog -ontieking, hebben wy niets ge.
vonden dat verdient in 't byzonder gemeld te worden.
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Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandlche 1Vdaatfcbapp}e
der Weetenfchappen te Haarlem, XVII Deel. Tweede Stuk.
Te Haarlem by J. Bosch 1777. Behalven het Voorberigt en
de Meteorologifche LYaarneemingen 318 bladz, in gr. octavo.

M

Et het opengaan van dit Deel wordt de aandagt ter{lond
{i:erk getrokken ,door de Verhandelingen met welke het
zelve een aanvang neemt; als behelzende Proeven omtrent
het planten van Moerbezieboomen, het opvoeden van Zy.
wormen, en 't aanwinnen van Zyde, in Gelderland geno.
zeen, ten einde onze Landsgenooten aan te moedigen, om
zulks verder voort te zetten; of 't ook dienen uiogte om deezen voordeeligen handel , zo als de genomen Proeven aan
hier te Lande te vestigen. Met dat oogmerk deelt-duien,
de Heer en Mr. van Hasfelt zyne ondervindingen mede ,met
nevensgaande onderrigtingen van 't geen men omtrent de op.
genoemde byzonderheden in agt heeft te neemen, om 'er ge
te flaagen. Tot dat zelfde einde dient ook een,-lukign
onder de Berigten geplaatst, Dagverhaal van dien zelfden Autheur, nopens liet uitbroeien der Zywormen, en derzelver
opvoeding in 't jaar 1?76. Zyn verflag van dit alles is zeer
naauwkeurig , en wel ingerigt , om iemand eene gefchikte
handleiding ter nadere proefneemingen te geeven; waar toe
zy, wier zaak het is zig op zulk eene onderneeming toe te
leggen, in deezen genoopt worden, door eene berekende op.
gave der voordeelen, die daar uit, naar 't toefchynt, te ver
om voordeel-wagrenzy.—Vfotlkepgin
te behaalen, hoewel uit een geheel anderen tak, naakt ook
de Eerwaarde Martinet in dit Deel gewag, daar hy ons berigt geeft van 't goud-zoeken in den Rhyn; door drie Mannen
met voordeel ondernomen. Zyn Eerwaarde geeft eene juiste
befchryving van hunne werkzaamheid; en heeft dezelve vergezeld doen gaan van drie doosjes der Maatfchappye toege.
zonden, behelzende eenig zand, zo als liet uit de rivier ge.
fcliept, als mede zo als het gewasfchen is, en eindelyk een
klompje gezuiverd Goud. Het komt, zegt hy, allernaast aan
't Hollandíche Dukaatengoud, en men mag het van dezelfde
waarde houden. Als de Goudzoeker Bene min gelukkigeplaats
aantreft, moet hy zig met een winstje van tien fluivers ver
doch raagt by beter, dan kan hy, eiken dag, van-geno;
tien tot vyftig fluiversverdienen. Men heeft dit eerst onder
Wezel; laatere bevinding heeft ge--nomeidRhyb
toond, dat het iusgelylcs op andere plaatzen, zelfs daar de
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R1avn onze grenzen befproeit, met vrugt in 't werk gefteld
kan worden: en zyn Eerwaarde is niet vreemd van te den.
ken, dat het dieper in ons Vaderland, ja, in de nabuurfchap
zyner Standplaatze Zutpben, in den Ysfel ook met voordeel
zou kunnen gefchieden. Zyn oogmerk is zulks vervolgens te
beproeven , en den uit flag daar van aan de Maatfchappye me.
de te deelen. --- Beide deeze Stukken hebben dus het nut
van ons Vaderland wel inzonderheid op het oog; en even zo
is liet gelegen niet een gefchrift van den Heer Zilïifen, mede
in dcezen Bondel te vinden; bevattende zyne Proeve tot voorkoming van Ysdammen in de Rivier de Lecq. Hy geeft in 't
zelve berigt van de beproeving van het voorheen aangepree.
zen Plan, meldende, in hoe verre by in de uitvoering van 't
zelve afgeweeken zy, in hoe verre het al of niet aan de ver.
waring beantwoord heeft, en welke middelen van verbetering, niet hoop op een goeden uitgag, zyns oordeels, daar
werk gefteld zouden kunnen worden. Dit is-omtreni'
de rechte weg, om een Plan trapswyze tot meerder volmaakt.
heil te brengen, dat naar allen oogfciiyn zeer wel gefchikt is,
om het heilzaaa e bedoelde te bereiken.
Behalven deeze foort van Verhandelingen, ontmoet men in
dit Stuk, eerie verfcheidenheid van Genees. Ontleed en Heel.
kundige waarneemingen, die den beoefenaaren deezer Wee.
tenfchappen te [fade kunnen komen; als daar zyn: Aanmerkingen over het fluiten van het Bloed in gewonde Slagade.
ren , zo door uitwendige drukking als door onderbinding.
Eene verhandeling over de zitplaats van het beenige Gehoor.
tuil=, en over een voornaam gedeelte van het Zintuig zelve
in ale Walvifclhen. Eene opgave van eerie menigte van waar
Breuken of Scheurzels, in Perfonen van beiderleie-genom
Sexe; en een Berigt van eenig Nlenfchenhair, uit eene door
de Natuur gemarkte opening in den Buik ontlast. Hier toe
behoort ook eenigermaate eene Schets van de Historie der
Maatichappy tot redding van Drenkelingen; welke ons, in
een kort bellek, de oprigting en den voortgang dier loflyke
Maatfchappye , welke geheel Europa, om zo te fpreeken,
aliet alleen goedgekeurd, maar ook nagevolgd heeft, onder 't
oog brengt. By dit alles tzomt nog, met betrekking tot deeze Srudie, eerie ontdekking van het geheim der opfpuiting
der Vaten, gebruikt door de Heeren Ruischh en Lieberkubn.
Dit geheim, tot nog onbekend ,heeft de Heer Beuthgetragt na
te pooren , en 't is hem , na veel moeite , gelukt , het middel uit te vinden, om de kunstryke bewerking dier l Ieeren
tot zyn volkomen genoegen na te volgen, en daar in verdere
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voortgangen te maaken. „ Na dat ik, zegt hy, alle voor
my mogelyke manieren, door welke diergelyke Inject/en of
Opfpuitmgen kunnen verricht worden , wel onderzogt en
overlegd hadde , is my Hechts één éénig middel overgeblee.
ven , te weeten : deeze zaak in eene van lucht ontledigde
plaats te beproeven, en het zelve dus door de drukking der
buitenlucht, of door middel van een Spuit, te verrichten."
Hier in naar wensch geflaagd zynde, heeft hy de goedheid
van zyne ontdekking, met eene nevensgaande afbeelding en
verklaaring van den daar toe vereischten toehel , openlyk
gemeen te maaken ; dat de Liefhebbers zekerlyk dankbaar
zullen erkennen.
In bykans alle deeze opgemelde Stukken vinden zy , die
zig op de Natuurlyke Historie toeleggen , veele voor hun
merkwaardige byzonderheden; en de zodanigen zullen, bui.
ten dat , hier ook nog met genoegen kunnen nagaan , het
geen de Heer W lliamlon nopens den Gymnotus Electricus,
of den Electrifchen Aal, waargenomen heeft. Hy geeft van
deezen Aal, in de Provincie Guiana, ten westen van Suriname gevangen, en lee vend te Philadelphia gebragt, „ die
het buitengewoone vermogen had, om een pynlyk gevoel,
gelyk dat van den Electrifchen fchok, mede te deden, aan
lieden die hem aanraakten , en teffens om zynen roof op
eenigen aflland te dooden," eene onderfcheiden befchryving.
Vervolgens meldt hy de proefneemingen , welken by niet
dien Visch of zelf genomen, of bygewoond heeft; waaruit
by dan eenige waarneemingen voordraagt en gisfingen afleidt , die hem voorts brengen tot het beantwoorden eeniger vraagera , nopens dit zeldzaame verfchynzel ; dat, ter
volkomener verklaaringe, nog Reeds nieuwe proeliieemingen
vordert; waar toe het hybrengen van deeze en foortgelyke
proefneemingen, met beredeneerde aanmerkingen, zyne nuts
tigheid heeft. -- Wyders deelt men ons, met het afloopen van dit Stuk der Verhandelingen, nog mede, daaglykfche waarneemingen van de Compasnaald, voor den Jaare
3774, doorgaans 's middags ten 12 uuren , te Sparendam ;
en eindelyk de Meteorologifche Waarneemingen op Zwaanenburg voor den Jaare 177S-
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Intree•rede over het nut der Natuurkunde in 't algemeen,
en voor de Geneeskonst in 't byzonder, door M. V. MARUM,
A. L. M. Ph. et Med. Dr. als Lector in de Wysbegeerte
en Wiskunde te Haarlem opentlyk uitgefproken , op den 2
3'uny 1777. Te Haarlem by J. Bosch. In groot quarto
47 bladz.
Y 't aanvaarden van 't Lectoraat in de Wysbegeerte etn
Wiskunde verkoos de Heer van Marum , zo Philofo ,1
als Medicine Doctor, niet oneigen de opgewelde ftoffe
tot een onderwerp zyner Redenvoeringe. Men begrypt ligt
dat de uitgebreidheid dier floffe hem niet toeliet, deeze-lyk
en geene byzonderheden in 't breede uit te werken; des mets
zulks niet kunne verwagten; maar men zal, op het doorbladeren der Redenvoeringe, reden vinden, om voldaan te
zyn , over de fchikking en uitvoering. De Heer van Marum toont hier , op eene treflende wyze, hoe de Natuur.
kunde van alle zyden by uitbek gefchikt is, om onze harten met eene ongeveinsde eerbied voor den grooten Schepper, Onderhouder en Betïierder te vervullen; mitsgadershoe
dezelve een doorgaanden onontbeerelyken invloed heeft, op
eene tnenigte van kundigheden, kunden en weetenfchappen,
die tot liet welweezen der Menschlyke zamenleevinge ver
worden. En dus dit algemeene afgehandeld hebben--eischt
de, bevlytigt by zig voorts, om te doen zien, hoe nuttig
derzelven beoefening inzonderheid voor de Geneeskunst zy;
het welk by eerst over 't geheel , en voorts in verfcheiden
byzondere opzigten , ten duidelyktte ontvouwt. — Het
een en 't ander strekt ten kragtiglfie ter aanpryzinge van de
beoefening der Natuurkunde, en behelst tevens verlcheiden
leerzaame aanmerkingen , die, als in 't voorbygaan, met betrekking tot deeze en geene byzonderheden , in derzelver
voorftelling ingevlogten worden.
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G. REINDERS BRIEF, ENZ.

Brief aan de Hooggeleerde Heeren P. CAMPER en w. BIUN•
NIKS, wegens Bene voornaume ontdekkinge, door Inentinge
op bet Rundvee gedaan: door GEERT REINDE1 S, Huisman
te Garnwert. Tweede Druk.
Waarneemingen en Proeven, [raakende de bovengemelde ontdekte wyze van Inenting; door denzeifden Autheur.] Tweede Druk.
Bericbt wegens de Inenting der .Kalveren van gebeterde Koefen
voor den jaare 1776; [door den opgenoemden Schryver.]
Te Groningen by L. Huifingh 1777. In groot octavo.

N

Opens de hier bedoelde manier van Inenting, door den
Huisman Geert Reinders ontdekt, waar van by den
Floogleeraaren Camper en Munniks , in den opgenoemden
Brief, in den jaare 1774 berigt gegeeven had, hebben wy
reeds gewag gemaakt, toen ons de bovengemelde Haarnee.
mingen en Proeven ter hard kwamen (*). Eenilemmig met
het gunflige berigt dat wy 'er van gegeeven hebben, is het
algemeene gevoelen der Natie geweest; waar uit ontftaan is,
dat deeze twee Stukjes dermaate getrokken zyn geworden,
dat het aanleiding gegeeven hebbe , om dezelven ten tweeden
maale ter Drukperfe te brengen. Hierby komt nu nog een
nader Bericht desaangaande, niet betrekking tot Proeven, in
den jaare 1776 , daaromtrent in Holland , Friesland en de
Provincie van Stad en Lande genomen. Alle deeze hier gemelde Berigten ftrekken over 't geheel op nieuw grootlyks ter
aanpryzinge deezer maniere van Inenting, en de ondervinding
leert tevens wat men in agt Nebbe te neemen, om 'er gelukkiger in te flaagen; 't welk de oplettende leezing van 't een
en 't ander, voor hun die met ons heilzaam Rundervee omgaan, en 't zelve behandelen, te flerker vordert. Door zo.
danig een gewenschten uitlag moet het vooroordeel, dat veelen nog belheerscht, ten nadeele der Inentinge, verzwakken,
ja, zo men niet onvatbaar is voor overtuiging, geheel en al
uitgerooid worden. En wat wel byzonder veeler vrees aan.
gaat, dat men door die Inenting de belmetting verfpreidt,
dezelve moet ook genoegzaam verdwynen, als men, buiten
het geen wy uit het voorgaande Gefchrift gemeld hebben (f),
ge(*) Zie Hedend. ('ad. Letter-Oef. Y D. bi. 265.
(*) Ibid. bl. 266.
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gehoor verleent aan 't geen deeze geloofwaardige Huisman,

in 't flot zyner Voorreden voor dit laatfie Stukje, getuigt.

„ Dat het gevaar, zegt hy, om met de Inentinge der kalveren de veepest te verfpreiden, zeer gering is, heeft wederom dit Sower hier gebleeken. Wy hebben in ons Car.
fpel, liet gepasfeerde voorjaar,, en den geheelen Sower, dan
by my, en dan by andere, onze kalvers ingeent, en juist
slit Carfpel is vry gebleven van de natuurlyke ziekte, niet.
te enfaande in alle Carfpelen, rondom aan het onze grenzende , dit Sower de veepest is geweest. De voorzorge ,
welke wy gebruiken, be!Iaat hierin, dat wy niet eerder on.
ze kalvers in huis inenten, dan na dat ons ander ongebe.
teed vee in de weide is; en dat wy, by de Inenting in het
land , de ongebeterde van de kalveren zo afzonderen , dat
'er altoos ten minhen een ftuk land , tusfchen de ingeente
kalvers, en het ongebeterd vee, gelegen is."
De Scaphander , of de koest om in dè diep/ie Tateren dry.
vende te baan, en allerha;ide werk te verrigten, door den
fleer DE LA CHAPELLE , Cenfeur Royal enz. enz. Te Arnferdana by G. Warnars, en te Harlingen by V. v. d. Plaats
1777. Behalven de Opdragt 139 biadz. in gr. octavo.
Et woord Scaphander, in den aanvang van deezen Ty.
tel geplaatst, is een Grieksch Koppelwoord, te zamen
geteld uit aw fcbuit, boot en ávdpóg van den rnensch ; dienende ter aanduidinge van een Kunsttuig of Kurken Zwem.
Kolder, met welk behulp een Mensch, als in eene foort van
Schuit, in het water dryfr; terwyl by, recht op ftaande,
naar welgevallen voortwandelt, en allerleie werkingen in 't
zelve verrigt , daar hy flegts tot aan den borst in het water zinkt. De Heer de In Chapelle, dit kunsttuig voor zig
zelven uitgevonden hebbende, is verder bedagt geweest om
liet op zodanig eene wyze te maaken, dat het voor allerleie
lichaamen, 't zy dunne of dikke, korte of Iange , gefchikt
konde worden; en hierin geflaagd zynde heeft hy, ten algemeenen nutte, een duidelyk verflag van zyre uitvinding,
met aanwyzirig van derzelver nuttigheid , der Waereld wil
gevolge hier van behelst dit Ge•-lenmd.I
fchrift, na eenige voorafgaande aanmerkingen over het zwem.
men, als moeilyk ons te leeren, gevaarlyk en dikwerf niet
voldoende , eene uitvoerige befchryving van deezen Kolder
in alle deszelfs deelen, met eene naauwkeurige melding van
Mm z
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de wyze op welke men 'er zig van bedient. Dit verflag is
zo onderfcheiden en fliptlyk , tot de minlfie byzonderheden
toe, opgel:Ield, en met nevensgaande Plasten opgehelderd,
dat iemand door deeze onderrigting, zo by maar eenige oplettendheid aanwende, ligtlyk in Isaac zy, om zodanig een
Kunsttuig te zamen te hellen, en 'er gebruik van te maa•
ken. Verder ontvouwt ons de Autheur de veelvuldige nuttigheden van het zelve, met optellinge der verfchillende emden , waar toe men zig van deezen Kolder met vrugt kan
bedienen. Hier aan liegt by wyders nog cenige aanmerkingen over het onvoldoende , dat men nopens de kunst van
zwemmen geboekt heeft; en ten laatfien geeft by ons een
berigt van het geen anderen voor hem in dit fluk gedaan
hebben.
De alleszins blykbaare nuttigheid deezer uitvindinge heeft
den Heer C. v. Tingelen met reden bewoogen, om zynen Zoon
tot het vertaalen van dit Gefchrift aan te moedigen, en 'er
zelf eene Opdragt voor te fchryven ,in welken hy het gebruik
van dit Kunsttuig ten flerk(fe aanpryst. Zeer gepast draagt
by het zelve op aan de Heeren Direkteuren der Maatfchappy
tot redding der Drenkelingen ; daar het een weezenlyk verband heeft niet het oogmerk der Maatfchappye, waarvan hy
zelf een geagt Lid is: het welk hem onder anderen doet zeggen. „ Het groot verfchil immers tusfchen den arbeid van
den Heer de Aa Chapelle, en onze bedoelingen, is, dat hyde
ongelukkigen voor die gevaaren poogt te behoeden, daar wy
hen, na dat zy 'er in geftort waren, uit verlosfen; dat hy
liet verdrinken voorkomt, 't welk wy doen ophouden; dat
by het leven bewaart, 't welk wy met 's hemels bylland wedergeeven; en dat hy, terwyl wy den dood verdryven, na
dat hy zyne prooy reeds gevat heeft, denzelven nog een flap
verder te gemoet treedt, en hem belet eenige prooy van dien
kant te vatten enz." Dit geeft hem wyders aanleiding om
gewag te manken van liet nut, dat men te wege zou brengen,
wanneer 'er fchikkingen in 't werk gefield werden, dienende
om zulke Scaphanders a!omme te verfpreiden , zo dat ze,
ter fpoediger reddirge van ongelukkigen, by de hand waren.
't Valt tog, gelyk hy aanmerkt, meermaals bezwaarlyk, den
zodanigen op het fpoedigfte de beliulpzaame hand te bieden ;
dat wel eens doodlyke gevolgen heeft. Dit nu was zegt by
voor te komen. „ Hoe gemaklyk immers zoude ieder Hoofd
van een buurt , ieder Heer of Schout eener plaatfe , ieder
Brandmeester zulk een Scaphander, die zo weinig kost, die
ut een zeer klein kistje kan geborgen worden, die geen on.
de "
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derlloud vordert, die niet bederft, in huis kunnen hebben!
Hoe ligt zouden die huizen, tot fpoediger aanwyzing in tyden van nood, met een dergelyk bordje, als te Leiden voor
de huizen der Bonmeesters, en op andere plaatfen, voor die der
Brandmeesters, hangt, verfierd, ja verfierd, kunnen worden !
Met éénen fprong, om zo te fpreeken, had men dan altoos
een Scaphander by der hand ; in één halve minuut fchiet
men denzelven aan, en kan men niet alleen zo veilig te water
gaan , dat 'er zelfs, 't zy dat het til zy of {forme, 't zy dat
men een fnelvlietend of golvend water voor zig Nebbe, (hoe
fterk de zee ook golve,) 't zy men zwemmen kan of niet,
geene natuurlyke mogelykheid van verdrinken, zelfs van ee.
nig gevaar is; maar dat men ook , al is men nooit te water
geweest , even gerust , en byna even onbelemmerd , in 't
zelve werken kan als op het vaste land." De Opdragt•Schryver ontvouwt verder de wyze der uitvoeringe ; met melding
van andere fchikkingen omtrent het gereedhebben en bewaaren van zulke Scaphanders , die by , het zy één of meer,
met ieder Beurt- of Veerfchip medegevoerd wenschte te
zien, om 'er in een ongelukkig toeval gebruik van te maaken. --- Men zal, dit Gefchrift doorbladerd hebbende, op
het bezef van den dienst , welken deeze Zwemkolder kan
doen, den opgemelden voorfiag niet vreemd vinden; en 't
is te wagten, dat herhaalde proefiieemingen het gebruik van
dit Konsttuig, hier te Lande , wel dra zullen aanmoedigen.

Oude en Hedendaagrche Algemeene Wereldlyke Gefchiedenis
gevolgd naar het Fransch van den Heer likt MILLOT, Lid
van ale Aeadeƒnien der I^etenfcha_ppen te Lions en Nanci.
Zevende Deel. De Hedendaagfche Gefchiedenis. Te Arnjl.,
By Yntema en Tieboel, 1777. in gr. 8va.
N dit Zevende Deel der Oude en Hedendaagfche Algemeene
LUerelrllyke Gefchiedenis, die wy, met genoegen, verneemen dat zo gunftig van den Nederduitfcben Leezer ontvangen
wordt, ontmoeten wy flegts Drie Tydperken; doch alle van
zeer groote aangelegenheid, en die ons de gewigtig(te toonee•
len van wereldlyke bedryven vertoonen. Het neemt een aan
-vangmethVITydprknoefchi prt
voerende. Het Griehfcbe Ryk door de Turken verwoest. Het
Huis der MZEDICIS te Florence. -- F`EitDINANI) en ISABEL
LE in Spanje; en loopt van het midden tot het einde der
Vyftiende Leuwe. Het IX Tydperk heeft aan 't hoofd
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de Ontdekking der Nieuwe
Wereld; 't Verbond tegen Venetie. LEO de X en LUTHHR, behelzende het tydverloop van liet einde der Vyftiende Eeuwe tot het Jaar MDXIX. -- Het X Tydperk voert
tot opfchrift CAREL, DE V Keizer. liet Huis van Oostenryk
ten toppunte van Magt opgeklommen -- Kerkvergadering van
Trente, zich uitltrekkende van 't Jaar MDXIX, tot omtrent
den Jaare MDLX.
Meer dan tot nog toe elders anders heeft de Naavolger van
1IILLOT, in dit Deel, het voetfpoor van zynen Voorganger
verlaaten, en de Gefchiedenis der Hervorminge in een ander
licht gezet, fchoon hy, der waarheid hulde doende, de ge
Ilervormneren niet verzwygt, en de ongereldheden-breknd
der Geestdryveren van dien tyd niet ílerke kleuren fchildert.
Gegrond is zyne Aanmerking. „ De fchoonfle fchildery der
Hervorminge is niet zonder vlek; en de misbruiken der Vryheid hebben 'er de afzigdgite aangewreeven. Onverdraag'
zaamheid was eerre zeer verouderde kwaal, en geen wonder
dat de Hervormers zich, by wylen, door een wanbegrip, 't
geen zo lang geheerscht hadt, tot vervolging lieten vervoe•
ren. De woede der Roomnfcben en Onroomfchei; zal Europa
tot een bloedbad maaleen, en ons de deerlykffe tooneelen on.
der 't oog brengen; gefpeeld onder her voorwendzel van yver
voor dien Liefleryken Godsdienst, die ten hoofdwet heeft,
alle Menfchen als onszelven te beminnen." — Voorts heeft
hy, van 't Huis des MEDICIS fpreekende, doorgaans gera^dpleegd met het dierbaar ítukje onzes overgelykelyken Gefchiedfchryvers HOOF?, de Rampzaligheden der Perhefnge van den
Huize Medicis getyteld, als behelzende 't zelve vertcheide
Gefchiedenisfèn den Haize MEDICIS wedervaaren, te zyner
kennisfe gekomen, toen by een tamelyken tyd zyner Jeugd
te .Florence doorbragt , die voor een goed deel in geene openbaare fchriften gevonden worden. — Ook is hein in 't laatfie Tydperk, by uitneemenlbeid te (lade gekomen de Historie
van CAREL DEN V, door den fchranderen, oplettenden, en
oordeelkundigen ROBERTSON gefchreeven. Wy twyfelen , in
geenen deele, of de Mederduitfche Leezer zal by de v:ra,ideringen, hier omtrent gemaakt, veel gewonnen hebben , en
daar benevens van zyn eigen Land een beknopt beri•t aan.
treffen, 't welk by te vergeefsch in liet Oorfprongiyke zou
zoeken.
Het is de behendige gewoonte van MILLOT, om de Ryken,
die tot de ill emeene Gefchiedenis van Europa weinig betrekking, of een gering deel, hadden in de groote ontwentelingen
daar
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daar voorgevallen, in 't verfchiet te vertoonen; ze zyn als
zo veele fchaduwen in zyne groote Schildery; dan deeze wel
te leggen vordert een kundige hand. Laat ons, om een
voorbeeld, vetfehillende van die wy tot nog toe uit de voor.
gaande Deelen deezes Werks opgegeeven hebben, den Lee•
zer onzes Maandwerks onder 't oog te brengen , de Om.
wentelingen in het Noorden, en boven 'al in Zweeden en
Deen erna rken, in het IX Tydperkk voorgevallen.
„ Met een vlugtig oog moeten wy nog het Noorden befehouwen , tot nu toe in woestheid gedompeld ; doch 't
geen thans een voorbeeld oplevert van eene alleraangelegen1Ie Ryksomwenteling , welker gevolgen welhaast zich tot
gansch Europa uitílrekten.
„ Alle de, Kroonen deezer Landen waren verkieslyk, volgens de oude gewoonte der Barbaaren. MARGARETHA WAL
, de SEMIRAMIS van 't Noorden bygenaamd, veréé--DEMAR
nigde, in den Jaare MCCCXCVII, de drie Kroonen van Zwee•
den, Deenemarken en Noorwegen. De drie Volken kwamen,
op een Ryksdag te Calmar gehouden, overééa, dat de Ko
drie Ryken zou gekoozen worden;-nig,.beurtlsd
en elk Volk zyne Wetten en Gebruiken, zyne Voorregten
en Waardigheden behouden; dan deeze verééniging tusfchen
yverzugtige , mededingende, en krygshaftige Volken , kon
alleen ítaande blyven onder het'toevoorzigt eener zeer verflandige Regeeringe.
„ Geduurende het leeven van MARGARETtIA, bleef alles
in rust. Haare voorzigtigheid , haar moed deedt de vereenigde Volken vergeeten, dat zy eene Vrouwe gehoorzaam
dood kwamen de Volksafkeerigheden bo--den.NaKr
ven. De Koningen hielden , flrvdig niet den vastgeftelden
Regel, hunne verblyfplaats in Deeneynarken ; Zweeden en
Noorwegen werden op den voet van Landfchappen of Wingewesten behandeld. In Zweeden kwam het tot een Opíland , men koos 'er CANUTSON , Oudoom van GusTAvus
VASA tot Koning. Op nieuw verdrukt, wierp dit Ryk
het juk andermaal af , eenen Ryksbeftuurder aanilellende ,
wanneer CHRISTIAAN DE II, in 't Jaar MDXIII den Deen
beklom. Een Dwingeland, in (laat om aales-fchenTbro
aan zyne drift op te ofli:ren: dan by ondcrvondt, hoe men
geen geesfel der Volken kan weezen, zonder zich bloot te
dellen om liet ílachtoffer 'hunner getergde wraake te zyn.
„ TRoLL, Aardsbisfchop van Up/al, Primaat van Zwee.
den ,door zyne waardigheid te magtig, en door zyn character
nog gevaarlyker, van verflandhouding met cHRiSTiAAN over.
Mm q.
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tuigd, werd door den Raad afgezet. Hy nam zyne toevlugt
tot Pans LEO DEN X, verwierf eene Bulle tegen zyn Vaderland, en onderfleunde daar mede de zaak des Dwingelands.
Deeze werd, desniettegenftaande, in zyn' eersten Krygstocht
overwonnen. Maar zyne wreede oogmerkéti, met den man.
tel van trouwloosheid bedekkende, veinsde hy zich te willen
fchikken: hy. beloofde te Stokbolmn te willen komen, mits men
zeven Gyzelaars uitleverde, en onder deezen den jongen GUSTAVVS VASA, Agterneef van Koning canursoN, wiens ver
dapperheid reeds in 't oog liepen. De Gyzelaars-dienft
ingefcheept zynde, voerde hy ze, als gevangenen, weg:
met de goede trouw der verbintenisfen, zo wel als met het
leeven der menfchen, fpeelende.
„' Dit haatlyk misdryf diende ten voorfpel van veel fchriklyker wreedheden. Zweeden : Was genoodzaakt tot onderwerping. CHRISTIAAN, inde Iloofdllad gekroond, nam het masker van goedertierenheid aan, om ongeftraft de woedenfle
rolle te fpeelen. Hy hieldt Feesten. De Hoofden van den
Raad, en de Adel waren op een Gastmaal by één: De Primaat TROLL verzogt, op 't eigen oogenblik, in.'s:Pausfen
naam, voldoening. De Ger'egtsdienaars vielen op de Gasten
aan. Zy werden gevat en als Ketters veroordeeld. ERIK VA
s, Vader van GUSTAVUS, en vier en negentig Raadsheeren
werden op 't Schavot gebragt, en, naa het leezen der Bulle
van LEO DEN X, onthalsd. Gansch Stokholzn veranderde daar
op in een tooneel van fchennis en moord. En , naa. het aan
dit bloedbad, fcheen de Dwinglandy, niet den Jaa.-rigtenva
re MDXX in 't tras van menfclienbloed gevestigd. Welk een
Zegepraal voor een Koning! welk een Z4gepraal, boven al,
voor een Bisfchop i
„ Ondertusfchen flondt'er een wreeker op van die misdryven.
GUSTAVUS, zyne gevangenis ontkomen , en gevlugt na de
Bergen van Dalecarlie, onder de Boeren vermengd, en in de
Mynen werkende; geene andere hulpmiddelen hebber;de dan
zyn' moed, was bedagt op liet verwekken eenerRyksomwenteling; en wist dit voorneetnen te volvoeren. Hy maakt zich
bekend; en kreeg terftond aanhangers; by verzorgde hun wapens en zegepraalde over alle hindernisfen. In den Jaare
MDXXI was een gedeelte van Zweeden den Deenen reeds af-.
hiandig gemaakt. - CHRISTIAAN wreekte zich op eene wyzt. eersen Dwingeland voegende; hy deedt de Moeder en de
Zuster van dien Held in 't water fnnooren. Die NERO van
her Noorden, (gelyk men hein met regt getyteld heeft) zo
onver[landig als wreed, fcheen niet te zien, dat hoe haatlyker
-
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ker by zich maakte, hoe dieper kuil by ten zynen verderve
groef.
„ Zyn eigene Onderdaanen, te zwaar gedrukt, geloofden
regt te hebben, om het juk zyner heerfchappye af te fchudden.
Zy zetten hem af in den Jaare MDXXIII. MUNCE, Opper
;outland, boodt hem aan het gefchrift te tekenen,-regtin
waar by by de Kroon afftondt. Deeze beroemde zich over
eene zo moedige daad; zeggende: myn naam moest boven de
Poorten van alle Jegte Vor/len gefchreeven zyn. CHRISTIAAN
kon niet weder op den Throon herfteld worden, door CAREL
DEN V, zyn Schoonvader . FREDERIK, Hertog van rloljlein,
zyn Oom , werd tot Koning van Deenemarken gekoozen: en
GUSTAVUS VASA verkreeg de Ziveedfcbe Kroon.
„ Welhaast zag men, in die beide Koningryken eene Bant.
fche Hervorming van dien Godsdienst, die zo veel te meer
elks opmerking verdient, daar ze bykans zonder dwang en
zonder onlusten toeging. De gemelde Bulle van LEO DEN X,
die ten voorwendzel van zo veele fchriklyke euveldaaden ge
Aflaathandel, door ARCEMIBOLDI, 's Pausfen-dienhat;
Afgezant, met zo veel voordeels gedreeven, dat, ondanks
de armoede der Voordfcbe Landen, de verzamelde fom bykans
twee Millioen Guldens beliep, de verregaande Rykdom der
Geestlyken, en 't trotsch gezag 't welk ze over 't Volk oe
zich van de-fend;amtigerBsfchopn,di
meeste Sterkten en Kasteelen meester gemaakt hadden, alles
,

fcbreeuwde om eene hervorming. GUSTAVUS en FREDERIK

begunftigden op eene gemaatigde en voorzigtige wyzedeLeer
van LUTHER, zonder zich terílond ten voordeele van dezelve
te verklaaren. Tot lof der onpartydigheid van GUSTAVUS mag
vermeld worden, dat by OLAUS PETRI, den eerften Verkondiger van vryheid in den Godsdienst, in zyn Koningryk, bevolen hebbende eene Letterlyke Overzetting der Gewyde Bladeren in 't licht te geeven , telfens den Aardbisfchop van Upfal vryheid verleende, eene andere Overzetting, naar de Leer
der Roomfcbe Kerke gelehikt, te vervaardigen, op dat dus
elk waarheid minnaar uit eigen oogen mogt zien. De Geestlyken hadden tegen dien last; doch moesten 'er zich aan onderwerpen, gelyk zy ook, met hoe grooten wederzin, het
voortzetten der Hervorminge zich moesten laaten welgevallen.
Hunne tegenkanting zelve was eene rede, om dit Werk, met
te meer ernsts, door en voort te zetten. De Onderdaanen
volgden welhaast in de Geloofsleere hunne Vorflen en de
Grooten des P^yks. GUSTAVUS overleedt indenJaareMDLX;
Mm g
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Zyne Regeering was oppermagtig; doch Zweeden gelukkig
in daar aan te gehoorzaamen.
„ Het zou vrugtlooze arbeid weezen breed uit te weiden
over Moskovie en Poolen. Het eerstgcmelde Ryk, toen nog
bykans onbekend , fehoon de Czaar JOANNES BAZILOWITZ
DE I de Koningryken van Cafan en 4/Iracan overheerde, zal
niet uit de duisterheid in 't licht treeden, voor dat een groot
Prins, van een zeldzaam vernuft, in den aanvang der Acht.
tiende Eeuwe, de befchaafdheid, de Kuntten en Weetenfchappen onder zyne Landsgenooten invoert, en hun als her.
fchept. --- Poolen, even weinig verlicht, was een Tooneel
-van Regeeringloosheid en Verwarring LADISLAUS, de eerIle der Ja5ellonnen, in den Jaare MCCCLXXXII, tot Ko
Stam me-nigekoz,hadtvrfciPnseazy
tot Opvolgers. Doch geene be[ftelling hebbende over de Krygsmagt of over de Geldmiddelen, waren zy noit hooger aan te
merken, dan als Hoofden van een Gemeenebest, waar in ge
aan Wetten en Onderdaanigheid een verltandig en wel--brek
geregeld Staatsbefluur onmogelyk maakte. Hoe kon Poolen de
fchaduw van een draaglyke Regeeringsvorm hebben, zo lang
het verbiedend Veto van elk Edelman tegen alle ftemmen
mogt opweegen; zo lang het ganfche Volk in flaaffchen dienst
der Edelen, niets bezat dan 't gevoel zyner laagheid en jammeren; zo lang een Heer, die een zyner Slaaven doodde, des
niets hadt te verantwoorden, als by eenige Ryksdaalders op
't Graf wierp 2 Dusdanige misbruiken, door 't verloop vacs
eeuwen gewettigd en ingedrongen, moesten de rampen des
Volks tland doen houden, tot dat zonderlinge gebeurtenis.
fen aldaar alles het onderfle boven keeren, om alles te hertfellen.
„ De Ridders van de Teutonifcbe Orde hadden, in de Der.
tiende Eeuwe, Ps uisfen te onder gebragt , en onder voo.wendzel van 'er liet .Heidendorn uit te rooijen, 't zelve op 't
onregtvaardigfle verdrukt. Iu 't midden der Vyftiende Eeuwe waren de Pruisfen op?ellaan, ten oogmerk hebbende den
Koning van Poolen voor Vorst te erkennen. Hier uit reezen
bloedige oorlogen. ALBERT, Markgraaf van Brandenburg,
Grootmeefler dier Orde, de Leer van LUTHER omhelsd Hebbende, en zyne verh^ ding zoekende ten koste van die krygs.
haftige Ridderen, verdeelde, in 't Jaar MDXXV, Pruisfen
met SIGISMUNDUS, Koning van Poolen , zyn Oom, onder
voorwaarde van Leenhulde aan die Kroon. Dit deedt het
Koninglyk Pruisfen van het Hertogiyk Pruislén onderíchei.
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den. De Af(Iammelingen van ALBERT hebben het laatstge.
melde behouden, van Leenhoorigheid, in denJaareMDCLVIá,
ontheeven, en , met den aanvang der tegenwoordige Eeuwe,
tot een Koningryk gemaakt. Dit is de oorfprong van een'
Staat, dien wy thans zo magtig onder een groot Koning be.
fchouwen 1 Men mag zeggen dat LUTHER de grondflagen
daar van gelegd heeft."
Om onze Leezers te toonen op welk eenen trant NILLOT'S
Naavolger de Gefchiedenis van ons Vaderland behandelt, zullen wy de fchets van den Staat der Nederlanders, in het X
Tydperk, ten flot van dit Berigt bezigen. „ Keizer CARET,
DR V, dien wy, met Krygsgeluk gezegend, (taande dit Tydperk, zyne heerfchappye , wyd en zyd zagen uit[Irekken, bragt,
tot het groot lichaam der Nederlanden , verfcheideLandfchap.
pen, die, tot deezen tyd, haare vryheid bewaard of eenen
anderen Heer gehoorzaamd hadden, als Friesland, Groningen
en Overysfel: ook werd hem het wereldlyk gebied over de Stad
Utrecht en het gantfche Nederjlicht opgedraagen.
„ Gelderland veroorzaakte hem, zo lang Hertog CAREL van
Egmond leefde, veel moeite: dan, deeze geftorven zynde,
bukte het welhaast voor 's Keizers overwinnende wapenen:
de ftrydbaare MAARTEN VAN Rosscrn, by de Hollanders ge.
dugt, wegens zyne veelvuldige brandfchattingen en firooperyen, tradt in dienst van den Overwinnaar. in deezer voege
waren Zeventien Nederlandfche Provincien éénen Heer onderworpen, en bykans als Leden van 't zelfde lichaam verbonden: een fchaduw flegts van Vryheid bleef 'er overig, en
deeze zelfs zou verdweenen zyn, hadden de buitenfpoorigfle
geweldenaaryen de Landzaaten niet doen bedagt weezen op
de herkryging hunner vertrapte Voorregten.
,, Tegen de heerschzugt van CAREL n,EN V waren de Vry.
dommen der Nederlander•en , die geduurigen inbreuk leden,
een zwakke fchutsmuur; doch zyne heerfchappy viel te draag Iyker, om dat hy, den aart des Volks kennende, doorgaans
gepaste maatregels nam, en op zyn tyd wist bot te vieren.
Hy was, naar 't fchynt zo fireng niet in 't gebieden als de
Landvoogden in 't opvolgen zyner geboden. By de veylheidlievende Nederlanders , gewoon hunne nederigfte verzoekfchriften met deeze en dergelyke uitdrukkingen te befluiten,
zo dooide zal ki we Keizerlyke Majejleit wel doen, was deeze
gemaatigdheid hoogstnoodig. --- De veelvuldige oorlogen,
door hem gevoerd, nu tegen Frankryk en Engeland, dan te.
gen den Kerklyken Staat in Italie, en ook tegen de Turken,
waar van wy boven verflag gaven, in welker rampen de N der.
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derlanders zich, boven al door 't belemmeren buns Handels

en hunner Zeevaardye, vonden ingewikkeld, bragten hem
meermaals in groot gebrek aan geld; zwaare en menigvuldige
beden drukten de Hollandfcbe en Brabandfcbe Steden, fcha.
delyke belastingen firemden den Koophandel, de bron des
welvaards. De traage toeftemming der Staaten, hunne wei•
geringen, verdroeg by met veel gedulds; en verzekerde zich
niet, door gewelddaadige middelen, van 't geen zagtheid niet
verwerven kou. De rykdom der welvaarende Steden liep den
Keizer in 't oog, en zette hem aan tot het heffen des honderd
alle uitgaande Koopmanfchappen, en des-flenpigsva
tienden van de inkomlien der vaste goederen, als mede van
de jaarlykfche winst der Kooplieden. Doch dit ontwerp ontmoette zo veele zwaarigheden, dat de Keizer aelve den hou
weder affchafte, en de nalaatigheid-derflnpigto
omtrent het invorderen van den tienden , zeer groot in de
meeste Steden, door de vingeren zag. ' —'— In den Jaaré
MDXL bezogt by de voornaamfle Steden van Holland en
Zeeland, en werd te Utrecht hoogstilaatlyk ontvangen.
„ De Hervorming, in dit Tvdperk, zo groote beweegenisfen
aanrigtende, konden de Nederlanden, en bovenal de volk
Gewesten, als Braband, Vlaanderen en Holland, niet-rykfle
í}i1 blyven. Vérbaazend was derwaards de toevlugt van Vreemdelingen; de hervormde Leer werd door ontelbaare Lutberfchen uit Duitschiand en Calvinisten uit Zwitzerland, over.
gebragt, en greetig aangenomen : want deeze te begunlligen
was een nieuw punt van Vryheid , en wel het gewigtigfie :
Godsdienftige en Burgerlyke Vryheid, veréénigd, kon niet anders dan Inwoonders lokken, en den Koophandel uitbreiden.
Haatlyk waren de luie Monniken in 't oog der nyvere Nederlanderen, die reeds voor lang hunne dartelheden verfoeid
hadden , en nu ook, by den dag der befchaafde Letteren,
hunne domheid begonnen op te merken. Hollands roem, de
groote ER SMt3s, wiens Metaalen Standbeeld nog te Rotterdam gezien wordt, bragt, door zyne geestige en fleekende
íchriften, hier aan niet weinig toe.
„ Dan KeizercAREL, die anderzins den Landzaaten veelinfchiklykheids betoonde, was, op dit Pluk, de ftrengheid zelve. In Duitscbland vond by zich genoodzaakt aan de Her.
vormden, hem boven 't hoofd gewasfen, den teugel te vie.
ren; doch het was 'er verre af, dat de Nederlanderen dit geluk ten deele viel: by zou gaarne, ware liet hem mogelykgeweest, belet hebben, dat de ruimte, in Duitscbland den Onroonafchen verleend , in de Nederlanden bekend wierd; hier
fcheeaa
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fcheen by de fchade , daar geleden , te willen herhaalen.
Niet dan met fchrik en verontwaardiging leezen wy, dat,
onder de Regeering van deezen anderzins zo roemwaardi.
gen Vorst, byna vyftig duizend Menfchen, meest Neder•
zyn. fie ftrenlanders, om 't geloof, met den dood geftraftzyn.
ge bloedplakaaten en derzelver volvoering ontluisteren zyne
naagedagtenis. --- Men heeft hier, egter, aan te merken,
dat , onder dit groot aantal van geflraften , buiten tegen
Oproerigen geweest zyn, die den Godsdienst,-fprak,vel
tot een dekmantel van de heilloosfle aanffagen , misbruikten.
De Wederdoopert te AmJlerdam en te Munfter vertoonen
ons een fchroomlyk rot vol bygeloof, geestdryvery, fchynheiligheid en outugt, en verdienden, met het hougíte regt,
de ftrenge beteugeling des wereldlyken arms.
„ In den Jaare MDXLIX, liet CAREL de V zyn Zoon pHILIPS, als aanslaande Erfheer en Opvolger zyns Vaders, alomme in de Nederlanden huldigen: eene plegtigheid van grooten toertel, en die den Lande op veel gelds te (laan kwam.
Dit werk hadt zyn beflag niet gekreegen, of de Keizer verklaarde, dat de tVederlanden, dus zamengevoegd, vereenigd
zouden blyven, onder de heerfchappy van één Vorst. Mogelyk hadt hy het in den zin , een Koningryk van deeze
Gewesten te maaleen.
Eer CAREL afstand van de Regeering deedt, en zyn Zoon,
op de voorbefchreevene wyze overdroeg, befchonk hy eenige Nederlandfcbe Hoeren met nieuwe waardigheden, en,
daags naar de Overdragr, deeden de Staaten hunnen nieuwen Heer hulde. „ Gelukkig , om met de woorden van
Neerlands beroemden Gefchiedfchryver WAGENAAR, dit
Hoofdfluk te befluiten , gelukkig zou het voor Holland en
de andere Nederlanden geweest zyn, zo zy, van Heer ver
breuk, onder de voorgaande Regeering, in-wisfelnd,
hunne veyheden gemaakt , allengskens hadden mogen zien
heden. Doch, by droevige ervaarenis leerden zy, dat FnrL1PS, het oor leenende aan de Geestlykheid en aan de onbedreevenen in de kennisfè der Landen , de breuk langs
hoe wyder, en eindelykongenceslyk maakte: waar uit een op(tand gereezen is, die in felheid, duurzaamheid en zonder
wedergade gehad heeft in de Ge -lingeutkom,
-fchiednsrvogtye."
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Leevensbefcbryving van eenige voornaame meest Nederland.
fche Mannen en Vrouwen. Vierde Deel. Te 4anferdamn
by P. Conradi, en te Harlingen by V. v. d. Plaats 1 777. Ira
gr. octavo 3S 1 bladz.
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It vierde Deel deezer Verzamelinge behelst weder op
nieuw een aantal van Leevensbefchryvingen , welken
op Bene foortgelyke wyze als de voorigen uitgevoerd zyn;
en dos , gelyk we voorheen gezegd hebben, in een uur van
uitfpanning , met nut geleezen kunnen worden. -- Om
'er nogmaals iets uit over te neemen , zullen Wy ons bepaalen tot eenige hoofdtrekken van den beroemden higlius
van Bytta van Zuicbemn; die, onder de Staatsdienaars der
Spaanfche Regeeringe, by den aanvang der onlusten in de
Nederlanden, bovenal in aanmerking komt.
Na een voorafgaand verflag van zyne geboorte in Fries.
land, op den i8den van Wynmaand des Jaars zyol, mitsgaders van 't voltrekken zyner Letteroefeningen, en de groote vorderingen, die hy daarin gemaakt had, meldt men ons
in deeze Leevensbefchryving tot welke aanzienlyke posten
by verheven wierd, en hoe verftandig by zig in derzelver
waarneeming gedroeg. Dit bragt , gelyk het verhaal ver•
volgt, te wege, dat hy, op het overlyden van Lodewyk de
Scboone, door den Keizer, tot Prefident van den geheimen
Raad te Mechelen , wierd aangefteld ; in welke bediening
by den Lande van veel nuts geweest zou zyn , byaldien de
andere Spaanfche Staatsdienaaren hem gehoor hadden willen
verleenen.
Zyn afkeer van de uiterfte fl:rengheid tegen dezulken, die
van de Roomfche Kerk afweeken , bleek al vroeg by gele genheid van 't afkondigen van's Keizers Plakaal tegen de Ketters. 't Is waar, men hield hem verdagt, dit Plakaat te
hebben ontworpen , en zulks haalde hem den haat der menigte grootlyks op den hals : maar hy zelf betuigt in zyne
Brieven, „ dat het flrengfte, dat 'er in gevonden wierdt,
aan 's Keizers Biegtvader en aan den Keizer zelven moest
worden toegefchreeven; dat hy veele dingen verzagt hadt;
dat firenge middelen hem altoos hadden tegengeftaan ; dat
hy van gevoelen was, dat men de flrafl'en tegen de Ketters
moest maatigen, en merkelyk onderfcheid tusfchen hen maa—
ken; dat hy gewenscht hadt, dat de Keizer het Plakaat den
Nederlandfchen Raaden , eer het wierdt uitgegeeven, hadt
laaten onderzoeken; doch dewyl dit zyne MJefleit niet behaagd
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haagd hadt , oordeelde by het zyn pligt te zyn , zvJrg te
draagen, dat het Piakaat met gemaatigdheid ter ultvoeringe
gelegd wierdt."
's Mans doorzigt in de zaaken van 's Lands regeering.
kan men afneemen, uit zvn oordeel over des Keizers voorgenomene overdragt der Nederlanden. Eer dezelve nog ge.
fchied was , voorfpelde by den Lande niet veel goeds uit
de nieuwe Regeering ; hy was bedugt, dat de Landvoogdes
Maria zig van 't bewind ontflaan , en dat Philips het oor
leersen zou aan jonge luiden , die de oude Staatsdienaars
verílooten , nieuwigheden invoeren , en 's Land zaaken,
die tot nog wel beuiierd waren, in verwarring brengen zout
den. ----- Dit vooruitzigt , en vervolgens de aanvanglyke
vervulling hier van , deed hersi een en anderwerf fpreeken,
van zyne Ampten neder te leggen; doch men bewoog hem,
in zynen dienst te volharden. /7iglius, die fleeds by den
Keizer in agting gebleeven was, behield ook de gunst van
Philips, die zelfs in zo verre 's Nlans verdienfte erkende,
dat hy hein tot Lid in den Raad van Staat benoemde, ja
een deelgenoot maakte van den Agterraad, met welken de
Landvoogdesfe qlasgareta, in gewigtige zaaken, had befluit
te neemen. Toen Philips vervolgens de Landvoogdes fchriftlyk vermaande, wegens Benige perfoonen, die by hem in 't
oog liepen, hield Viglius op nieuw aan, om van zynAmpt
onttlaagen te worden ; doch de Koning deed hem , door
beloften en gefchenken, van befluit veranderen. Ook bleef
by den dienst des Konings getrouwlyk aankleeven, als zyne
laatere bedryven beftendig uitwyzen; terwyl by 'er, hoewel
vrugtloos, geftadig op uit was, om den Koning totgemaa.
tigder handelingen te beweegen; vooral toen de Hertog van
4lva een woedend misbruik van zyn gezag maakte.
Deeze Hertog gaf in den Jaare 1570 twee algemeene Ordonnantien op de Crimineele Regtsoefening uit, die over 't
geheel zeer hoog geagt worden; en men houdt gemeenlyk
Viglius voor derzelver Opfleiler ; waar uit men afneemt,
dat , daar by den Hertoge tegenftond , zulks niet uit een
heimelyken wrok, maar uit eene zuivere zugt tot 's Lands
oorbaar , zynen oorfprong nam. Uit geen andere oorzaak
ontilond het gefchil, 't welk by naderhand met Alva kreeg,
over het invoeren van den tienden penning, 't welk deeze,
in weerwil van 's Lands welvaart , zogt door te dryven.
Viglius zogt hem, door kragt vats redenen, de zwaarigheid
van het invoeren van zulk eene ongewoone en drukkende
belasting onder 't oog te brengen ; hein vertooneude, hoe
zeer
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zeer de Ingezetenen hier door bezwaard zouden worden„
de Koophandel verloopen, en het misnoegen tegen de Spaan.
fche Regeering nog meer zou toeneemen. Doch alles te
vergeefsch : de hoogmoedige Spanjaard bleef onverzettelyk
flaan op zyn eens opgevat ontwerp; en als de Prefident
ondernam eenige maatiging voor te (tellen, ontftak de Hertog in hevige gramfchap , befchuldigde 'den Prefident van
gebrek aan ontzag voor 's Koning bevelen, en dreigde hem,
dat hy zyn gedrag den Koning zou aandienen. Doch P,.
glius had moeds genoeg om te antwoorden; dat by hoopte,

dat zyne Majefleit hem dan nog bet ander oor wel zoude willen
gunnen, en dat by, in allen gevalle, voor zynengryzen kop niet
bekommerd was. — Zo ernstig kantte by zig, hoewel an-

ders den dienst des Konings en den Roomsch Katholyken
Godsdienst ten uiterfte toegedaan, tegen alle de ftrenge mid.
delen welken men gebruikte, om de Nederlanden te onder
te brengen. En even zo zeer misprees hy de manier, welke
onder Philips werd 'ingevoerd, van de Nederlanden te laaten
regeergin, door Vreemdelingen, die noch de Taal, noch de
Wetten der Provincien kenden, en dezelven op zyn Spaansch
wilden beftieren. Dan de tyden en omi}andigheden waren
'er niet na gefchikt, om, hoe veel bekwaamheids hy ook be.
zate , en hoe veel invloeds by anders mogte hebben, in deeze en dergelyke (hukken het rechte gehoor te krygen.
Hy overleed op den achtftcn van Bloeimaand desjaars 1577,
te Brustèl, in den ouderdom van zeventig Jaarent en werd
te Cent begraaven, in de St. Jans Kerk, in erne Grafftede,
die by by zyn leeven voor zig had laaten maaken. Naderhand heeft men een praalgraf ter zyner eere opgeregt, met
een treffelyk Opfchrift , 's Mans deugden en verrigtingen
kortlyk vermeldende. De Historiefchryver Hooft maalt 's
Mans karakter met deeze woorden. „ Hy was een man van
kloek vernuft, hooghe geleertheit, doortrapt met lange ervaarenis , deftigh van wandel. De blyken , gegeeven van
vastgaande trouw voor de Roomfiche kerk en zynen Koning,
hadden hem vrymoedigh genoegh gemaakt, om te fpreeken
tot maatigheit, beide in zaaken van Staat en van Godsdienst,
en zo veel gegolden, dat men 't hein ten goede hield, meer
niet. Van parthye te wisfelen , om onbenoeghen over 't ver
docht hem te groot een' verwaantheit,-werpnzysad,
oft hachlyk en ongeraaden voor eenen, die zo wel als hy te
hoove flond, en veellicht, by d'andre geen' minder ongereegheltheit in zwank oft te gemoete zagh."
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Etymologicum Teutonic e Linguae, five Dictionarium Teu.
tonico - Latinnm, ftudio et opera COPNELU KILIANI Duf
fla=t. Curante GEPARDO HASSELTO Arnhemienfi , qui et
Inas adnotationes adjecit. Tonus I. Trajecti Batavorum
apud R. de llleyere 1777. Absq. Prtf. &c. 3ó5 pp. iti
quarto f. in.
En nieuwe echte Druk van 't Woordenboek der Neder Eduitfébe Spraake, opgefteld door den Taalkundigen Kiïiaan, volgens des Autheurs beste uitgave van 't Jaar 1599,
met nevensgaande aanmerkingen van den beleezen van Hasfel:, kan den Liefhebberen onzer Nederduitfche Spraake niet
anders dan ten uiterfte aangenaam zyn. Genoegzaam alle beoefenaars onzer Taaie tog hebben deezen arbeid van den op.
lettenden en naarlligen Kiliaan (feeds hoog gewaardeerd; nadien hy, met een fchrander oordeel, de eigen woorden onzer
taaie, in bnderfcheidinge van de basterdwoorden, die uit andere taaien overgenomen zyn, getragt heeft byeen te zamelen, en tevens derzelver waare beduiding aan te wyzen; Zyti
oogwit naamlyk was, in dit Werk by een te brengen t niet
alleen de toen gebruikelyke woorden onzer Spraake , maar
ook dezulken, die hy vond dat eertyds in zwang geweest
Waren, en ten zynen tyde reeds minder bekend, ja, buiten
gebruik geraakt zynde, al onbekend waren; des veeler bete.
kenis eene nader verklaaring vorderde. Hy fchikte ten dien
einde zyne verzameling in eene Alphabetifche orde, en wees
de betekenis van zuivere Nederduitfche, gelyk Lipfius zich
uitdrukt (*), met zuivere Latyniche woorden aan; met by.
voeging van eenige ophelderingen, daar dezelven vereischt
werden of te [lade kwamen, zo ten aanzien der verouderinge
en afleidinge, als ten opzichte van de verfchillende gewesten
enz.; waar toe hy ook nu en dan de gelykluidende woorden,
tuit andere Spraakgin van de zodanigen, die van oudsher met
de Duitfchers eenige gemeenfchap hadden, daarnevens plaat
fie. Langs deezen weg poogde hy de zuivere Nederduitfche
Taal in eere te houden, het zyne toe te brengen , om aan de
ingë(*) In zyn Latynsch Byfchrift op dit Doek, waarin by onder ataderen zegt:

Dat para eP puts Belgica: et quid ultra 1
Et para et ptata dat fitntsl Latina
VI. DEEL* H. LETT. NO. I2.
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ingefloopen verbastering tegenhand te bieden, en eenen ieder
aanleiding te geeven ten rechten verflande onzer Taaie. Hy
maakte dus niet flegts een Woordenboek, dat ter vertolkinge
in Latyn kon dienen, maar een Woordenboek, vrat tevens
gefchikt was, om duisterheden in onze Taal op te helderen,
en de echte betekenis der woorden te leeren kennen : het welk
by indiervoege uitgevoerd heeft, dat men in laatere dagen ondervonden hebbe, en nog heden ondereinde, dat zyn Werk,
als dat van een verftandig en oordeelkundig Schryver, by uitfleekendheid ftrekt, ter gegronder kennisfe onzer Taaie, en
bpvenal van zeer veel dienst is, in 't nafpooren van den zin
6f de meening veeler uitdrukkingen , die in onze vroegere
JVederduitfche Schriften voorkomen ; gelyk zy allen , die zig
daarop toegeleid hebben , als uit éénen monde getuigen. In•
tusfchen heeft men, terwyl de oude uitgave van dit Werk,
(waarvan flegts hier en daar een enkel Exemplaar in de han
Liefhebberen gevonden wordt,) niet meer te beko--denr
men zy, vry eenpaarig geklaagd over de laatere uitgaven ; alzo men, onder den naam van Kiliaan te verbeteren en te
vermeerderen, dit uitmuntend Woordenboek te jammerlyk
mishandeld heeft, zo door onoplettendheid als door onkunde
of waanwysheid. Hier door zag men zig ten grooten deele
verfleeken van het nut, dat toen 'er anders uit haaien kon;
en zulks deed veelels alvoorlang wenfchen, dat 'er eens de
hand geflaagen mogt worden aan Bene echte uitgave van 't
eigenhandige Werk van dien beroemden opbouwer onzer Taale, op dat een zo nuttig gefchrift meer ten algemeenen dieníle
inogte ftrekken. Deeze zo hartlyke wensch der Liefhebberen wordt nu eindelyk vervuld, door eene uitgave van dat
Woordenboek, aan welke de heer van Hasfelt de behulpzaame hand gebooden heeft; en wel op zodanig eene wyze, dat
by de oude uitgave van 't Jaar 1S99 met de uiterftc naauwkeurigheid volge ; en daarnevens nog eenige aanmerkingen
voege, welken ter ophelderinge van Kiliaan dienen, of foortgelyke verklaaringen behelzen , nopens zulke woorden en
fpreekwyzen, die by onze oude Scliryvers gebruikelyk, en
door Kilianus niet opgemerkt zyn; waaronder ook, by voor
gelegenheden, nog al eenige verdere Taal- en Oud--komend
iieidkundige Aanmerkingen geplaatst zyn. Het eerfle Deel
van dit Werk, thans afgegeeven, bevattende de Letters A.L,
dat wel dra van het verdere gevolgd flaat te worden , zal ongetwyfeld den Liefhebberen voldoen , zo ten opzigte van de
uitgave van Kiliaan zelven, als met betrekkinge tot de bygevoegde aantekeningen van den Heer Uitgeever, die onder
aan
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aan 't Werk, op hunne plaats; gevoegd, eni dus van Kiliaans
arbeid afgezonderd zyn. Een èn. ander voorbeeld uit deezd
:aantekeningen ítrekke hier ten blyke van des Uitgeevers op.
lettende en oordeelkundige beleezenheid; dan daar ze in 't
Latyn opgefteld zyn, zouden wy ligtlyk onzen Leezeren ,
die geed Latyn verftaan , met te veel Latyn lastig vallen,
waarom wy de veyheid zullen gebruiken van derzelver inhoud
in 't Nederduitsch te melden.'
Het woord achterJiraaten betekent thans eenigzins afgelegen ftraaten; doch hier mede moet men niet verwarren dé
uitdrukking der Ouden achter flraaten t in de fpreekwyzen
Van achter fáraaten te gaan , en dergelyken. Kiliaan ver
achter ffraaten door 't Latyniche per plateas, en dus-klart
zegt achter flraaten te gaan, zo veel als door of langs de
1lraaten te gaan. In dien zin , zegt de Heer vatt Hasfelt, hei
rinner ik my meermaals by den Ridder Cats geleezen te heb
te drillen achter flraat ; en zo word dit woord ach--ben,va
ter meermaals gebezigd, weder te keerera achter al o.nre laat,
is, ons geheele land door. Fr. v. Miens. Ch. B. D. I. bl.
386. Col. t. en 384 Col, 2. D. II. bl. 45. Col. I. zo fpreekr
ook 111 Stake van te varen achter lande. Zie Huydec. Aant.
D. II. b4 wa.
Op het woord Deégh meldt Kiliaan, dat het, volgens Beeanus, ook betekent allerleie toeneeming en vermeerdering ten
goede,, als at komitig van dygben of dyen. Dus leest men
zegt de Heer van Hasfelt, in iemands Uiterfien Wil, fo be.
geer ick aen Godt van H melryk, dat fy nimmermeer deech
,och teeth en moeten hebben aen lyfnoch aen goet. Zie Matth:
maraud. ad J. Can. p. g4g. Maar wat het woord teeth hier
betekene blyft duister: best fchynt men te denken op eene
verwisfeling van t voor f, (dat meermaals plaats grypt, zie
Drakenb. ad Sil, (tal. L. 11. V. 69 t.) Men leeze dan feecb
of leeg voor fegbe, waartoe ons ook eene volgende uitdrukking leidt, daar feghe en degbe by elkander gevoegd wordt.
[Deeze betekenis houdt ook nog íiand in onze gemeene fpreekwyze, by heeft 'er deeg van.}
Het woord Deur zouden veelen wel willen afleiden van het
Griekfche .vea, maer onze Schryver doet ons niet ongegrond
veeleer denken op ons deur voor door. Men heeft vermoede.
;yk met 'er tyd het houten befchot, dat men in een deur. of
doorgang plaattfe , om denzelven af te fluiten, Deur of Dore, (welk laatfte oudtyds ook gebruikeiyk was,) geheeten `
]Hier toe mag men , zyns oordeels , dan ook brengen de
fpreekwyze , aen die z sterfre doren ven Hollant, dat is g tea
Na 2
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plaatfe daar men in een ander gewest treedt, op de uiterfte
grenzen van Holland. Zie Mattb. Anal. T. 1I1. p, log.
Kiliaan fchynt het woord Hemel naast te verftaan, in den
zin van beymel, als aanduidende eene geheime of verborgen
plaats , afkomflig van-het oude heym , thans gebeim ; dit mag
in den eerflen opflag zeer gezogt fchynen, maar 't zal minder vreemd voorkomen, als men bezeft, dat het woord hemelen oudtyds, gelyk Kiliaan ons leert, ook zo veel was als
beynzelen of verbergen. En dit bevestigt ons de Heer van
Hasfelt, door 't aanhaalen der twee volgende voorbeelden.
Doe nam fie 't hout, ende hemeldet onder die eerde. Le Long
Boet;z. bl. 351. Oft oock gebeurde Batter een/ge prifonniers
ofte gevangenen gekregen wierden, nie:nandt en fal hem ver
te verfeecken noch hemelen. 3. Tjasfens-vorden/
Zeepol. bl. 130.
By gelegenheid van het famengevoegde woord bobbebtobbel
of bobbel fóbbel , waarby ook komt de samenvoeging der werk
bobbelen tobbelen of bobben tobben, ter aanduidinge-worden
van eerre verwarde• beweeging, in welken zin ook de woorden
bobben, tobben en fobben op zigzelven gebruikelyk waren,
merkt de Autheur niet oneigen aan, dat de Natie oudtyds
veelal fmaak had, en nog heeft, in deeze foort van fàmenvoeging van gelykklinkende woorden. Van daar, zegt hy,
is nog onder ons in gebruik , goed en bloed, grceijen en
bloeien, babben en fnabben, handel en wandel, ziet handen
en tanden . beug en meug, by en fy, (als , by is voor by en fy
bewaart, by is zo mismaakt of leelyk nier, dat men hem met
den vinger zoude nawyzen, fy is een woordje van verfmaa•
ding,) bouw en trouw, builtje en mutt, (waar,chynlyk van
de maaien hoed en mudde,) • 'an en alle man, land en land,
ligt en Bigt, zegt en (legt, gres en les, als zyae vrugten verkoopen met gres en les. Dit laatfle is eerre Gelderfche fpreek.
wyze, aanduidende, dat men alles verkoopt wat op den akker, of in den hof is, als 't ware van 't gres of gras af, to
der, tot alles wat men leest of inzamelt, [in welken zin ook
het woord lefes, volgens Kiliaan, gebruil;elyk was, van waar
nog ons woord naleczen en naleezing, met betrekking tot het
inoogflen.]
Dus ver aanmerkingen genomen hebbende , die de Taal
betreffen , zullen wy 'er nog den weezenlyken inhoud
éener Oudheidkundige aantekeninge byvoegen ; waartoe de
benaaming van Huyd- ende -Haer-/lrafe den Heer van Hasfelt
aanleiding geeft. — De fpreekwyzen zu Haut and Haar
t cbten, Haut and Haar abflabn, en men [cal dem dief fcberen,
•
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ren, zyn betrekkelyk tot de firafoefening en de denkwpze der

oude Duitfchers, by welken het affnyden van 't hair ten ui.
terfie fmaadlyk was; nadien zy zeer veel met hunne hairlok.
ken op hadden; van waar het ook den Slaaven niet geoorlofd was hun hair te laaten groeien; en men 't affcheeren van
hair en baard onder de ffraffen geteld vinde. Onze Autheur,
een, aantal van Schryvers tot dit onderwerp betrekkelyk aan
brengt ook daar toe als iets fmaadlyks, ter oorzaa--halend,
ke van de hoogagting voor 't hair, het Wapen. ofWapeldrenken, en iemand te werpen in een grope dat bem haer and halt
nat' fy; mitsgaders onze nog gewoone fpreekwyze van met
iemand iie gek f beeren, en ik ben 'er mede gefcbooren. Dit
leidt hem verder om gewag te naaken van 't optooien der
hairen , en 't werk dat 'er van gemaakt werd, ook onder on.
ze Batavieren, naar uitwyzen van 't geen veele Schryvers,
alhier aangchaal4 ,, deswegens voorgedraagen hebben. Ter
deezer gelegenheid hiaat hy ook bepaaldlyk flil, op die afbeelding van een pgepronkt Batavisch KopVtuk , waar van de
Heer Cannegieter gewag maakt, in zyne Disf. de Brittenb.
C. XIIL p. 14I° 145.; en die de Heer van Loon uit hein overgenomen heeft, in zyne Aloude Historie I D. bl. Men
heeft zig, zyns oordeels, zeer ongelukkig van die afbeelding
bediend, ter verklaaringe van eene plaats uit Martialis, in
welke die Dichter de fpreekwys gebruikt var. liurem habere
Batavana of een Batavisch oor te hebben. De Heer van Hasfelt, dat Kopftuk naauwkeurig bezigti^d hebbende, beweert,
dat men niet wel toegezien heeft: 't geen men, zegt hy, voor
ooien genomen heeft , zyn inderdaad gekrulde hairlokken,
die naar 't voorhoofd ,geireeken zyn. Dit heeft, vervolgt
hy, Mr. de la Barre de Beaunaarcbais reeds voor my gezien,
fchryvende in den XI Brief zyner Brieven van Holland liet
volgende : „ Herinnert gy u de ongelukkige uitdrukking van
zang Batava, waar mede LP7artialis, volgens de verklaarin;
zyner Uitleggers, den Batavieren hunne logheid van geest en
flegren finaak verweeten zou hebben ? De geleerde Gerard van
Loon heeft gedagt, dat de Batavifche ooren aldaar elleenlyk te
berde gebragt waren, ter oorzaake van derzelver grootte aan
de oude Batavifche Koppen. Maar 't geen by voor ooren
houdt, zyn, naar 't my voorkomt, twee hairbosjes, die naar
de kruin van 't hoofd opwaards geftreeken zyn." Verder
merkt de Heer van Hasfelt aan, dat de aftekeningen der kop
Sinetiars en uit hein Arkiee, in Nymcg. de oude-muken,di
Hoofdjlad der Batay. bl. So, ons geleverd hebben, ons niet
uoodzaaken om den Heer van Loon toe te vallen. En ik kan,
Nu 3
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zegt hy, van my niet verkregen te denken, dat Martialis ï
als hy, of een ander tot hem, zegt,

Tune es, tune ïlle Martialis?
Cujus nequitias jocosque novit,
Aurem qui nado non habet Batavam.
eigenlyk liet oog gehad zou hebben, op de kortheid of lengte
der ooien. Het bedoelde in die vraag komt veel eer hier' op
uit: „ Zyt gy niet die Iflartialis, wiens dertele fputternyerb
Benen ieder bekend zyn en beháagen , uitgenomen den Batavieren, die kuifcbe ooren hebben ()?" De Batavieren tog waren beroemd van wegen hunne kuisciAleid, waar togen de Roo
meinep aan alle dertelheden gewoon waren, gelyk onze Au.
theur opmerkt. Men heeft des, zynes oordeels, de woorden
in dien zin te ver(iaan, als of 'er ílonde, qui ?nado non Ba,
tavus est, of, die maar geen Batavier is, Zo leest men in

Senecce Suafor. I, van een Nafis Atticus of ttifcben Neus,
om
( 4 ) Eenikemmig met dit gevoelen von onzen Autheur its de ver

welke de Heer Y. 1. F. v. Berkhey in zyne Natuurlyke-klaring,
Historie III D. bi. 42 en 453 van dit Puntdichtje -geeft. „ Do
deftige en kuifche Batavieren, zegt hy, hadden een afkeer van
ede onkuifche en dartele dicht(Iukie$ van 111artialis ; a,s blykt uit
zeker Puntdichtje; [het bovenaangehaalde bedoelende:] 't zy men
't zelve boude voor dat van een gelyktydigen Dichter met Martialis, welke hem eene ftreek heeft willen geeven, 't zy dat men
naar 't gemeene gevoelen, aan iifartialiszelven toefchryve, en
oordeele, dat by de Batavifche ftrengheid heeft willen gispen. --?Iea kan, hoe men 't inzie, daar uit gereedlyk afneemén, dat de
,eile versjes van Martialis , by de Batavieren , in eene geringe
agting waren. Sommigen zouden dit wel willen toekhryven, aan
hunne woestheid en onkunde in de Latynfche Taal: maar als men
in aanmerking neemt, dat zy, door langduurigheid van tyd, bedreeven genoeg waren in de Romeinfche Spraak; en, uit hoofde
van hunnen vryen omgang aan 't Hof, wel wisten cvat 'er onmgong, kan men zulks, naar 't my voorkomt, niet wel beweeren.
Daarenboven is 't, zoo uit de famenfpraaken van Ariovistus met
C,efar, als door de briefwisfeling van Ciwflis en andere Batavieren, met de Romeinfche Veldovertlen, buiten tegenfpraak zeker,
dat zy diestyds zoo onkundig niet waren inde Romeinfcbe fpraak ,
als dezulken wel voorgeeven. 't Is derhalven natuurlyk te den,
ken, dat zy, uit hoofde van hunnen aangebooren kuifchen aait,
de vuile dichtftukjes van Martialis veragt zullen hebben."
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hm dat de Atheners uitmuntten in geestige fchimpredenen,
gelyk onze Voorouders in ktaischheid, waar door hunne oorera
geflooten waren, voor alles, wat de eerbaarheid kwetíle. In
dien zin, zegt Petronius C. LXXXV, dat den ooren-geweld
aangedaan wordt door onkuifebe taal. Voeg hier by Schmidt
13ybeliche Medicus D. I. bl. 255 feq. en vooral Erasmi Adagia lots. Op dit Puntdichtje van Nfartiali;, zegt onze
Schryver ten Plot, fchynen ook, dog zeer liegt, die overileg.
te Britten in hunne Algemeene Historie het oog gehad te hebben; maar ze zyn op eene voldoende wyze wederleid, door
den Heer E. M. Engelberts , in zyne Verdediging van de
Eer der Hollandfche Natie, bl. 39.
Spectatoriale Schouburg, bebelzende eene verzameling der beste
Zedelyke Tooneel/lukken , byeengebragt uit alle de vérfcheiden
taalen van Europa. Met nieuw geinventeerde Konstplaaten
verfterd. Pierde Deel. Te 4rnfleldasn by P. Meijer 1,771. In
octavo 318 blad.-.
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N dit Deel ontmoeten we weder een drietal van Zedelyke Too.
neelf ukken , ingerigt , om de Aanfchouwers of Leezers van
de Ondeugd af te fchrikken, en ter Deugd aan te moedigen. —
Hier toe brengt men ons, in de eerfle plaats, onder 't oog, een
Drama, getyteld de Dobbelaar ; dat ons het gevaafl rke 'van de
Dobbelzugt ten ilerktte afmaalt, in 't fchetfen van k gedrag van
Beverley , die zigzelven en zyn Huisgezin door fpeelen bederft,
en ten laattien wanhoopig de handen aan zig zelven slaat. In de
uitvoering van dit Tooneelíluk brengt men eenige fchelmfche Perfoonen in werkzaamheid , die 't op Beverleys bederf toeleggen,
en waarvan de Hoofdperfonadie de verleiding van BBeverleys Egt.
genoote bedoelt. Tusfcben beiden tragt Lewfon, een Minnaar "vacs
de Zuster der Egtgenoote, hem te behoeden , en de Schelmeryen
aan den dg te brengent doch zyne poogingen op Beverley zyn
vrugtioos , en zyne volkomen ontdekking, die den Schelmen ter
firaf Raat te Vrekken, komt te laat; nadien Beverley zynen dood
door vergif verhaast heeft. Een tweede Tooneeltluk, dat ten
opfchrifc heeft, Schyn bedriegt, of de brouw naar de Wereld,
fielt ons , overeenkomdig met dien tweeledigen tytel, twee ver.
fchillende characters voor. Mevrouw van Milbacb is eene Vrouw
naar de Waereld, die zig, met verwaarloozing van haare huislyke
om(tandigheden , en zonder agt te geeven op Kaaren goeden naam,
laat verleiden tot het bywoonen van wulpfche gezelfchappen, geldverfpillend fpeelen , een los gedrag enz. Een listige Schurk , van
Randolph, die haar bederf zoekt, zig van basre fpeelzu^c bedien,
Nn q.
a

SFECTAT0RI,ALE

SS(

om haar in nood te brengen, meent ten laatile in zyn oogmerk te
zullen Haaryen, maar hy vindt tegenhand; hoe los, hoe wulpsch,
hoe onvoorzigtig, zy is kuisch. In zo verre heeft hierookplaats,
dat Scbysn bedriegt; maar zulks vertoont zig no op eene andere
wyze. in 't gedrag van haare Zuster, de Freule Matbilde ; die de
rol van Gene vroome (peelt, terwyl ze heimlyk wulpfche gezelfchap.
pen bywoont; die haare Zuster belastert, terwyl ze zig niet een
gluipert in enne minnehandeling inwikkelt, en baars broeders Kas
eene goede fomme gelds ontl'reelr,, met oogmerk om met haaren
Minnaar door te gaan. De ontvouwing hier van is doorvlogten met
de werkzaamheid van den Heer van Nilbacb, en de overlegging
des Vaders zyner Echtgenoote, met behulp van andere Perfoonen,
De Heer van Milbach bciuint zyne Vrouw , en vertrouwt nog heeds
het beste van haar; inmiddels kent hy IE7uthilde voor eerre fnoode
huidhelaarfter , des zy weinig invloeds op hem hebbe , fchoon ze
hein nu en dan eenigen argwaan inboczeme. lly heeft zig voorgo.
field zyne Egtgenoote door zagtheid en toegeevendheid minzaam
tot reden te. brengen, en haar als uit zigzelve van gedrag te doen
veranderen. Einclelyk gelukt het hem, op de mishandeling va,.
Rasrdolpb, liet openbaar bewys der kuischheid zyner Egrgenoote te
bemerken; voorts het geheim der fchelmeryen van van Randolph,
als mede dat der huid !.elire van 1lIatf ilde aan den dag te brengen,
en zyne Vrouw tot Laaien pligt te zien wederkeeren. Beide deeze
Stukken hebben dit, met elkander gemeen, dat zy de Speelzugt tot
een uiteríte brengen, zo als dezelve, indien immermeer, zeer zeldzaam gevonden wordt; daarbenevens ontvouwen ze ons meer de
fchadelylte gevearen der Speelzugte, dan wed derzelver haarlyl:heid
in haaien eigen aart. Verder is 't ons voorgekomen, dat de Zelfs.
mooed van den Fleer Beverley niet genoegzaa^n als een ref vaardig
bedryf , gewraakt wordt. Daar benevens gaat Irnt gedrag van Mevrouw van Milbacbb , in tegenoverrtelling van dat hearer Zuster
í 1atbilelc , in zodanig een licht, dat her byi,aes als verfchooulyk
fchyne: 't wordt ten miulte meer afgemaald ais gevaar!yl, in deszeits
gevolgen, dan wel als op zigzelven laaltbaar. Wyders zyn de Schel.
roeryen tot den hoogí:en top gebragt; en de bandeiwy„ e van den
heer, va ra ,Mi^bacb is mede tot zulk een uiterltc gevoerd, dat dezelve, zo r nog n:o eiyk zy, a1 zeer neodo reet de regelen van
vc+orzigtigheid hefla tnbaar gea„t moge worden. Uit dien hoofde beantovoor&ieïn deeze Slokken, Onzes oorde^1s, mh:der dan die
der voorige Deelgin, aan 't hoofdoogmerk deezer Verzatnelinge, os
de voorheen geteevene belchnyving van het Drama (*).
Wat voorts het derde Tooneelftuk , de Page betyteld , aangaat,
:net zelve ontvouwt ons fret pryzenswaardige gedrag van een Vorst,
jegens Bene ongelukkige Vrouw, byzonder met betrekkinge rotheat
;

deugd•
)
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deugdzaam Kind, dat zy tederlyk lief heeft, en Naare liefde waardig
is. Een jonge knaap dient den Vorst als Pagie, maar is te jong
voor dien post; de Vorst verneemt dat de nooddruftige omtiandig•
lieden van deszelfs Moeder de oorzaak zyn, dat deeze weg in,eflaagen is, om het Kind, ware 't mogelyk, voort te helpen. kIy
ontdekt het goed character der Moeder en des Kinds , dat hem beweegt, om andere maatregels te neemen, ter bevorderinge van beider gehik. Dit heeft ten gevolge dat de Moeder een vast penfioen
verkrygt, en dat de jonge Knaap, op 's Vorften kosten, als de zoon
van een Edelman opgevoed en onderweezen zal worden; ten einde hij
zig tot gewigtiger posten bekwaam moge maaken. Om eene ge
natuur te beter voor het Tooneel te fchikken, is-fchiedn.sva
dezelve doorvlogten met eenige gepaste nevensgaande voorvallen,
die de characters der Hoofdperfunadien in 't juiste licht fïellen; ter.
wyl ooft de mindere op Bene voegzaame wyze ten tooneele vérfchy
nen; waar nevens hct natuurlyke in alle de onderlinge zamenfpraaken zeer wel in agt genomen is. Men mag des van dit iatst.
gemelde Tooneetfiuk wel zeggen, dat het, in zyne foort, naar 't
bedoelde van een zedelyk Drama, b-teruitgevoerd is, dan de twee
voorgaande. Het is eene natuurlyke fchildery ,in welke de Deugd,
in haaren eenvoudigen luister, zeer fchoon afgemaald wordt.
Veelligt zal men 'er vinden, die dit laatíte Stuitje als te weinig in.
teresfant, (dat to het geliefde woord is,) wraaken: maar, al eens
toegeflaan zynde , dat gefchiedenisfen , die wat meer vertoning
maaken, beter voor 't Tooneel g.efchWkt zyn, zal men 't egter, om
de eenvoudigheid der gefchiedenisfe.j nies wel geheel kunnen afkeu.
ren, als men de natuur van het eedelyk Drama behoorelykgadeflaat.
De Deugd tog is, zo wel in eenvoudige als in meer fchicterende
gevallen, waarlyk interesfant, en daar het Drama grootlyks bedoelt
de zeden te hervormen, kan en de eene en andere foort van gefchie.
denisfen een eigenaartig onderwerp van het zelve zyn. liet komt
'er op aan, om de Deugd of Ondeugd natuurlyk te doen werken,
ea zo voor te draagera, dat de Aanfcbouwer of Leezer derzelver be.
minnelykheid of affchuwelykheid veraandig leere opmerken; waar
toe men zig zeer wel van deeze en geene foort van voorvallen kan
bedienen. Daarenboven Raat het by ons vast, dat het character van
een Kind van eene goede geestgefteidheid, van eene teerhartige
deugdzaame Moeder, en van eet, goedaarci.g Vorst, die eerre nooddruftige Moeder byitand biedt, en haar Kind onder eene leerzaame
opvoeding brengt, (het zy men dit al of niet interesfant noeme,)
wel zo leerzaam is, als de eerst voorgellelde characters, vooral in
die uiterfien , zo als ze hier ten Tooneele komen. Wy han pen, dat men, daar men thans zo veel finaaks fchynt te vinden, in
Zedelyke Tooreelfiukken, bè:tendig in agt zal neemen, om zulken
gemeen te maaken, die weezenlyk geichikt zyn, om de zaak der
Deugd te bevorderen.
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.rleven van e. Oi'K tER, Wed. WOLFF, en A. DEKEN. Te Floors
by T. Tjallingius 1777. In groot octavo 25 hladz.

Wee Vriendinnen , met het hoogste regt onder Nederlands treffende Dic'hteresfen gerekend, als die meermaals getoond heb.
ben, dat zy gevoelig e n gevoelbaar weeten te dichten, geeven in
deeze haare Brieven een nieuw hewys van die bekwaamntid, welke
daarin aandoenlyk te befpeuren is. Mejuffrouw Lhnlff het overlyden
van den Eerwaarden Houttuffi , L-eeraar odder de Doopsgezinden te
Hoorn, gellorven in den ouderdom van y6 Jaaren , een -zeer geagt
Vriend van haare Vriendin, verIi an hebbende, vat by die gelegen,
held de pen op, om aan haare Vriendiaue te fchryven. Zy waalt
het loflyk character van dien Man, die, zo ooit iemand, de agting
van allen die hem kenden tot zig trok ; des zy motte zeggen :

T

,Ver Domheads bloedarindin, de fnoode Dwepery,
Was nooit dan nu befchroonst haar vuigen aart te toones;
J" en zy ook boonen durf:, zy durft geen Houttuin boonen.
By eene leevendige almaaling, van dat character, dat haar aanleiding
tot verfeheiden Godsdienaige denkbeelden geeft, waar van zy een
welgepast gebruik maakt, laat zy zig by uitbek, op eene gevoelige
wyze, uit tot lof der Menfchenliefde in 't algemeen, en der Wel.
daadigheid in 't byzonder; eene Deugd, die bovenal plaats had, in
den Overleedenen; en welke aangaande zy zig, onder anderen, ia
deezervoege uitdrukt.
Myn ziel is louter vuur,
Als ik iets roe-mryks hoor', iets braafs, iets edelmoedig:
Steeds was ik de vriendin van hen die niet voorfpoedig
Door 't moeilyk leven gaan. En gaf de goede God
Aan my geen jcbatten ter ver zagti,rg van bun lot?
Een gul, een troatryk woord, met mrinzaambeid gefprooken,
Heeft meermaal 't wreed geweld der bittre [mart verbrooken.
Zyn wysheid geeft aan elk geen ruimen overvloed:
Maar-, als myn teder hart zyn pligt volwaardig doet,
Ik myn Natuurgenoot mag by?aan, kan verkwikken,
Dan fcbrcit bet hart door vreugd. dandoenlyke oogenblikken!
'k Ben niet onnut, doe in het goede dat ik kan.
Myn lieve Deken, boe gelukkig is de wan,
,Die zyn bekrompen deel met de armoé niet moet dealen:
Blaar veel en dikwils geeft! wat zal ons meerder fireclen ?
-

„ Het

VAN E, iE!HKBA EN A. DitX"N.

55$

„ Het weldoen is myn' vreugd, Ik volg die neiging in.
Is iets verruklyker, myn waardige Vriendin?
Men maakt ondankbren! Goed, dit zal my niet beletten:
Veragtlyke ondeugd moet der deugd geen paalen zetten.
'k Maak ook gelukkigen, dit 's my genoeg ;, geen nood
Hier is bet zegen waar: „ die goed is, the is groot:'
„

Omtrent veertien dagen na 't opftellen deezes Briefs overleed baar
Egtgenoot i de Eerwaarde Wolf, Leeraar der Hervormde Gemeen,
te in de Beemiter, oud zynde 70 Jaaren, op het onverwagtfie ir
"t hopte van 'den nagt. Zy febreef, op 't eigen oogenblik, om
zo te fpreeken, den 29 April, 's nagts i uur 1777, een aandoen.
lyken Brief aan haare Vriendin, om haar dit Sterfgeval te melden,
en- tevens , om -raar , daar zy zig zonder hulp van Maagfchap of
Vrienden bevond, te beweegera , om tot, haar over te komen, waart
mede zy haaren Brief befluit, fchryvende:

Geheel alleen, wat zal ik doen? wie geeft my raad?
'k Moet van dit Sterfgeval. noodzaaklyk kennis geeven:
,a 'k moet; maar vinde my hier toe gantscb buiten haat.
Hoe zal dat gaan? zie, boe myn zwakke wing'ren beeven.
Ik fcbryf onleesbaar fchrift. Vriendin, wie haat my by?
Wie helpt, wie troost my? ach! myn waardite Deken, gy L
Hoare Vriendin, naar 't fchynt, bezig zynde met het beantwoor.
den van den eerstgemelden, ontvangt dien laatstgenoemden Brief,
waar op zy, sterk getroffen zynde, haar antwoord terfond ten ein.
de brengt, fchryvende, zo als haar die tyding onder 't oog kowu

,

Wat 's dit . g . mynGodi uwMan ... reeds dood ... wat zegt uwBrief!
Ik beef, dat 's onverwegt: .. o Wisfelloop der dingen!
„ Hy ƒpreekt, flerft in uw arm ... en gy, gy zyt alleen!
„Geen vriend,geen maagfcliap!"Ach!'k fchrei met u onder 't leezen?
Wat heeft uw vriendlyk hart door liefde en fcbrik Beleen!
Ik voel al wat gy voelt: 'k zal morgen by u weezen.
In deezen Brief boezemt Mejuffrouw Deken haare aandoeningen
voor haare Vriendin ten tederfte uit ; men kan 'er uit afneemen ,
dat zV, in vroegere dagen, tegen Mejuffrouw Wolf vooringeuomen was; maar dat zy haar, door eene gemeenzaame verkeering,
Naare hoogfte agtinge en hartlyktfe Vriendfchap waardig bevonden
heeft, des zy zegge:
,

Ik
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Ik ken u, myn vriendin, niet by bet Ins gerugt,
Niet door u nu en dan eens onverwagt te aan/charoven,
Maar van naarby: is 't vreemd dat ik vair blydfebap zugt;
jk wen uw agting, uwe vriendfcbap, uw vert ro uwen.
Ach! wist ik dan niet wat de afguntigbeid vermag!..,
Onder deeze bartlyke betuigingen hearer tederfle Vriendfchap fchetst
zy de waardye haaren Vriendinne ren leeyendigfte, als den grond.
flag waarop haare verknogtheid aan dezelve gevestigd is en voorts
baren Brief, met betrekking tot Houttuin, beantwoordgnde, geeft,
zy Mejuffrouw Wolf den lof, dar zy haar gun$jggr denkbeeeldeuï
van 't Menschdom ingeboezemd heeft, dan zy voorheenen bezat.
Naar 't bier gemelde moeten deeze twee Vriendinnen daaromtrent
verfchillefd gedagt hebben , en 't nu eens geworden zyn ; watt
over zy zig aldus uitdrukt.

Daar is, helaas, geen deugd, dus klaagde ik u, te vinden;
„ Daar zyn ," dus /prakt gy dan.allacberldom, ynwaan,
Daar zyn, God zy gelooft! daar zyn nog Deugdgezinden."
'k Ben overtuigd. -.---_

-•-^^-•- -----

De Menscb, o ja! is door Natuur een vriend der Deugd;
Al wie baar ooit befireed, bad eerst zich zelf beftreeden.
Wyders bevestigt zy, op een eandoenlyken trant, 't geen haare
Vriendin tot lof van Houttuin gefchreeven heeft, roemt het gehit
van een vergenoegd mensch , en pryst een deugdzaamen wandel
ten ernstigCre aan; zeggende:

Gelukkig, die aldus zyn langen leevenstyd
Ter eer' van Gad, aan 't nut zyns naasten wil beheren:
En yder oogenblik der DeugtI en Kennis uydt,
Die man is waarlyk groot in 't oog der wyze Reden.
Die niets begeert is ryk: genoeg is wy genoeg:
Laat andren vry bun bof by Rang en Rykdorn rumkeu;
Die nooit op weelde of fcbat begeerige oogen foeg,
Zdl nimmer, niyn Vriendin, naar Naare gunflen banken.
'k Heb met de Waereld en baar dwaasbeid niets te doen.
Laat Valscbbeid, laat de Nyd met boog gezacb regeerent
'k Veragt haar ti'leijery, 'k be/pot ayn vreeslyk waén.
Gemaklyk kan ik 't geen onnodig is ontbeeren.
Dat mnenfcbenliefile altoos ons edel kenmerk zy;
Dat Yriendfchap ons vertrooste in 't onvolmaakte leeven;

Dat
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Dat wy aan jezus Kerk, en aan de Maatfcbappy,
be vruchten onzes tyds, en onzer krachten geeven:
Dat wy, myn s;ielsvriendin Reeds wandelen met God,
Dat wy heeds vaardig zyn in 't doen van onze pligten,
Dat wy, vereent van hart, van geest, van (iaat en lot,
De beste nzenfcben door een vroomen wandel flicbten;
Dat wy, langs deeaen weg, ten blyden hemel gaan,
Canscb onverfchillig zyn wat anderen ook zeggen,
Ons niet verwaardigen om telkens flil te haan,
Op dat wy yder woord bedaard, met geest, weêrleggen.
Zo leggen wy in 't eind dit brooze lichaam af,
Om onze zuivre zucht tot waare deugd te boeten;
Zo zullen wy, niyn Wolfje, aan d'overzy van 't Graf,
Den braaven Houttuin met verrukking weer ontmoeten.
,

By deeze Brieven heeft Mejuffrouw 1J'olJf ook nog gevoegd
naare gedagten op het Lyk van haaren overleeden Egtgenoot; die
tot lof van 's Mans characterfrekken; welke, gelykzy vertrouwt,
gegaan is,
Ter plaats daar zwakke deugd, in Gods getrouwe vrinden,
Haar veyfpraak uit genade en loon by God zal vinden.
hol/and in 't jaar 244o. Te .Horn by T. Tjallingitis 1777•
In groot octavo 18 bladti.
,

E

En Hekei e.hrift van de tegenwoordige zeden en het gedrag der
der Natie, voorflellende hoe dezelve zig zal vertoonen, wanneer zy hervormd zal zyn: welke verandering zo groot zal weezen,
dat 'er een va loop van eenige honderd jaaren noodig zy, om die
te vege te brengen. Zie, tot een voorbeeld , de befchryving van
den dagelykfchen omgang in dien tyd, en vergelyk dezelve met de
tegenwoordige verkeering.
„ In den dagelykfchen omgang is 'er nooit een ledig voor de
ziel. Men praaienteert geen fnuifje om een praatje te manken :" de
tabak zag men, nevens kofry en thé, lang aan als een gevaarlyk
vergif. „ In de ruime zinlyke vertrekken ," zonder porfelein ,
„ met nette meubelen, geheel in den goeden fmaak; vervoegt zich
elk onbefchroomt aan een printtafel of een boekplank. Iets treffende, iets aardigs, een groeppe, een trait d'efprit, alles gevalt en
geeft drokte. 'Er wordt onder de jonge lieden nu en dan ook wet
college gehouden over 't een of 't ander onderwerp, lel eens over
de welgemanierdheid. Het tractaatje daarover is kleiner dan 't vorige,
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ge, 't fustema vereenvoudigt en verbetert, vooral de afdeeliflgover
de anatomie der gerechten en die over de opfchriften: het kaartfpee•
len, de affectatie, het air de protection, en wat niet al te meer,
heeft` men 'er uit leergin verachten. Alles is, ook onder de onder
fans gêne, met de behoorlyke achting voor den-fcheidnaml,
amptenaar en de verdientlen. De meest gegoede onderfcheidt zich
in zyne levenswys; maar boe? verbeeld u b. v. een gepleisterde of
witgeverfde zaal , met een goud biesje; hier geeft men eens een
concert of bal, zonder veel toetel. Verheel u een klein landhuis,
met een vyver, een bloemperk een priëel, een laan , een veldgezicht; hier ontvangt men de goede bekenden, met dat lagchende
vergenoegen, dat het land altoos eigen zal zyn. Ze zien hem fcsier
vergeten dat by een ffedeling is, om een bouwer te wezen. De
bedienden maken zich waardig de genegenheid waar mede men ben
behandelt: elk yvert in zynen plicht. Her meer en meer algemeen
lezen van boeken, die men zocht verdacht te maken, zie daar een
voornaame oirzaak van alle gelukkige omkceringen. Voeg hier by
de gewaarwordingen van de gevolgen der Luxe , en ..... staar
genoeg !"
Op eene foortgelyke wyze fbhetst de Opileller van dit Papier de
Natie, ook in andere opzigten; het meereudeel zyner trekker, zyn
vry juist geplaatst; maar ze zyn niet leevendig, en veelal zo alge
dat ze de voorwerpen niet genoegzaam ondercheiden. Het-men,
Gefchrift behelst, met andere woorden, Bene zylingfche hekeling,
die, fchoon ze over 't geheel doel treffe, wat droog en oppervlak.
kig is.
Ds Edelmoedige Weduwe, Tooneelfpel ; gevolgd naar bet Franfcbe van den Heer COSTARD. Te Arn/lerdam, by de Wed. G.
ten Boekelaar Junior 1777. Bebalven bet Voarberlcbt 88 bladz.
in octavo.
Conflantia, eene ryke Weduwe, komt hier in den aanvang voor,
als iemand , die haare Dogter Amelia, en tevens een Ouderloozen Wees Eelhart, met alle zorgvuldigheid, en een gunfligen
uitfiag opgevoed heeft: waaraan ook deeze kinderen teerhartig be.
antwoord hebben. Intusfchen zyn ze onderling verliefd geworden;
loch de afpand , op welken Eelhart zyne Amelia befchouwt,
wederhoudt hem; tpt dat Con,/lantia, by eene gelegenheid, die
zulks vereischte, geopenbaard had, dat Amelia haare Dogter niet
was; maar dat zy dezelve, haare Moeder overleeden zynde, op.
gevoed had , en dat men aangaande het leeven of den dood haa.
res Vaders in 't onzekere was. Dit geeft Eelbart meer veymoedigheid; dan .Imelia vleit zig met de hoop, dat haar Vader leeft
an weigert zig buiten zyne toelemming te verklaaren. Con/lan.
tia,
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€ia, aan welke Eelbart , op derzelver uitvorfching, zyne Min ontdekte, met nevensgaande bede, dat zy die mogt beguniti en , vee.
klaart zig ten ernstig(le tegens beider vereeniging. Midlerwy meent
men uit eenera Vreemdeling, Leonard geheeten , met welken Fel.
bars gemeenzaam verkeerde, eenige ontdekkingen nopens den Va.
der van Amelia te kunnen verkrygen; en ziet deeze Vreemdeling
is Erastus , die Vader zelve. Hy was voor eenige jaaren
naar de Westindien gegaan , om zyn vervallen Raat te herdellen;
hier in geflaagd zynde, was by naar 't Vaderland gekeerd; maar
't Schip, dat zynen rykdom voerde, bleef agter; men kreeg 'er
eerst geen tyding, en vervolgens zeer flegte berigten van; 't welk
hem deed befluiten eerstdaags weder naar de Westindien te Ptevenen. Geduurende dien tusfchentyd had by zig als een onbekende
Vreemdeling gehouden, en zou dus ook weder vertrokken zyn,
had niet eene voor hem onvermydelyke ontmoeting van Amelia
hem het geheim ontrukt. — In dien toeland vanzaaken, volhar
om weder te vertrekken, ílaat d;nelia, zien--denizybflut,
de dat alle poogingen , om dit befluit te veranderen , vrugtloos
waren , 'er Clerk op aan , om beaten Vader op die reis te verge.
zellen. E°lbart, hierover gevoelig getroffen, befluit dan met haar
te gaan ; doch dir, keert Conflantia af , door hem een gewigtig
geheim te openbaaren; te weeten, dat by dan zyne nog leevende
Moeder de grootste finert zou aandoen. Zy ontdekt hem, by die
gelegenheid , het geheim zyner opvoedinge , en de rede waarom
zy zig, hoewel zyne Moeder zynde, op zodanig eene wyze jegens hem gedraagen had. 'Na 't afloopen der eeríle ontroeringe,
dringt Eeltart , op 't ootmoediglie en vuurigtte , zyne vroegere
fineekbede aan ; dan Conflantia wederltreeft die echtverbintenis
nog even ernstig. O zder des ontvangt Ernestus een berigt , dat
de laading van het geílrande Schip in zo verre behouden zy, dat
by gegrond kunne hoopen op de helft van zynen medegevoerdeit
rykdom. Dit helt hem in haat, om 't geen by ten agteren waste
vergoeden; dan dit gedaan hebbende, gelyk by hembeflooten was,
zou 'er niets overblyven. 4^nelia getroost -zig in een laagen fïaat
te leeven, en offert, zo 't noodig magie zyn, alles op, wat zy
door de goedheid van Conflantia
antia bezit , met vollen regt , om daar
naar goedvinden te kunnen befchikken. In dat tydftip, het-over
welk Eeltart niet ongemerkt laat verloopen , geeft Conflantia aan
Ernestus en Amelia te kennen , dat zy Amelia waardig keurt,
om zig met haargin Zoon in den Echt te verbinden, openbaarende
tevens dat Eelbart haar eigen echte Zoon is; waar op dan ook ter.
hond de vasttelling dier verbintenisfe, ten befluite van dit Tooneel.
fluk, volgt. ---- De rede , waarom Con/lantia dit Huwelyk
vroeger tegenflond , en nu toettemde is deeze: Ernestus lag
by de Waereld onder de baatlyke verdenking, dat by zig de goe.
deren van twee Weezen, zyner zorge toevertrouwd, op eene Cchelmag-
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agtige wyze had eigen gemaakt. Conjiantia kende hier in zyne on
fchuld; en wist, dat by met geen ander oogmerk naar de Westin.
dien gegaan seas, dare om zyn vervallen (laat te herflellen, in hoop
dat zulks hem gelegenheid zou geeven, om ook de bezitting dee.
zer Weezen , welken by onvoorzigtig in onbezonnen handelingen
gewaag: i had, weder te vergoeden. Met dat alles egret oordeelde
C'oniantia, dat zy, om de opfpraak der Waereld te vermyden,
Naare toeflemming tot dien Echt niet behoorde te geeven, zo lang
de Vader van Arizelia niet boven deeze verdenking ware. Toen
hier toe vervolgens gelegenheid was, weigerde zy haare toeflem.
ming niet, fchoon Amelia zig met Naaren Vader, na de herftelling
van zyn verkeerd gedrag , in Iaage omilandighedea mogte bevinden.
In de ontvouwing van dit alles, dat fl:o1Te verleent tot verfcheiden
aandoenlyke Tooneelen van verfebillende foort, die zeer natuurlyk
uitgevoerd zyn, ontmoet men eene reeks van leerzaame lesten, ten
aanzien van de Opvoeding, de bedagtzaamheid in den Handel, het
rechte gebruik van den Rykdom, het vermyden van opfpraak in de
Waereld, en meer dergelyken. Her gedrag van Conflantia is voor
lesten verdienen opmerking; des dit S,ukje met-beld(yk,nhar
regt onder de leerzaame aandoerlyke Zedelyke Toneelfpelen geteld
moge worden.

De Dezerteur uit Kinderliefde, Blyipel. Naar het Hoogdaritscb
van den Heer STCPANtE, de jonge, door A. SYATSIER. Te Pot.
terdarn ter drukkerye van J. 13ronkhorst 177 j. In octavo 74.

bladz.

De ; agtparty van HENRIK IV. Toonee fpcl; gevolgd naar bed
Fi•asafcbe van den Pleere coLLE. Te Asntierdara by de WedG. ten Boekelaar Junior 1777. In octavo 9S bladz.

Wee Tooneelfpelen, die zig laaten leezen; doch meer by ma•
nier van een uitspannend, dan van een zedelyk leerzaam ver
De Deferteur geeft een buitenfpoorig betoon van liefdè-mak.
voor zyne Ouderen; en de jagtparty van den Vorst is betrelrlylc
tot een gemeenzaam voorval, dat in geenen deele interesfant is. Z e
zyn daarbenevens beiden, en vooral de DL ferteur, zeer omslagti;
uitgevoerd , met eene menigte van tusCchenkomende Tooneelen i
welken niets doet tot het hoofdbedoeldc, dat met regt in een Tooneelfpel af te keuren is ; en op zyn hoogst ilegts in zogenaamde
Klugten over 't hoofd gezien kan worden,

T
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LETTER - OEFENINGEN.
Het Leeven en de Leer van JEZUS CHRISTUS, op eene klaas
re en eenvoudige wyze befcbreven door j. WAGENAAR. Gefebikt ter bevordering der 3eugd in de kennisfr, der Euangelifcbe Gefchiedenis. Waaragter, eenige Vraagen over dit
allergswigtigst Onderwerp. Te dmflerdani by Yntema en
Tieboel 1777. In octavo.

D

it Stukje bevat het eerfle Boek van het met recht hoog
geschatte Werk van den beroemden Wagenaar, getyteld , De Gefcbiedenisfen der Cbristelyke Kerke in de eerha
Eeuwe , van welks inhoud en beloop wy met deszelfs uitgave gewag gemaekt hebben (*). Men heeft goedgevonden,
dit eerie Boek , 't welk zich bepaelt , tot ene regelmatige
ontvouwing van 's Heillands Leer en Leven, afzonderlyk
te drukken, byzonder niet oogmerk om der Jeugd diens ig
te zyn , waertoe het bepaeldlyk gefchikt is; dat ons noopt
om van deze inrichting een byzonder verlag te geven.
Het Gefchrift van den Heer Wagenaar is in zyn geheel
gelaten, en op dezelfde manier als voorheen gedrukt, afgedeeld in Paragraphen, naer de voornaemfte hoofdzaken, die
'er in verhandeld worden. Daerby heeft men gevoegd Vra.
gen, die aen 't einde van dit Gefchrift geplaetst zyn, be.
treklyk tot de byzondere zaken, welken in die Paragraphen
voorkomen. Met deze fchikking heeft men bedoeld den
genen , wien het leerzame onderwys der Jeugd ter harte
gaet, een nuttig Huisboek aen de hand te geven, dat der
Jeugd een indrukbaer denkbeeld van dit gewigtig onderwerp
kan verlenen. Als men de Kinderen in de eerfte piaetfe ene
yoorgefelde Paragraphe, geheel of gedeeltfyk , laet lezen;
kan men zich vervolgens van de Vragen bedienen, om hen,
by manier van herhaling van het gelezene , dezelven te
doen beantwoorden. De Jeugd zelve kan zich onderling,
door zodanig ene ondervraging , oefenen. Men kan , by
manier van redenwisfeling, gebruik maken van die Poort van
oefening , dat iiatuurlyk aenleiding kan geven tot verdere
leerzame gefprekken, ter ophelderinge van deze en gene by(*) Zie Redend. Pad. Letter•Oef. II D. bl. 489•
Vi. DEEL. H. LETT. N0. 13.
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zonderheden; waer uit zelfs de meerderjarige Leden van 't
Huisgezin een wezenlyk nut zouden kunnen trekken. Van
dit gebruik, dat zich alleszins aenpryst, als eigenaertig ge.
fchikt ter béreikinge van het bedoelde oogmerk, heeft men
voor de opgemelde Vragen liet noodige bericht geplaetst, ter
aenduidinge hoe men zich met vrucht van deze fbort van onderwyzing kunne bed'}enen. Daer benevens vind men in dit
Stukje een daertoe gefchikt Kaertje van 't Joodfche Land, ten
tyde van onzen Zaligmaker , met aenwyzing der Plaetzen ,
door de vier Euangelisten gemeld, en der voornaemfte reis
onzen Heihand naer en door dezelven; dat het-coerfnva
verhael zyner omwandelinge in 't Joodfche Land een duidelyk licht byzet. — Om den Lezer een' klaerder denkbeeld
van 't bovengezegde, wegens de Vragen, en derzelver betrekking tot de Paragraphen, te verlenen, zullen wy 'er hier
een voorbeeld van bybrengen ; en daer toe verkiezen de
XXIIte Paragraeph; welke ons, ir, een kort beftek, het hoofdbedoelde der voocnaemfte gelykenisfen van onzen Hemelfchen
Leermeester ontvouwt. -- De Heer Wagenaar, etje beknop fchets van 's Heillands_ Leer gegeven hebbende, ver
-volgtdaerpinz .
J1] XXI. [i] (*) De Leer, van welke wy, hier, eene
korte fGhets gegeven hebben, en derzelver uitwerking
dp de menfchen, werdt, veeltyds , in eigenlyke bewoordingen ; doch , veeltyds ook, naar de wyze der
Oosterfche Leermeesteren, onder het bekleedfel van gelykenisfen, voorgeteld; gedeeltelyk, om de weetgierigLeid der Leerlingen op te wekken, en tot verder onderzoek aan te fpooren; gedeeltelyk ook, om het merg der
Leere, voor onopmerkzaamen of kwaadwilligen, te bedekken ; ent, in 't algemeen , om de verbeelding te tref[ ] fen, en de Leer te ligter te doen onthouden (a). [2]
De Zaligmaaker bediende zig, om den uittag zyner predikinge te verbeelden, dan eens van de gelykenis van
eersen Zaaijer,, die zyn zaad in verfchillenden grond
werpende, geene, of weinige en geringe, of veelevrugten zag opkomen (b); of van eenen anderen,, in wiens
ak?

(*) Deze aenwyzende Cyfergetallen ffaen op het getal dec
Vragen.
fa) I L(rTH. XIII. g. 17, 36. MARS. IV. 33, 34. I.uaVIIi. 9, to, i. (b) MATTH, XIII. z - L 1S - z3.
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tikker, bedektelyk, onkruid gezaaid werdt, welk, eerstXXi.
in den Oogsttyd, van 't regte graan zou afgefcheiden,
en verbrand worden (a) [3J Somtyds, vergeleek by [3J
de fpoedige uitbreiding zyner Leere, by een klein zaad i
welk, opgroeijende, breede en digte takken u tfchoot
(b); of by zuurdeeg, welk, in 't kort h eenige maaten
meels doordrong (c). [4] En fomtyds befchouwde hy [4]
den Raat der Gemeente, die zyne Leer beleedt, als een
groot vïschnet, waarin goede en flegte Visfchen begreepen waren . en onder welken de laatsten , eerst na 't eindigen der Visfcherye , van de eergen gefcheiden , en
weggeworpen werden (d). [g] De Farizeërs, die zig [53
zeer veel op hunne deugd lieten voorftaan, en, onder
een openbaar zondig ge.-tusfchen,dorm va
drag, werden voorgegaan, in de opregte omhelzing van
Jezus Leere, werden, in verfcheiden' gelykenisfen, met
e natuurlykite verwen, afgemaald. Dan vergeleek de
Heiland hen eens by genodigden, die, zig, onder ver•
feheiden' gemaakte voorwendfels, ontfchuldigd hebbende van ter rnaaltyd te komen, zien moesten, dat armets
en elendigen hun werden voorgetrokken (e): dan by
eenen ouder' broeder, die lyden moest, dat zyn jonger
broeder, na het dertelyk doorbrengen van deszelfs erfdeel, op de eerfee blyken van opregt berouw, van den
Vader in genade aangenomen, en trefeJyk onthaald en
befchonken werdt (f) : en fomtyds maalde by eenera
hooghertigen Farizeër, nevens eenen kleinmoedigen Tol.
lenaar, in den Tempel biddende, en, minder, gerept.
vaardigd dan deeze, t'huiswaards keerende (g). [6] De [61
blydfchap, die de Hemellingen gevoelden, over de bekeering van éénen Zondaar, meer dan over negen en ne
geene bekeering behoefden,-gentirvad,
werd , door hem , nadrukkelyk , vergeleeken by de
blydfchap, die een herder gevoelt en verwekt-j als hy
een afgedwaald fchaap wederom by de kudde brengt; of
eerie vrouw, als zy, na veele aangewende moeite, een
Verlooren geldstuk wedervindt (b). [7] En als de Fari- [7]
zeUrs vreemd vonden, dat zulke grove zondaars vergee.
ving
(a) MATTH. XIII, 24 -3o. 37-43. (b) MntTx. XIII. 31,
á2. (c) MAITH XIII. 33• (d) MATTU. XIII. 47-50.
(s) Lux. XIV. t6- 24. (f) Lux. XV. ti -3z, (g) LUKT
XVIII. g- 14. (b) LUK. XV. 4- to.
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XXI. ving van zonden verwierven, en zelfs, fchoon laat tot

een beter leeven geroepen, zo wel als anderen, beloond
werden, hieldt by hun voor, dat een Heer, die 't be.
flier zyner goederen toevertrouwd hadt aan bedienden
van ongelyke vermogens , of geplaatst in meer of min
gunflige omftandigheden, zulken, die 't weinige, welk
hun toevertrouwd was, wel aangelegd hadden, naar reden; beloonde, zo wel als zulken, die, gui^f}iger bedeeld of geplaatst, meer winst hadden gedaan; terwyl
by zulken, die zig van de vermogens en gelegenheden,
hun gefchonken , niet nuttiglyk bediend hadden , te
refit onbeloond liet, of UUrafte (a): eu dat een Landheer zulke daghuurders , die, tegen 't einde van den
dag, waren aangenomen, om in den wyngaard te arbeiden, zo wel beloonen'mogt, als anderen, die, vroeg
in den ogtend gehuurd zynde, den gantfchen dag, gear.
[8] beid hadden (b) [8] Ondertusfchen, verzuimde de Heer
jezus niet, zulken, die zig, als zyne Leerlingen, voor.
deeden, in te fcherpen, dat zy, vooraf, wel overleg.
gen moesten, wat 'er aan zulk eene onderneeming vast
ware ; even als iernant , die een tooren bouwen wil,
vooraf, behoort te bedenken, of hy de kosten, daar
toe vereischt, zal konnen, goed maaken; of, gelyk een
Koning, ten ífryde willende trekken, beraadfaagt, of
zyn Lezer groot genoeg zy, om de magt zyns vyands
konnen wederftaan (c). [9] Hy leerde zelfs, dat men
te
[9]
alles, wat met de belydenis en beleeving zyner Leere
onbeftaanbaar was, moest afftaan, door de gelykenisfen
van iemant, die, een'fchat in eenen akker ontdekt hebbende, al wat hy hadt, verkogt, om dien akker magtig
te worden; en van eenen juweelier , die al 't zyne te
gelde maakte, om Bene gelukkiglyk aangetroffen kost.
[ic] baare parel te konnen koopen (d). [to] 't Gedrag van
zulken , die verzuimden, de belydenis der waarheid te
paaren met eeuen deugdelyken wandel, werdt, als ten
hoogfte fchadelyk, afgemaald, in de gelykenis van ee.
nige maagden, die, volgens de gewoonte van 't Oosten, 's nagis ter bruiloft zullende gaan, verzuimd had.
den, haare lampen met olie te voorzien, en daarom afge.
(a MATTH . XXV. 14-30. Lux. XIX.12.26. (b) MATTH.
) X. I- 16. (e) Lux. XIV. 25-33. (d) 11í4r rH. ZULI.
)
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geweezen werden ; terwyl hare gezellinnen, welkerXXf.
lampen behoorlyk gevuld waren, op 't feest, werden
toegelaaten (a). [11] Somtyds, vondt de Zaligmaaker[I I
ook dien(lig, byzondere deugden, door gelykenisfen,
aan te pryzen: gelyk het aanhoudend bidden, in de ge.
lykenis eener weduwe, die, na lang fmeeken, eenen
harden Regter bewoog, om haar regt te doen (b): de
voorzigtige weldaadigheid , in de gelykenis van eenes
Rentmeester, die zig, behendiglyk, wist te verzekeren
van de gunst van zyns meesters fchuldenaars (c): de
barmhertigheid, zonder aanzien van perfoonen, in de
gelykenis van eenen Samaritaan, die, zonder de ingewortelde afkeerigheid , tusfchen de Jooden en Samaritaanen, in aanmerking te neemen, eenen zwaarlyk gekwettUen Jood verbondt en bezorgde (d): [t2] daaren-[i2J
tegen, de fchadelykheid der onbarmhertigheid, midden
in den overvloed, afbeeldende, in de gelykenis van eenera,
ryken slemper, die een' behoeftigen lyder den minften
onderland weigerde; doch, na zyn' dood, fnakte naar
eene geringe laafenis, terwyl de gewezen elendige volop
hadt (e) : en die der onvergeeflykheid ,in het voorbeeld
van een' dienaar, die, geweigerd hebbende zynen mede
kleine fomme kwyt te fchelden, daar zyn-dienar
Heer hem eene geweldig groote femme hadt kwytgefcholden, in de gevangenis geworpen werdt, tot dat hy alles
betaald zou hebben (f). [t3] De verkeerdheid van ge-[13)
hoorzaamheid aan Gods bevelen voor te geeven , en,
ondertusfchen, den opgelegden pligt te verwaarloozen,
beeldde hy af, in de gelykenis van twee zonnen, een
van welken verklaarde, op 's vaders bevel, in den wyn•
gaard te zullen gaan arbeiden , zonder zyn woord te
houden : terwyl de andere, fchoon zig in 't eerst onwillig getoond hebbende, naderhand, berouw kreeg, en
't gevorderde werk uitvoerde (g). [r4] In deeze gely• [14]
kenfis, beeldde Jezus, byzonderlyk, de )oodfche Schriftgeleerden af, die, hoe zeer zy ook, op hunne gehoorzaamheid, boffen mogten, zig, noch door Joannes den
I)ooper, noch door hem, tot waare verbetering des lee.
vens, hadden laaien beweegen; gelyk veele openbaare
zou.
-

(a) MATTS. XXVI. i • r3, (b) Lux. XVIII. t -8. (c) Lug.
.
XVI. I I2. (d) Lux. X. 30-37. (e) Lux. XVI. 1931.
(f) MATTH. XVIII. 23.35. (g) MATTH. XXI. 28 -3t.
00 3
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XXI. zondaars hadden gedaan. [15] Doch deeze hunne oiIS] verzettelykheid , in zig, noch door het firenge voorbeeld van Joannes , noch door de gemeenzaamer leevenswyze van Jezus, te laaten winnen, werdt hun ook
voorgehouden , in eene gelykenis van kinderen, die
hunne fpeelmakkers , noch door lugtig fluitfpel , tot
vreugde, noch door treurig maatgezang, tot droefheid
('6] hadden konnen beweegen (a). [t6] En de eindelyke
uitflag zyner poogingen, omtrent deeze hardnekkigen,
werdt leevendig vertoond , in de gelykenis van eenen
Landheer, die, buiten 's lands zullende verreizen, zyzien wyngaard verhuurde aan luiden, die, in de plaats
van hem de bedongen' vrugten, ten bekwaamen tyde,
op te brengen, zyne knegten, gezonden om dezelven
in te zamelen, den een na den anderen, mishandelden
en ombragten; en, eindelyk, zynen Zoon zelven, dien
zy behoorden ontzien te hebben, buiten den wyngaard
C171 wierpen, en van 't leeven beroofden. [t7] De Jood-,
fche Overfen verftonden zo wel, wat Jezus met dec•
ze gelykenis bedoelde, dat zy, in toorn ontfteken , de
handen aan hem geflaagen zouden hebben, zo zy 't
gemeen, welk hem voor een' Goddelyk'Profeet hieldt,
niet ontzien hadden (b).
-

Op deze Paragraphe worden de volgende Vragen voorgefield.
§. XXI.
Leerwyze van Jezus door Gelykenisfen.
i. Van hoedanig eene leerwyze bediende zig Jezus, veel.
tyds, en waarom verkoos hy dezelve ?
2. Waar by vergeleek by den uittag zyner predikinge ?
3. Onder hoedanige gelykenisfen [lelde hy de fpoedige uit•
breiding zyner Leere voor?
4. Hoe befchouwde by den Raat der belyderen zyner
Leere ?
5. Op welk eene wyze maalde by de trotfche Farizeërs,
in tegenflelling van boetvaardige Zondaaren, af?
. Waar by vergeleek by de blydfchap der Hemelingen,
over de bekeering van een geheel afgeweekenZondaar?
7. Hoe

{a) Marra. XI. i6-ig. (b) MATn . XXI. 33.46.
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7. Hoe toonde by, den Farizeërs , de onregtmaatigheid
hunner klagten over zyne Leer, nopens het geluk van
boetvaardige Zondaars?
8. Welke voorzigtigheid vorderde hy, in zyne aanhangers,
vóór 't aanneemen zyner Leere?
9. Welken afftand eischte by van hun, die zyne Leer om.
helsden ?
10. Hoe maalde hy de fchadelykheid van 't gedrag der zodanigen af , die zyne Leer beleeden , en niet deugde
zaam leefden?
1I. Prees by ook niet wel byzondere deugden, door gelykenisfen, aan?
12. Waarfchuwde hy zyne Leerlingen niet in tegendeel, op
dezelfde wyze, tegen eenige byzondere ondeugden?
13. Hoe verbeeldde by de verkeerdheid van derzulker doen,
die voorgaven, God te willen gehoorzaamen, en onder
-tusfhenzy
geboden verwaarloosden?
14. Wat bedoelde Jezus, wel byzonder, in die laatíte ge.
lykenis ?
15. Stelde hy die onverzettelykheid der Joodfche Schriftge.
leerden ook niet nog, op eene andere wyze, voor?
16. Hoe vertoonde hy den eindelyken uitílag zynerpoogin.
gen, omtrent deeze hardnekkigen?
i7. Verslonden de Joodfche Overlfien deeze gelykenis , en
wat gevolg had zulks?

Redevoering door den Heiligen CHRYSOSTOMUS $ omtrent 1400
jaren geleden op Kersdag uitgefproken. Voorafgegaan van
des Opjtellers Levensbefebryving , in welke de teedere en
bartelyke aanfpraak zyner Moeder is ingevlochten. Uit bet
Grieksch vertaalt. Te Rotterdam by J. Brom horst. In
groot octavo 46 bladz.
Ehoudens de hoogachting voor de wezenlyke verdienden
van den met recht beroemden
komt het
B
ons echter niet raedzaem voor zyne Leerredenen, als by uit.
Chhryfottomus,

1 ek leerzaem en Richtende, in de Nederduitfche Tale over te
brengen. Ieder tydperk, om zo te fpreken, heeft zyne denken leerwyze; en die, welke vóór veertienhonderd jaren ge.
fchikt was , om invloed te hebben, is daerom juist tegen.
woordig geenzins ene der bekwaemften. Dit onderfcheid,
gelyk de ondervinding, zelfs in korter tydbettekken leert, is
zomtyds zo aeninerkelyk, dat men zich in later tyd naeuw0 o q.
lyks
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lyks kunne verbeelden, hoe zodanig ene predikwyze eertyds

genoegen hebbe kunnen geven. De enige ontknooping hier
voor dien tyd heerfchende manier van denken, welke-vanisde
by een Volk gevonden word, en daer de Leeraers, hoe ver
anders , insgelyks door medegefleept-flandigebkwm
worden: 't geen niemand vreemd kan voorkomen, die ooit
met oplettendheid gade gelagen heeft, welke kragt de gewoonte, de opvoeding, het onderwys der Jeugd, de voorgang van Mannen, die de achting en toegenegenheid van een
Volk verwierven, met meer diergelyken, op dit alles hebben.
Wanneer men, zulks in opmerking nemende, acht geeft op
den tyd in welken Cbryfostomus leefde, kan men enigermate
begrypen, hoe 't mogelyk zy, dat zyne predikwyze toen behaegde; maer, als men dan tevens gadeflaet, de thans heer
manier van denken, is 't nog veel klaerder te bezef--fchend
fen, dat die manier van voort ellen voor onze dagen niet ge
hier van uit het volgende ftael,-fehiktzy.Mnordl
daer de Oudvader in zyne befchouwing van de Oosterfcbe
Wyzen aldus voortgaat.
„ Gv o Leerling [van CHRISTUS] volg my [met uwen
aandagt] : [als ik ti zegge] dat de zeyze mannen atièhaduwingen waren van de Heidenen, die van de dwalingen der Godloosheid bekeerd vierden: [en fchoon] niet geleid door een
volmaakt licht , echter zo ver door den luister van 3oannis
licht als door eene fier voorgegaan werden tot CHRISTUS, die
in 't vleescb was voortgebragt; — want laat my opmerken
dat de fier tot aan het kind voortging, en [als toen] haar loop
fluitte; want Yoannis insgelyks, door zyn predikzen, als een
,ier gefchenen , en CHRISTUS verkondigt hebbende, zeggende, „ ziet het lam Gods! dat de zonde der wereld wegneemt !"
ftuitte zyn loop, zeggende [wederom] „Hy moet toenemen,
snaar ik moet afnemen !" --- „ En toen de wyze mannen
gekomen waren, zegt de Evangelist, vonden zy het kind en
deszelfs moeder, en nedervallende hebben zy het zelve aan gebeden!" Uit dien hoofde voegt het hun, die van een beidens leven tot CHRISTUS komen, eerst van de hoogte hunner
Godloosheid neder te vallen, en dus, als het ware, van de
aarde opgenomen , de geboorte van CHRISTUS naar den vleefche te belyden, en als dan, beurtelings, hunne oogen naar
zyne Godheidt te wenden! „ En als zy (volgens Matthew)
hunne lchatten open gedaan hadden , boden zy hem gefchenken — goud, wierook en myrrbe ," als aan een die voor
ons leed', en cHRIsTUS nam die gefchenken aan: niet als of
by dezelven behoefde, maar om hen, die dezelve aanbragten,
te
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te helpen : want by ontving het goud, om hen van de liefde
tot het geld af te trekken, hy ontving den wierook, om hen
van den afgodendienst af te houden , en by ontving de myrrhe, om hunne doodsheid van ziel te zuiveren! en indien
het noodig zy, eenige verdere verborgenheid te ontdekken,
zoo laten wy 'er neerftiglyk naar vernemen! [gelyk als] —
zy brengen goud, wierook en nsyrrhe tot hem, die voortge.
bragt was, om dat 'er van hem gefchreven is, (in Paulus
brief aan de Pbilippenfen) dat „ voor hem zich zouden buigen alle de knier der genen, die in den hemel, op aarde en
onder de aarde zyn :" door welke efferhande zy voorbeduid•
den het gene te komen Rond: want door het goud, gaven
zy de dankzeggingen der hemellche Engelen te kennen, •--door den wierook, het knieburgen van aardfche menfchen,
door de snyrrhe, het gebed voor de zielen, die in de bel [of
het graf] gehouden wierden; om dat het noodzaaklyk was
voor hem, die tot CHRISTUS kwam, drie Goddelyke deugden te bezitten , welke de Apostel (in den zendbrief aan die
van Corinthen) noemt, geloof, hoop [en] liefde! en
toen zy de fchatten van het hart open gedaan hadden, boden
zy geloof aan, als blinkend goud, -- hoop als wierook van
eeti lieflyke reuk, --- [n] liefde, als myrrbe, de leden
der kerke te famenbindendc."
De Vertaler beduid ons, dat men „ deze Leerreden (*),
om het treffende en het fraye dat 'er in voorkomt, te voelen, en te fmaken, meer dan eens of tweemaal moet lezen,
--- en dat hy 'er voor binnen haat, dat naarmate dezel.
ve veelmalen gelezen word , de bewondering te grootex zal
zyn." Wy hebben 'er in dien zin geen proef van ge
omen, en kunnen niemand onzer Lezeren de proefneming-n
daervan aenpryzen; dewyl wy 'er aen de andere zyde voor
binnen teaen , dat ver de meesten , zo niet allen, hunnen
tyd zouden beklagen, en gemelyk worden. — Men kan
de Oudvaders redelykerwyze hoogachten, zonder zig over
alles , zelfs tot de gebreken , en den valfchen finaek, die
in hunnen tyd heerschte , eerbiedig te verwonderen.
Aen 't hot der Voorreden vinden wy nog , zo als de
Vertaler het noemt , ene beantwoording van ene tegenwerping
(•) [Of liever deze byeengebragte Bukken uit enige Leerrede -

nen van den Oudvader.] Ze zyn, volgens het berigt van deu Ver.

takt, „ verzamelt uit vier Leerredenen door ct sosTomus op Kers•
dag uit gefproken."
005
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ping tegen de vastftelling van 's Heillands geboorte op den
25 December. De tegenwerping is die, welke men ontleent van der Herderen verblyf op het veld , houdende de
nachtwacht over hunne kudde, volgens Luc. II.8;'t welk men
oordeelt, dat een gansch ander jaergetyde dan den barren
Winter aenduid. Maer onze Schryver is van oordeel, dat
by de kracht dier tegenwerping inzonderheid kan verbreken,
door de zuidelyker ligging van Bethlehem , en dus de ge
dat Gewest in aenmerking te ne -matigderluchkvn
allen , die dit onderwerp ooit nauwkeu- -men.Da'tisby
rig nagegaen hebben, overbekend, dat met de maend November de regentyd reeds daer was, in 't Joodfche Land ,
en dat de Herders gewoon waren hun Vee tegen dien tyd
ter ftallinge te dryven : des de bovengemelde aenmerking
van den Autheur, (zo men al het gunftige , dat hy 'er uit
wil afleiden , wilde toeftaen,) de bygebragte tegenwerping
geenszins verydele. — Heeft iemand lust dit Stuk nader
te onderzoeken , hy ha het oog op A. KLUIT volledige verklaring van Luc. II. 2. Tweede Stuk bl. 733•7.
,Proeve van Aanmerkingen over bet regt en onregt gebruik
der H. Schrift , voornamelyk in het behandelen van de
Practyk der Godzaligheid, door C. SWAVSNG , Predikant
te Westbroek. Eerjie Stuk. Te Utrecht by de Wed. J.
J. v. Poolrum en A. v. Paddenburg 1777. Bebalven bet
Voorwerk 128 bladz, in groot octavo.

M

Et liet opilellen van dit Gefchrift bedoelt de Eerwaerde Swaving , gelyk by in zyne Voorrede aenduid,
voornaemlyk tegen te gaen, „ zulke misvattingen van den
zin der H. S. , die zo in latere als wel voornamenlyk in
deze onze dagen, in het behandelen van liet geen tot de
godzaligheid en bevinding behoort , onder de voorpanders
en belyders van de ware en zuivere godvrucht, zo wel als
by anderen, in zwang zyn." Dit misbruik tracht by hen,
door 't aenvoeren van enige ítaeltjes, onder 't oog te bren.
gen , om hen daerdoor tevens op te leiden tot een recht
gebruik der Heilige Schrift ; ten dien einde !lelt hy zich
voor, zodanige misbruiken onder enige hoofden te verzamelen ; te toonen hoe men de H. S. ten dien opzichte recht
behoort te gebruiken, en hoe men dezelve meermaels mis.
bruikt. — In liet thans afgegeven eerlte Stuk bepaelt by
zich tot twee hoofdzaken; te weten, bet regt en onregt gebruik
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(ruik der overzettingen en grondtalen, benevens het regt en
onregt gebruik van woorden en fpreekwyzen. Onder ieder de.
zer hoofdverdeelingen geeft hy leerzame onderrichtingen nopens het rechte gebruik, met bybrenging van, naer zyn byzonder doelwit, welgepaste voorbeelden, ter waerfchouwin.
ge tegens het misbruik : des dit Gefchrift zeer wel gefchikt
zy, ter bereikinge van zyn oogmerk; en de oplettendheid der
Leden van Nederlands Kerke vereifche ; om zich te fterker tq
wapenen, tegen die misbruiken, welken maer al te veel onder
ons gevonden worden.
Het eerfte Hoofddeel gaet wel byzonder over de rechtmati.
ge achting voor de Bybelvertalingen, en bovenal voor onze
gebruikelyke Nederlandfche Overzetting; die zo ver niet moet
gaen, dat men den Grondtekst veronagtzame, doch waaromtrent men ook aen den anderen kant niet moet denken, dat
alle verandering van dezelve ene wezenlyke verbetering is.
Dit heeft men , gelyk zyn Eerwaerde verder aenmerkt, in
acht te nemen, niet alleen ten opzichte van min of meer duistere, maer ook ten aenzien van klaerder plaetzen; wier nevens hy een oordeelkundig gebruik van de ophelderende aenmerkingen onzer Kanttekenaers, mitsgaders van de verklaringen van andere oordeelkundige Uitleggers ten ernstigfe aen,
pryst. -- In het tweede Hoofddeel neemt by in aenmerking,
dat het verder noodig is, wel te letten op de ware betekenis
der woorden en fpreekwyzen, op den geheelen fchryfftyl der
Heilige Schryveren en 't aenmerkelyk onderfcheid van Cfyl,
't welk zich tusfchen hen opdoet; nadien men, by mangel
hier van, ligtlyk tot eenig misverlland van den zin en 't bedoelde der Heilige Schryveren vervallen kan. Zyn Eerwaerde
dit aengetoond hebbende, zo nopens woorden als fpreekwy.
zen, hecht daer aen nog ene korte bedenking over de idiotismi of het taeleigen der H. S. , en befluit ten laetífe dit eerfte
Stuk zyner Proeve, met ene uitbreidende verklaring van , en
ophelderende aenmerkingen over, Hozea XIV. ,.-- Overeen.
kom[tig met het opgewelde doelwit des Schryvers , behelst
dit Gefchrift ene reeks van bedenkingen over verfcheiden plaet,
zen der Heilige Schrift, dienende om derzelver misbruik tegen
te gaen, en het rechte gebruik daer van aen te wyzen. Tot een voorbeeld hier van, als ene proeve der uitvoeringe,
firekke het geen zyn Eerwaerde voorílelt , ter bevestiginge
ener aenmerkinge, „dat men zich ligtlyk fchuldig kan maken,
aan liefdelooze kleinachting van 't geen achting en liefde verdient, door misvatting en verkeerde toepasfmg van zulke

woor-
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woorden, die zo wel beminlyke als laakbare zaken te kennen
geeven."
„ Hoe verkeerd en ontydig, zegt hy, zou men de klein.
achting en verwaarlozing van Godlyke en menschlyke weten
kennis en het onderzoek van de leere der-fchapen,vd
waarheid, en zynen onlust tot deze beminlyke voorwerpen,
bewimpelen met het zeggen van den Apostel , de kennis maakt
opgeblazen, maar de liefde flicbt, i Cor. VIII. i.
„ 'T is waar de kennis der waarheid, de beste kundigheden, die flegts in befchouwing bellaan, maar aan het gemoed
tot regte betrachting niet geheiligd worden, zyn niet genoeg
om ,ons wys te maken ter zaligheid. En liet zou wel-zam,
a llerwenfchelykst zyn, dat de algemene berusting in de blote
befchouwing der waarheid veranderdwierd in een heerfchenden
lust en liefde tot 's Heilands raad, Joh. XIII. t7, indien gy
deeze dingen weet, zalig zyt gy, zo gy dezelve doet.
„ Maar Paulus woorden geven geen lchyn van grond of
recht, om het beklagelyk gebrek, dat ik gemeld heb, te verontfchuldigen. Het fchynt my toe, dat door de kennis ze
ker geestelyke gaaf bedoeld worde, die ook elders in zyne
brieven aan de Corinthiers YYvcrs genoemd zy, i Cor. XIII.
2.8. XIV. 6.
„ De famenvoeging niet andere gaven des H. Geest bever
dit gevoelen. Het blykt ook enigzins uit den 1h.-tigmyn
menhang, waartoe deze gaaf in de opkomst der kerk gediend
hebbe. Onder anderen, tot het onderfeheiden en beoordee.
len van geoorloofde of ongeoorloofde fpyzen en dranken , en
van allerlei zaken, die tot de Christelyke veyheid betrekking
hadden, en daartoe al of niet behoorden. Zie t Cor. VII[. 4.
„ Daarby merkt men ligt, dat hier zelfs van deze kundig
niet in 't afgetrokkene gefproken wordt, maar dat zy-heid
wordt afgekeurd, zo als zy van fommigen, wier gedagten al
te íteil waren, tegen hunne broeders misbruikt wierd, en de
palen van behoorlyke gematigdheid en 'befcheidenheid te bui
ging: waardoor zy by toeval ligtlyk tot opgeblazenheid-ten
overfloeg. Trouwens, gelyk de lof der liefde, de liefde licht,
geen blinde, maar welgeregelde liefde aanpryst: zo blykt uit
kracht van tegendelling, dat niet alle kennis, maar de ongeregelde, van opgeblazenheid befchuldigd wordt.
,, Waaruit by wettig gevolg wel afgeleid mag worden, dat
allerlei andere kennis en kundigheden van denzelfden aart, als
die, welke hier veroordeeld haat, onder het zelfde oordeel
vallen, maar ook niet meer.
„ Daar
-
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„ Daar is ten allen dage kennis , die opgeblazen maakt
en ont[ticht. 'Er is ook aardfche wysheid van Jacobus met
levendige verwen afgemaald. Maar het ware niet min ongerymd, zig op den Apostel Paulus, ten nadeele van nuttige
wetenfchap, als op Jacobus , tegen de wysheid, te beroepen.
„ En hoe zou Paulus hier alle waarheids onderzoek, als
ene moeder van opgeblazenheid , uitbeelden en ten toon fiel.
len; daar by het elders met raad en daad, ja met beftrafling
van veler traagheid, (Heb. V. 11-14.) zo yverig heeft voor.
geftaan."
Begeert men hierby een tweede voorbeeld, men neeme daft
nog mede 's Mans aenmerking op het gebruik van 's Heillands
woorden, Matth. V. 20. 't En zy uwe gerecbtigbeid overvloediger zy, dan die der Schriftgeleerden. — gy zult in 't
koningryk der besnelen geenfans ingaan. Dezelve luid aldus.
„ De gerechtigheid, hier gemeld, kan, volgens de bekende onderfcheiding tusfchen de rechtveerdigheid des geloofs en
die des wandels, tweezins worden opgenomen. De gerechtigheid des geloofs, die ook waarlyk overvloediger is, dan
die der Schriftgeleerden, fchynt hier niet te wyken voor de
gerechtigheid des levens. En egter hebben voorname onderzoekers van den zin der fchriften aangetoond, dat wy niet de
eerfle , maar de twede hier te verftaan hebben. Waartoe zy
zig ook op het geheele beloop der redevoering beroepen.
Waarby men uit den tekst zelf kan opmerken, dat hier van
ene geregtigheid gefproken wordt , daar de Pharizeën en
Schriftgeleerden iets van hadden , maar te weinig. En dit
laat zig gemaklyk verklaaren, ten aanzien van de gerechtig.
heid des levens. Integendeel, van de gerechtigheid des ge
-lofs
hadden zy niets.
„ Ik heb dit voorbeeld des te liever aangehaald, om dat
een voortreflyk man, die het ook breder uitwerkt, het opgeeft, als iets, waarin zyne Paitzifche broeders, in hunne
verhandelingen van de 'Euangelietekflen, gemeenlyk plagteu
te feilen. (*)"
(*) A. Schultetus Exercit, Euang. L. 11. C.
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Verbandeling over de Vraag: Welke zyn de voornaamile oorzakken van het overlyden van eene zo groote menigte Kinderen ; en welke zyn de kragtdaadigfte en eenvoudigfle
hulpmiddelen, om hen in het Leeven te behouden? Door
den Heer JiQ(ES BALLEXSERD, Burger van Geneve. Te
4mflerdam by W. Schalekamp z7??. 147 black, in gr. Svod
van Mantua heeft de Vraag ter BeantwoorD Eding4kademie
opgegeeven: welke zyn de voarnaamfle oorzaaken
menigte Kinderen;

en welvan bet overlyden van een zo groote
ke zyn de kragttlaadigfle en eenvoudig/le hulpmiddelen, om here
in bet Leeven te behouden? De Heer LALLExsERD, door men.
fchenlietde gedreven, en onzen Landgenooten bekend door zy
ne gekroonde Verhandeling over de Lighaamelyke Opvoeding
der Kinderen, en helaas! door eene te vroegtydige dood der
Menl'chelyke Maatfchappy ontrukt, ondernam ook deeze
'Vraag te beantwoorden, en is daarin zo wel geflaagd dat de
flkademie van Mantua, welke niet gewoon is eenige Verhandeling, in een vreemde taal gelcheeven, aan te neemen, zo
zeer daarover is voldaan geweest ; dat ze dezelve , tegen naare
inífelling aan, in 't Italiaans deed vertaalen, op dat dit Beene
Verhindering in 't bekroonen van deeze Verhandeling mogte
veröorzaaken. — De Auteur wyst vier Bronnen aan, wel ke, volgens zyne gedagten, de voornaamfie eorzaaken zyn van
deeze groote verwoesting der Jonge Kinderen. --De eerfte
is, de overgeëifdle of verkregene zwakheid onzer Ouderen. De
ede. Het Gebruik van vreemde Minnen. De gde. De gewoone wyze van de Kinderen te bakeren. De Ode. Het te
vroegtydig Speenen der Kinderen, en bet vervangen van dit
voèdzel door eene andere Spyze. ----- Deeze vier oorzaaken
inaaken de onderwerpen van even zo veele Afdeelingen uit,
waarin deeze Verhandeling verdeeld is. In ieder Ai'deelin
toont hy eerst de -reden van 't kwaad, en wyst vervolgens die
hulpmiddelen daar tegen aan. — Dewyl deeze vier niet die
eenige oorzaaken .zyn van de verbaazende fterfte der Jonge
Kinderen, zó heeft hy hier nog eenige aanmerkingen bygevoegd over de oorzaak der Ziekten in deezen leeftyd, als ook
de noodige waarfchuwingen omtrent 't gebruik der Genees.
middelen. -- Wy pryzen onzen Landsgenooten deeze Ver.
handeling als zeer nuttig aan; 't is waar dat hier wel verfcheide zaakgin voorkomen, die meer betrekking hebben op de gewoonten van andere Volkeren dan de onze: dog 'er blyft
genoeg over voor onze Landsgenooten s om hieruit heilzaa.
me
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ine lesfen te naalen in 't bewaaren van 't leeven van onno.
zele Kinderen: 't welk, fchoon met alle mogelyke oplettend.
heid en zorge aangekweekt wordende, nog aan een groote
menigte Gevaaren en Ziekten blootgefteld blyft.
7erbandelingen van het Bataafscb Genootfcbap der proefons
dervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam. Derde Deel. Te
Rotterdam by R. Arrenberg 1777. Bebalven het Voorwerk
287 bladz. in gr. quarto.

N

Aar 't hoofdoogmerk van dit Genootfchap, om wel het
Menschdom in 't algemeen, maar her Vaderland in 't
byzon der, dienftig te zyn , deelt het in deezen mede de beantwoordingen van twee Prysvraagen, die gefchikt zyn, om
een onrniddelyken invloed te hebben op 's Lands welweezen.
De eerfle Vraag is : „ Welke zijn de Redenen of Oor
waarom 'er op de uitgaande Schepen der Neder-zaken,
vooral van hier tot aan-]andfcheOosti Mapje,
de Kaap de Goede Hoop, thans meerder Volk fterft, dan
voorheen, en meer dan, zo als uit de berigten fchijnt, bij
andere Natien? en welke zijn, behalven de reeds bekende,
de beste Behoedmiddelen, om zulks te voorkomen ?" Van
de hier op ingeleverde Antwoorden heeft men 'er drie der
plaatzinge waardig geoordeeld. De twee eertien vond het
Genootfchap zo gelyklyk voldoende, dat men zyne toevlugt
moeste neemen tot het Lot, ter-bepaalinge, aan welk van
beiden, de Gouden Eerprys gefchonken zou worden; waar
dezelve aan 't Bene te beurt gevallen zynde, het andere-op,
begiftigd is met de Zilveren Medaille, met het opfchrift nnr.
riiinio. Hierbenevens heeft men aan een derde Antwoord,
om dat het veela nuttige en ter zaake dienende byzonderheden behelst, het tweede Accesfot van eene Zilveren Medaille
toegeweezeu. --- Het belang der Oostindifche Maatfchappye, geen geringe tak van 's Lands welzyn, maakt de voor
Vraag getivigtig ; en de hiermede gemeen gemaakte-geftld
antwoorden toonen ten klaarl}e , dat de Heeren Opftellers de.
zelve wel degelyk indiervoege befchouwd, en dus alles aangewend hebben , om de oorzaaken van dit onheil na te fpooren,
en de behoedtiiiddelen daar tegen uit te denken. Ze verdiemen uit deezen hoofde zeer wel de ernflige overweeging van
alle de zodanigen, die in een hooger of laager rang eenigerlnaate de hand hebben, in de equipeering, en bemanning deezer Schepen, mitsgaders in de bettiering van, en het toevr
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zigt over het Scheepsvolk, met het geen daar toe verder be.
trekking heeft. Een ieder die eenigen deezer posten bekleedt,
of langs den eenen of anderen weg daar op invloed kan heb.
ben, zal in deeze Antwoorden verfcheiden bedenkingen en
onderrigtingen ontmoeten, die hem te Rade kunnen komen.
--- In de laatl}e deezer drie Verhandelingen , vindt men
daarbenevens nog eenige aanmerkingen , over de ongemeen
groote (Ierfte der Europeaanen te Batavia; metnafpooringvan
derzelver oorzaaken. Ze zyn, volgens deezen Schryver, van
dien aart, dat het daar uit voortvloeiende ongemak van jaar
tot jaar grooter moet worden; des het eene wiste, fchoon
£ene langzaame, verlaating dier Stad dreige; 't en ware 'er in
tyds gezorgd wierd, dit inkankerend kwaad met magt te keer
te gaan, eer de verhelping of te kostbaar of te laat bevonden
wordet waar toe by de, zynes oordeels, dienllige hulpmid
aan de hand geeft.
-deln
Eene tweede door 't Genootfchap voorgeftelde en alhier
beantwoorde Vraag betreft byzonder de Stad Rotterdam zelve, en luidt aldus. „ Is 'er, in aanmerking nemende de ge
Stad Rotterdam, eenig Middel ter uitvoer te-legnhidr
brengen, om uit derzelver Buiten(}ad het Water te keeren,
alleen ten tijde, wanneer het Water tot 3 a 4 voeten beneden
liet peil van den Vloed van den i4den November 1775 gewas.
fen is, zonder dat 'er de Scheepvaart en Koophandel door belemmert worden? Zoo neen; waarom niet? Zoo ja; welk
en hoe het zelve in 't werk te (lellen r Ter beantwoordinge
deezer Vraage vindt men hier twee Verhandelingen; aan wel
gekeurd heeft, de Gou--ker(I,dihtGnofcapbes
den Eerprys is toegeweezen; terwyl liet egter de laatlle het
ilccesfit waardig geoordeeld, en dus deszelfs Schryver eene
Zilveren Medaille gefchonken heeft. -- Beide deeze Verban.
delingen zyn opgefleld door Inwoonders van Rotterdam; die,
de gelegenheid der Stad, en alle omftandigheden daartoe betrekkelyk, kennende, terlkond zeer wel begreepen, dat het
xnogelyk ware iets van die natuur ter uitvoer te brengen : en
dus kwam het maar aan, op het bedenken en voorftellen van
't bekwaamf}e middel, en deszelfs aanwending; waar van zy
jn deeze hunne Verhandelingen verflag geeven, zo als zy,
na een oplettend onderzoek, ten meesten nutte der Stad over
dir Stuk geoordeeld hebben. Het gemeen maaken deezer Stuk.
ken kan des bekwaamen van dienst zyn, zo om het voorge.
(telde te toetten, als om hen -aan te zetten, ter verdere overweeging van een onderwerp , dat voor Rotterdam van de
hoogste aangelegenheid is.
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By deeze beantwoordingen der voorgellelde Vraagen, heeft
men in dit Deel ook nog gevoegd, eene Verhandeling over
het maakzel , en de beweeglyke loswording der Beenverëe•
nigingen van het Bekken , in Vrouwen, omtrent den tyd der
bevallinge; uit waarneemiugen opgemaakt. Dit onderwerp,
waaromtrent de Heel en Vroedkundigen.verfchiliende gedag.
ten voeden , heeft de Optteller deezer Verhandelinge , met
alle naauwkeurigheid, ontleedkundig nagegaan. Ter zekeren
ontdekkinge hier van heeft hy, by eene oplettende overwee.
ging van 't geen anderen deswegens opgemerkt hebben, her.
haalde keeren zyne ontleedkundige waarneemingen hierom
voortgezet; niet alleen op doode lichaamen van zwan.-tren
gere Vrouwen en Kraamvrouwen, maar ook op die van pas

geboorene, voldraagene en onvoldraagene kinderen van bei.
derleie Sexe , mitsgaders op de lyken van jonge voorwerpen, bejaarde en flokoude Mannen en Vrouwen. Van deems
ze zyne navorfchingen geeft by hier een onderfcheiden ver
toon, voorts hoe men daar uit , vergeleeken met-flag;en
het geen de beroemdste Mannen onzer dagen desaangaande
opgemerkt hebben, kunne afleiden, van hoedanig een aart
die fchaamrmbeensvereeniging zy ; en hoe men derzelver be.
weegelyke loswording , omtrent den tyd der bevalling, be
nevens de verandering, die derzelver maakzel als dan ondergat, Nebbe te verklaaren: welk alles niet de daar toe noodige Figuuren duidelyk opgehelderd wordt. Ontleedkundigen zullen deeze Verhandeling met vrugt kunnen door•
bladeren, voor zó verre dezelve ihrekt ter ophelderinge van
dit Stuk, en op nieuw aanleiding geeft, om het zelve met
meerder naauwkeurigheid na te fpooren ; dat der moeite te
eerder waardig is, om dat het een weezenlyken invloed op
zommige omttandigheden kan hebben , die tot de practyl^
behooren: gelyk de Autheur, met het afloopen zyner Ver.
handelinge aanwyst.
„ Deeze ontleedkundige befchouwing en nafpooring, zegt
hy, is niets flechts voor befpiegelend te houden, als of ciezelve voor liet beoeflènd deel der heel en vroedkunde Beene
nuttigheid zoude hebben. Immers zij leerde den beroemden
HUNTER , de verzameling der etterflcifl'e binnen de fchaam•
beensvereeniging te verklaaren (a), terwijl zij tevens de op.
lettendheid der heel- en vroedkundigen uitnoodigt en opleid,
om, door gepaste aanfluitende hulpmiddelen, het gebrekkige
des
,

(a) Medical Obf. and Inq. Yal, s. p. 339•
VI. DEEL. H. LETT. N0. 13.
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des verflapten famenhangs, zo wel in zwangere als kraam
te gemoet te koomen (b).
-vrouwen
„ Eene Vrouw, binnen deze Stad Ainflerdam woonagtig,
welke meer dan eens, ter halven drast, het gebruik des gangs
door waggeling van het geheele bekken verlooren had, het
welk zig egter na de verlosfing telkens wederom herífelde,
heeft, in eerie volgende zwangerheid, in dezelve omftandig.
heden gekoomen zijnde, door de hulp en uitvinding van den
in de werktuigkunde ervaaren heelmeester, de Heer P. L. de
GRlnzo, haaren gang volkoomen behouden."
(b) ijienjoires de 1'4cad. de cbir. T. 4. bist. p. 84, 87. r.
voor Mauriceau p. 7.

CAiU' R Poorr.

Onderwyzingen van een Trader aan zyne Kinderen, in de Na.
tuur en in den Godsdienst. Door A. TREMRLEY. Lid van
de Koninglyke Mact/c appy te Londen. Uit bet Franscb
vertaalt. A. Deel. If Stuk. In 's G•avenhage by J. du
Mee 1777. In groot octavo 176 bladz.
p de befchouwing van de verwondcrenswaerdige Werken der Natuure , in de voorige Stukken van deze by
uithek leerzame Onderwyzingen , voorgedragen, volgt, ,in
dit tegenwoordige, een bepaelder aendrang van dat alles, ter
onwraakbare overtuiginge van 't beishen ener verflandige eerftc Oorzaak van alle die Werken; of van dat Wezen, dat de
uitmuntcndtte eigenfehappen in de hoogde volmaektheid be.
zit ; dat, gelyic het alles heeft voortgebragt , zo ook alles
door zyne Voorzienigheid onderhoud en betliert; en uit dien
hoofde onzer dieptle eerbiedigheid overwaerdig is. -- By
de ontvouwing hier van leid de Heer Trembley zyne Kinderen aenvan ;lyk , tot ene oplettende overweging van de kunst.
ryke fchikking in de werken derNatuur, die ons een verflandigen Maker aenduiden, wiens hooggaende Wysheid alle onze mogelyke nafpooringen overtreft ; dat ons omzichtig be.
hoort te doen zyn, in 't beoordeelen van zyne doeleinden in
alle die íchikkingen. Van daer gaet by over tot het betoogen
der ongerymdheid van 't Stelfel, 't welk den oorfprong der
Waereld werktuiglyk poogt uit te Ieggen, en tot het bewyzen
der noodzaeklykheid van ene eerste Oorzaak, die de oorzaak
is van alles, wat het aenwezen ontvangen heeft. Hier aen
hecht by voorts ene betoogende befchouwing van Gods Voln. aektheden en zyne Voorzienigheid; waer op by ten laetl}e
dit
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dit alles beluit, met ene voortelling van den heilzamen in.
vloed dier kundigheden op het hart, en ene aenfpooring, om
die kundigheden door de Openbaring te volmaken en te ver.
Herken, en zyn gedrag daeraen te doen beantwoorden. ---^
In 'r geheele beloop dezer Onderwyzinge komt de Heer Trembley alleszins voor, als een Godsdienflig Natuuronderzoeker,
die zyne gegronde kundigheden van de Natuur, op ene na.
druklyke wyze, ter inboezeminge van Godsdienstige kundig.
heden doet ftrekken, en geíladig op ene overtuigende manier
aentoont, dat die Godsdienflige kennis der Natuur, in be•
trachting gefield, daedlyk dient ter bevorderinge van 's Menfchen wezenlyk geluk; welk alles hy met zo veel oordeel ontvouwt, en met zulk enen ernst aendringt, dat deze zyne,On.
derwyzing, met regt, boven alle andere vroegere Schriften van
die natuur, te waerderen zy. --- 't Lust ons, ter nadere
proeve hier van, het oog te flaen , op zyne voorffellingen
wegens de Godlyke Voorzienigheid ; en wel byzonder acht
te geven op het hoofdzaeklyke, dat by ons nopens de Godly.
ke Regering leert opmerken.
Om zynen Leerlingen een onderfcheiden denkbeeld van de
Voorzienigheid mede te deelen , fpreekt hy van God ; eerst,
als Onderhouder, en, vervolgens, als Regeerder der Wae.
reld. „ Dit groot Geheel, zegt hy, bettaat in die orde,
welke 'er tegenwoordig in heerscht, zedert duizenden van
Eeuwen. Het is in denzelven staat als het gefchaapen is geworden. Alle de verfchillencle wezens: waar uit het is Iaamengetleld, hebben de eigenfchappen behouden, die hun ge.
geven zyn geworden , en de betrekkingen, die 'er tusfchen
hun onderling zyn geftelt geworden. De loop van de Natuur
blyft altyd beltaan; en alles wat 'er ons van bekent is, overtuigt ons , dat dezelve onveranderlyk is. --- Hoedaanig beftaat de loop der Natuur, die in den grond de Natuur zelfs
is? Heeft de Natuur, om onderhouden te worden, de Magt
nodig, die haar het aanzyn heeft gegeven? Moet deeze Magt
onophoudelyk tot haare onderhouding werkzaam zyn 9 Of
heeft de Magt, die haar gefchapen heeft, haar zoo gefchaa.
pen, dat zy betlaan kunne, zonder nieuwe daaden van die
Magt?" De Heer Trembley beantwoord deze Vragen , en
toont, dat de voorige befchouwing der Natuure in alle deelen
famenloopt, om ons te overtuigen, dat, gelyk 'er ene onein.
dige Magt noodig was om te scheppen, dat 'er ook zo ene
oneindige Magt noodig is om te onderhouden, ja dat het de
eigenfle Magt , dezelfde daed van Magt is, die gefchapen
heeft, en die onderhoud. — 't Is waer, men fpreekt van
Pp
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Wetten, die de Opperoorzaak in de Natuur vastgetleld heeft,
en denkt zemtyds, dat het uit kracht van deze wetten is,
dat de zaken blyven bellaen, en dat de orde, die onder dezelve vastgefteld is, van Eeuwen tot Eeuwen bewaerd word.
Dan deze Wetten zyn, zo als de Autheur verder doet zien,
eniglyk het uitwerkfel van den Almagtigen Wil des Scheppers, en ze vervolgen niet te zyn, dan doordien zelfden Wil:
des men niet wel kunne twyfelen, dat die oneindige Magt,
die de Waereld gefchapen heeft, dezelve ook onophoudlyk
onderhoud. En dit vast ftaende vraegt men wyders,
„ Of God niet alleen de Wereld onderhoud, maar of Hy
dezelve ook regeert, of hy door zyne Magt bet}uuringen uit
Schepzee-werkt,diopgbunsfe dtar
len invloeijen; dan of By dat groote werktuig laat geworden,
volgens de orde, die by op het oogenblik van de Schepping
heeft vastgetteld, zonder eenige andere tusfchenkomst, dan
die van zyne onderhoudende Magt?"
Volgens den Heer Trembley is deze Godlyke Regering en
Beiluuring niet te loochenen ; by beroept zich, in dit geval,
op de eigen denkbeelden, de eigen gevoelens zyner Leerlingen ; naenmlyk hunne inwendige overtuiging van hunne af.
hanglykheid, en gevoelig bezef van de noodzaeklykheid ener
hooger betluuring , welke de Natuur moet doen dienen, om
het Geluk, 't welk zy zoeken, uit te werken. Dit is, zegt
liy, allen meníchen gemeenlyk eigen; en zyn 'er zodanigen
by welken het niet gevonden word, 't is blykbaer, dat zuks
ontflaet uit handtastlyk ongerymde denkbeelden , en een bedorven hart of ligtvaerdiglleid van geest. By die gelegenheid
bepaelt by de aendacht, op den ongelukkigen toeftand derzulken, in tegenover1 elling van 't geluk van hun, die onder een
gevoeligen indruk hier van leven. Ter nadere verfterkinge hier van leid hy zyne Leerlingen verder op, tot ene befchouwing der Natuur, in dit opzicht; en toont hoe alles ons
leert, niet alleen, dat God den loop der Natuur veranderen
kan, nzaer ook, dat by daedlyk, door byzondere betluuringen, in den loop der Natuur tusfchenkomt : waaromtrent hy
tevens aenmerkt, dat men echter omzichtig moet zyn, in 't
maken van byzondere bepalingen, nadien 't ons menfchen
niet mogelyk is het wyduitgellrekte ontwerp der Godlyke Re•
geringe na te fpooren.
„ Ik heb, zegt hy, (onder andere voorllellingen hier toe
betreklyk,) ik heb u reeds meermalen doen opmerken, dat
cie Mensch door keuze of door middel van de krachten en
bekwaamheden met welke by begaafd is, op de Natuur kan
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werken, en Naare uitwerkzels tot in een 'zeker punt beftuuren. Hy kan, by voorbeeld , door zyn arbeid en door zy.
ne fchranderheid meer of min invloed hebben, op de vruchtbaarheid van de Aarde. Hy kan aan de Hoofditoffen niet
gebieden, hy kan de winden niet naar zyne begeerte beftuu.
ren , nog den regen op de Aarde doen nedervallen ; maar
by kan de wateren door de velden eiden; hy kan 'er de
genoegzaamfte mestingen opvoeren ; by kan ze bebouwen
en zyne daaden volgens de Jaargetyden regelen: en daar uit
kunnen zeer gewigtige uitwerkzels voor het Menschdom
voortvloeijen.
„ Het geen de Mensch , uit kracht van zyne natuur en
van zyne omftandigheden, kan doen, kan dat niet door den
Maaker der Natuur gedaan worden? Indien by goedgevonden heeft , dat de zaaken zich derwyze toegefteld vinden,
dat de vrye uitvoerers door byzondere beftuuringen invloed
op hun lot , en op hunnen voorfpoed kunnen hebben , is
het natuurlyk te denken , dat deeze gefteldheid der zaaken
zoodanig is, dat zy ook de byzondere beftuuringen van den
Regeerder der Natuur toelaat.
„ De Gebeurtenisfen , die ons het meeste op dit onder.
werp kunnen onderwyzen, zyn die, welke wy ontdekken,
by de befchouwing van het geene 'er omgaat in de Maat
welke de Menfchen onderling vormen. Gy hebt-bchapy,
reeds gezien, hoe grootlyks zy door hunne behoeftigheden,
door hunne vermogens , en door alle de gemeene on:ífandigheden, in welke zy zich geplaatst vinden, vereenigtzyn.
Gy weet , hoe grootelyks zy de een van de ander in ver•
fcheide opzichten afhangen. Hunne daaden hebben dikwils
invloed op duizenden van Menfchen; bovenal die, welke
zich tot hunne zeden uitftrekken, die, welke betrekking tot
de Deugd en tot de Ondeugd hebben. Een éénig Mensch
heeft dikwerf groote omwentelingen in een Staat veroorzaakt: hy heeft deszelfs Geluk of Ongeluk uitgewerkt: by
heeft fomtyts invloed gehad op het lot van veele Natien.
„ Overweegt hier nog by , dat zeer kleine omftandighe.
den in fchyn ook groote uitwerkzels onder de Menfchen
voortbrengen. Een vonk, die uit haar regte plaats is, kan
verfchrikkelyke vuurvlammen veroorzaaken ; en in eerre an.
dere gefteltheid verwekt zy een zeer nuttig vuur. 'Er zyn
in de Natuur veelerley foorten van Dieren, en zelfs zeer
klein , naar welke men naauwlyks in de gewoonlyke om.
ftandigheden omziet; maar zy kunnen in zekere tyden zoo
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overvloedig vermenigvuldigen , dat zy de goederen van de
Aarde verflinden, en groote verwoestingen aanrichten.
„ Alle de voor de 11Meníchen zoo gewigtige gebeurtenisfen,
die uit de veranderingen en de toevallen, aan welke zy zyn
bloot gefield, voortkomen, geven ons natuurlyk het denkbeeld van de byzondere beí}uuringen van de Voorzienigheid.
Alle de omkeeringen , al liet goed en kwaad, dat de daaden

der Menfchen in de menfchelyke Maatfchappy veroorzaaken,
leeren ons hoe veel invloed zy op die Maatíchappy kunnen
hebben; en hoe veel de invloed, de tusfchenkomst, van den
Meester der Natuur aan dezelve noodzaakelyk kan weezen.
Wy neemen tot Item de toevlucht, als tot de eenige en waa.
re toevlucht in alle de algemeene en byzondere ongelukken.
Wy begrypen klaar, dat het gevoelig, het redelyk en vrye
Schepzel, Bene Regeering noodig heeft, verfchillend van die
der Wezens, die enkel natuurlyk zyn: en wy worden door
deeze overdenkingen opgeleid, om eene Zedelyke Regeering
van de Voorzienigheid te erkennen.
„ De denkbeelden, die wy van de menfchelyke natuur,
van de omftandigheden, in welke de Mensch geplaatst is,
en van de Goddelyke Volmaaktheden hebben , dienen om
ons tot in een zeker punt de natuur van die zedelyke Regee•
ring te ontdekken. Wy ontdekken dat. de ltlenfchen, door
zegeningen en door rampen, geleid worden; door vergeldingen en door ílraffen ; dat zy in deeze Wereld in een Raat van
beproeving en van tuchtiging zyn, welke (trekt om hen tot
de Deugd te vormen, en die betrekking heeft tot andere ftaag
ten, wier denkbeeld ons natuurlyk onze uitzichten op een an.
der leven doet vestigen.
„ Deeze overdenkingen zyn het, die ons de _omffandigheden van het Menfchelyk leven in een zeer leerzaam punt voorflellen. Zy doen ons gezond oordeelen over het goede en
het kwaade, dat in dit leven verfpreid is; zy toonen ons de
Goddelyke Voorzienigheid als algemeene en byzondere be•
fluuringen oefenende, om de zedelyke Wezens tot het Geluk
op te leiden. Maar wy zyn niet bekwaam om in die beftuuringen in te dringen. Wy moeten altyd zorge draagen van
over dezelve niet dan niet de grootfile omzigtigheid te oordee.
len. Het is ons onmogelyk alle de gebeurtenisfen uit te leggen, te oordeelen over het doeleinde en over de oogmerken
van den Regeerder der Wereld, die dezelve toelaat. Want
de Wegen van het Allerhoogfte Wezen zyn niet onze wegen;
en zyne Gedachten zyn niet onze gedachten. Onze uitzichten
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ten zyn zeer eng. Hy is het Oneindige Verfëand. Wy zien
niet dan een klein getal voorwerpen die ons omringen, en
zyn Verfland bevat de geheele Natuur."
Onze Autheur deze zyne redenering voorts verf'erkt, en 't
gezegde nader aeugedrongen hebbende, brengt ten laettle zy•
nen Leerlingen onder 't oog, het nut der voorgedragen be.
fchouwing van Gods Volmaektheden en zyne Voorzienig
heid; met ene ernstige aenmaning, om 'er het rechte gebruist
van te maken; waeromtrent by zich ipdezervoege uitdrukt.
„ Overweegt nu, myne waarde Kinders, hoe de kennisfa
van de Natuur ons opgeleid heeft, tot die van den Godsdienst
en het Geluk. Het fchoone fchouwtoneel, dat zy aan u voor
heeft, de zoetheden, die gy gefmaakt hebt, in het-geftld
zelve te befehouwen, zyn de eenigfle voordeelen niet, welke
die geenen genieten, die zich aan hare befpiegeling overgeven.
Zy verkrygen in de groote orde, die zy in deNatuurwaarneemen, in de fchoonheden, die zy ten toon fpreid, in de be.
wyzen van Goedheid en Wysheid, die 'er van allerwegen in
uitblinken, zy verkrygen de liefde tot de orde, tot het fchoone, tot het goede en tot de Deugd. Zy vervullen hunne zie
niet het denkbeeld van de Eerfle Oorzaak, met dat van-len
haare Volmaaktheden, en niet dat van het Geluk, dat dezel•
ve aan de Deugd gehecht heeft. Zy leeren dit Groote Wezen lief te hebben, en de Deugd, die het aan ons bekend
heeft gemaakt, als een goed, dat voor ons het fchooníte en
liet beste is, als een goed dat ons in het tegenwoordige en
in de Eeuwigheid kan gelukkig maaleen. Zy zien van alomme de voetflappen der Wysheid en Goedheid van de aanbid
Voorzienigheid , die de wereld regeert. Zy leeven-delyk
onder haare Regeering, in vertrouwen, in gerustheid, en in
de grootte hoop. Niets fluit hen , niets ontrust hen, en
het geene zy van de dryfveeren van die Regeering niet begrypen kunnen, brengt hen in geene verlegenheden. Zy weeten
dat het Oneindige Wezen voor hun een onbegrypelyk Wezen
moet zyn. Zy hebben in zyne Volmaaktheden die onbegrypelykheid erkend, die een gevolg vair zyne Oneindigheid is.
Zy gevoelen dat het met de Wetenschap van de Voorzienig
gelegen moet zyn, als met die van de Goddelyke Vol--heid
inaaktheden; dat dezelve ondoorgrondelyke diepteas moet be.
vatten, dewyl zy dezelfde is als die van de Natuur en van de
Volmaaktheden van het Allerhooglte Wezen. Indien zy de
Schepping niet hebben kunnen begrypen, is het dan te ver
dat zy zich geene denkbeelden over de onderhou.-wonder,
ding hebben kunnen vormen? Indien zy in het onafmeerelyke
Pp 4
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van de Eeuwigheid, van de Alweetenheid , van de A'magt
en van de Alomtegenwoordigheid niet hebben kunnen indringen, is het dan te verwonderen, dat zy de wegen van
de Voorzienigheid niet kunnen doorgronden; en dat zy niet
ma^ytig zyn de wyre te doorzien, op welke zv haareRaads.
befluiten fcbikt, en haare oogmerken uitvoert ?
„ De wanre, de verftandige Befchouwer, onderfcheid al.
tyd zorgvuldig liet geene by begrypen kan , van het geene
buiten liet bereik van zyne vermogens is. Hy weet veele
moeijelyke vraagen af te wenden , wier oplosfingen hem niet
noodzaakelyk zyn. Hy vraagt niet hoe de Regeerder der
Wereld het tegenwoordige , het voorledene en het toekor
mende befchouwt ; boe by in den td niet zyne beffuurin.
gen tusfchenkojnt. Hy weet dat Hen) alles bekent is; dat
alles, wat aenweezig is, niet bellaat dan door zyn Almagtigen Wil. Dit leert de Rede en de Openbaaring Zy fte]]en Hem voor als onophoudelyk zyne Schepgels vaarnee.
mende, als tusfchenkomende in de gevolgen van alle de ge.
beurtenisfen, die van gewigt voor hun Gelul., zyn. Laaten
wy ons aan die l'ennisfe houden; deeze verlichtingen zullen
voor ons zekere leidslieden zyn, die ons op geene dwaalwegen kunnen brengen. Laaten wy dezelve volgen, en wy
zullen het Almagtige, het Alwyze en Algoede Wezen volgen, dat ons genaakt heeft, dat ons bewaart, en dat ons
tot het Geluk wil opleiden."
-

LWysgeerige en Staatkundige Gefcbiedenis van de Bezittingen
en den h'oopbandel der Europeaanen in de beide Indien.
Uit bet Fransch vertaald. Tierde Deel. Te Am,/lerdana
by M. Schaiekamp. Behalves den Bladwyeer 405 bladz.
in gr. octavo.
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Et dit Stuk gaat de Autheur, liet vaste Land van ZuidAme ri ka verlaatende , over tot de Eilanden, bekend
onder den naam van de zintil/es of de Vooreilanden, om de
Volkplantingen en den Handel van de onderfcheidene Natien
aldaar te befchotwen. Hy vangt dit gedeelte aan, met eene
uitvoerige befchry,ang van het merkwaardigile, dat men orntrent die Eilanden in 't algemeen in agt heeft te noemen, zo
ten (Upz gte van derzelver ligging als grond- en lugtgefteldheid;
waarop by verder derzelver 13ewooners befchryft, en een verfag geeft van het voorgevallene tusfchen de Spanjaarden,
Franíchen en Engelfchen , Inet de eerfte bezitneeming van
eenia
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eenigen dier Eilanden , en het dryven van den Hamact op
dezelven. Dit leidt hem vervolgens tot rijn berige van de
woeste Bokkaniers en hun euvelmoed; van de voortgangen
der Franfchen en Engellciten, mitsgaders vat) de verrigtingen
der Zeerooveren dier beide Natien , waarordcr ou k cer,tge
Hollanders, zedert zo vermaard onder den naam van Vr} buiters; welker gefchiedenis hy in 't breede ontvouwt , van hunne opkomst af, tot op den tyd, dat hun zonderling geroot.
fchap een einde nam, en deeze Vryhuiters gezette Inwuonders dier Eilanden werden. Hier mede geraakte Amer ka,
gelyk onze Autheur vervolgt, op het afloop^n der voorg;r nde
Eeuwe, genoegzaam in rust; doch het deelde al :eritnnd,
niet den aanvang deezer Eeuwe, op den dood van, Barel desa
II, Koning van Spanje, in de gevol;;en van de oneenif heden
der Spanjaarden en Franíchen met de Engelfchen, waar mede
de Hollanders zich verbonden hadden. En even zo ging het
in 't vervolg van tyd , by de herhaalde onlusten tuslc'ien
Spanje, Frankryk en Engeland; waar van onze Selhrv ver de
Gefchiedenis agtervolgt, tot op de laatstgetroffene Vrede in
't Jaar 1762.
Na dit Gefchiedverhaal, doorvlogten met oordeelkundige
aanmerkingen over het gedrag dier Hoven, en den invloed
van dat alles op de Volkplantin,ien , waar mede het tiende
Boek beflooten wordt, fchikt de Autheur liet elfde I3 aek wel
inzonderheid ter beichouwinge van den S:aavenhandel op de
Afiikaanfche kust, daar men vin oudsher de veragt^vke en
on nenschlyke gewoonte gehad heet, om de bewoonders te
verkoopes; en waar van men zig, zedert Tje oprecting der
Europifche Volkplantingen in Amerika, in de nieuw.• \Vaereld bediend heeft, ter verkryginge v:n arbeiders in de Mynwerken, den Landbouw enz. Onze S -hryver, dit onderwerp op het oog hebbende, geeft vooraf een berigt van frika in 't algemeen , en van dat gedutte, 't welk men Bay harye noemt in 't byzonder, dat heen aa ei.'i^-,g geet;, om zig
uit te laaten over de m. elyltheid van h, t uitrooien der Z.-e.
rouveryeu, en het vestigen van den Koophandel alda.ir. Ver
geeft hy een hreedvncrig verlag van de A;'e t'y;te-vol„ens
kust van Afrika, ter ontvouwinge van de Laudsgefieldneid,
de Regeerit; swyze, de manier van den Oorlog te voeren , de
Zeden der Natie, en den Koophandel , welke ai ja .r eetreeven wordt. Dit brengt hem, eiad.ayk, tot het geer icy inzonderheid bedoelt, te veeeten den Scaaveuhandel, die aan
deeze Kust by uitdek eigen is. Hier op bepa„1,alyk (bi liaan.
de befchryft by deezen handel in dtszeifs ourfproitg en voort.
gag,
1'p 5
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gang, met nevensgaande aanmerkingen over de wyze, op
welke men zig van deeze Slaaven meester maakt, en zig ver.
volgens van hun bedient. De onmenschlyhe handelingen ,
welken daarin veelal plaats hebben, maalt hy ten leevendig(Ie
af, terwyl hy teffens aantoont, hoe men zig jegens hen behoorde te gedraagen, indien men den Slaavenhandel tog wet tigen wil, waar tegen hy zig, als een volftrekt wraakbaaren
handel, ten vuurigfte aankant. Zyne voorftellingen deswegens zyn te nadruklyk, om niets van dezelven, ten deezer
gelegenheid, mede te deelen : 't geheele fluk is te uitvoerig,
om hier plaats te geeven; maar zie hier cenigen van de voor
trekken, ter wederlegginge van de denkbeelden der--namfte
zulken, die den Slaavenhandel en derzelver gewoone behandeling verdeedigen.
Beweert men, dat hy, die iemand tot een Slaaf wil maa•
ken, niet fchuldig is, om dat hy zig van zyn regt bedient, zo
ontkent de Autheur de gegrondheid van dat refit; en beweert
dat zulk een Perfoon een daadlyk regt heeft, om zig tegen
die onderdrukking aan te kanten: des hy, die de Slaaverny
verdeedigt, „ een vyand van het Menschiyk Geílacht zy,
verdeelende het zelve in twee genootfchappen van wettige
moordenaars, de onderdrukkers en onderdrukten."
Zegt men, het regt der Slaavernye firekt zig uit tot den
arbeid en de vryheid, niet tot het loeven; zo merkt hy aan,
dat men zig het regt aanmaatigt, om hen op zodanig; eerre
wyze te behandelen, dat het wel degelyk hun leeven in gevaar helle, ja verkorte. —'- Dog laaten wy, in eenige vol
bedenkingen, des Autheurs eigen voorhellingen over--gend
neemen.
„ Het regt van ílaavernye is het reg: cm allerleie foorten
van misdaaden te pleegen; misdaaden, die eter eigendom aantasten; want gy laat den (laaf niet in het bezit van zynen eigen perfoon : misdaaden, die de Veiligheid verrieti e::;want
gy kunt den Haaf aan uwe grilligheden opofferen: misdaae ,
die de eerbaarheid doen zidderen.... Myn bloed veriiyft o p
liet maaien deezer fchrikbaare afbeeldzels. Ik haat, ik fchuw
het menschiyk geflagt, zamengefteld uit ílagtoffers en beulen;
en indien het niet verbeterd worde, mogt het dan vernietigd
worden!
„ Nog één woord, dewyl wy alles moeten zeggen. CARTOUCHE, gezeten aan den voet eens booms in een dichtbegroeid bosch, de rekening opmaakende van den ontvangst en
uitgaave zyner plonderingen en daggelden zyner onderhoorigen, en nevens hun raadpleegende over de denkbeelden van
even-
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evenredigheid en uitdeelende regtvaardigheid : verfchilt cartTOUCHE, uit dit oogpunt befchouwd, veel van den Slaaven.
handelaar, die, met een gekromden rug, op zyn Komptoir
zittende, met de pen in de hand, het getai der aaníiagen berekent, die by op de Kust van Guinee doen kan; die met hel
daardheid onderzoekt, hoe veele Snaphaanen ieder Neger hete
zal kosten, om den oorlog te voeden, die hem flaaven levert; hoe veele yzeren ketens, om hen op zyn (chip gehoeid
te houden; hoe veel geesfelroeden, om hen tot den arbeid te
noodzaaken; hoe veel elk druppel bloeds, waar mede deeze
Neger zyne plantaadje zal bevogtigen, hem zal opbrengen;
of de Negerin meer voordeels zal doen aan zyne landen , door
den arbeid haarer handen, dan door dien van het Kinderbaa.
ren? Wat dunkt u van deeze vergelykinge? De Struikroover
valt aan, en neemt het geld; de Koopman neemt den perfoon
zelven. I)e een fchendt de gezellige inzettingen; de ander
fchendt de Natuur.
„ Maar de Negers zyn een geílagt van menfc'hen, tot de
ilaaverny gebooren; zy zyn bekrompen van begrip; bedriegelyk, kwaadaartig; zy zelven zyn overtuigd van de meer
ons verfland, en erkennen bykans de regtvaar•-derhivan
digheid onzer heerfchappye.
„ De Negers zyn bekrompen van begrip; om dat de flaaverny alle de fpringveeren der ziele verbryzelt. Zy zyn kwaad
niet kwaadaartig genoeg tegen u. Zy zyn be--artig;no
driegelyk; om dat men tegen zynen dwingeland niet tot de
waarheid verpligt is. Zy erkennen de meerderheid van ons
verfland; om dat wy hunne onkunde misbruikt hebben: de
regtvaardigheid onzer heerichappye; dewyl wy hunne zwakheid misbruikt hebben. Alzo lief zou ik zeggen; de Indiaane=n zyn een geflagt van menfchen, gebooren om verpletterd
te worden; dewy! 'er onder lien dweepers worden gevonden,
die zich werpen onder de raden van den wagen van hunnen
Afgod voor den tempel van Jagernat.
„ Maar deeze Negers waren gebooren Slaaven. Wien,
barbaaren , zult gy doen z.looven, dat een mensch de eigen.
dom zyn kan van eenen Souv`rein, een Zoon de eigendom
van eenera Vader, eene Vrouw de eigendom van eenen Man,
een Knegt de eigendom van eenen Meester, een Neger de
eigendom van eenen Volkplanter?
„ Maar deeze flaaven hadden zichzêlve verkogt. Heeft
immer de eene mensch aan den anderen mensch, door een
verdrag of eenen Eed, kunnen vryheid geeven , om hem te
gebruiken en te misbruiken ? Indien by in dit verdrag be.
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willigd , of deezen Eed gedaan hebbe , het is gefchied in
een oogenblik van onkunde, of eene vlaag van dwaasheid;
en hy heeft daarvan affland gedaan, in her zelfde ooggin.
blik, als hy zich zelven gekend, of het gebruik zyner Reden wederom bekoomen heeft.
„ Maar zy waren in den Oorlog gevangen genomen.
Wat gaat u dat aan ? laat de Overwinnaar zyne overwin.
Hing misbruiken, zo ais hy zulks goedvindt. Waarom zoudt
gy zyn medepligtige worden?
„ Maar het waren misdaadigen , in hun Vaderland tot
flaaverny gedoemd. Wie had hen gevonnisd ? Zyt gy onkundig, dat onder een willekeurigen Regeeringsvorm de
Dwingeland alleen fchuldig is."
Verbeeldt men zig eindelyk , dat het affchaffen van den
Slaavenhandel , het vrymaaken der Negers onbellaanbaar is
met de bearbeiding onzer Volkplantingen ; de Autheur beweert in tegendeel , dat wy onze Volkplantingen kunnen
handhaaven , zonder dezelven met Slaaven te bevolken.
„ De Eilanden , zegt hy, zyn opgevuld met Negers,
wier ketens men heeft verbroken. Met een goeden uitslag
bearbeiden zy de kleine plantaadjen, welken hun geldhonken zyn, of die zy door hunne naarftigheid verkreegen heb.
bei. Dezulken deezer ongelukkigen , die hunne onafhanklykheid en veyheid herkreegen, zouden in vrede leeven van
diergelyk een veyen en voordeelgeevenden arbeid. Hebben
de Deenfche flaaven , dien hunne veyheid is gefchonken,
hunnen Ploeg en Eg verlaaten ?
„ Vreest men, dat de gelegenheid om te leeven, zonder
te werken, op eenen van natuure vrugtbren grond, en Icleederen onder eengin brandenden hemel te kunnen ontbeeren,
de menfchen tot ledigheid doet vervallen ? Waarom bepaalen zich dan de bewooners van Ec—,')pa niet tot den arbeid
van de volftrektfie noodzaaklykheid ? Waarom verfwillen zy
hunne kragten met werkzaame bezigheden , die fiegts aan
kortduurende of op grilligheden gegronde behoeften voldoen ?
Ons zyn duizend beroepen geoorlofd , het een Iastiger dan
het ander , die het werk zyn van onze inflellingen en gewoonten. De Wetten hebben op de aarde een zwerm kunst behoeften doen uitfpruiten, welke zonder haar nimmer het
beftaan zouden gekreegen hebben. Alle de eigendommen,
volgens naare eigendunklykegrilligheden, verdeelende, hebben zy een oneindig getal meni^hen onderdaanig gemaakt
aan den heerschzugtigen wil van hunsgelyken, in zo verre,
dat zy hen doen dansfen en zingen om te leeven. Gy hebt
en-
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onder u Weezens , van dezelve geaartheid als gy zelven ,
die 'er in hebben bewilligd om zich te begraaven onder de
bergeb, om u metaalen , om u koper te leveren, dat u,
mislèhien , een doodlyk vergif zal aanbrengen : waarom wilt
gy dat de Negers minder de fpeelballen .uwer grilligheid,
minder dwaas zyn dan de Europeaanen?
„ Wanneer gy deezen ongelukkigen de veyheid , maar
evenwel allengskens, fchenkt, als eene belooning voor hunne fpaarzaamheid , voor hun pryswaardig gedrag en voor
hunnen arbeid , draagt dan zorge om hen aan uwe wetten
en zeden te onderwerpen , en hun uwe overtolligheden te
fchenken. Geeft hun een Vaderland, zamen(iemmende be.
1an,en , voortbrengzels , die zy kunnen aankweekeh , een
lyftogt overeenkomlhg met hunnen fmaak, en het zal uwer
Volkplantingen nimmer ontbreeken aan handen , die , van
haare ketens verlost, te arbeidzaamer en tierker zyn zullen.
--- De voortbrengzels uwer Volkplantingen zullen door
vrye handen gekweekt, en als dan zonder wroegingen genuttigd worden."
Aan dit alles hegt by eene bemoedigende aanfpraak tot
de Vortfen , om het hunne ter bevorderinge hier van aan
te wenden; en brengt den Planteren, ten laatfte, onder 't
oog het onheil dat hun dreigt.
„ Uwe ílaaven , zegt hy^, hebben uwe Edelmoedigheid
noch uwen raad noodig , om het heiligfchendend juk, dat
hen knelt, af te fchudden. De Natuur verheft haare item.
me luider dan de Wysbegeerte en het belang. Reeds heb
vermoorde Blanken voor een gedeelte onzer mis•-bentlyk
daades geboet; reeds zyn 'er twee Volkplantingen opperecht
van weggeioopene Negers., welke de onderlinge verbintenis.
fen en het geweld tegen uwe aanffagen beveiligen. Het ver
heeft , van tyd tot tyd , eenige flagtoffers gewroken.-gif
Veelen hebben, door een vrywilligen dood, zich uwer onderdrukkinge onttrokken. Dierge'lyke onderneemingen zyn
zo veele flikkeringen van licht , die liet onweder voorfpel.
len ; het mangelt den Negeren flegts aan een Opperhoofd,
dat moeds genoeg bezit , om hen ter wraakoef eninge en
fagtinge aan te voeren."
Na deece befchouwing van den affchuwelyken Slaavenhandel en 't haatlyk gedrag jegens de Slaaven, gaat onze
Scluyver oVer tot het geeven van een berigt, nopens den
Landbouw .gyp de Amerikaanfche Eilanden , en derzelver
merhwaardigíie voortbrengfels; als mede van de gefteldheid
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en voortplanting der geenen, die zig op deeze Eilanden ge.
vestigd hebben. Dit gedeelte behelst verfcheiden bvzonder^
heden , die de Natuurlyke Historie deezer Eilanden betreffen ; en op derzelver voordragt laat de Autheur dit Boek
afloopen , niet eene algemeene aanmerking over het voordeel dat de Europeaanen uit deeze Volkplantingen trekken;
het welk by zig voorfielt, in de volgende Boeken, met op.
zigt tot de onderfcheidene Natien, die 'er deel in hebben,
nader te toonen. En hier omtrent bepaalt hy zig in liet
twaalfde Boek , het laatfte van dit Deel , tot de Volkp?an
tingen en den Handel der Spanjaarden, Hollanders en Deenen. In dit Boek geeft hy een verflag van de oprigting,
de gelegenheid, den handel en het wanbelang van de Volkplantingen der gemelde Natien op de Amerikaanfche Eilanden, waar nevens by ook, als naby dezelven aan de Zeekust gelegen, gevoegd heeft de Volkplantingen der Hollanderen in 't Hollandsch Guyana. Onder liet voorffellen zy.
ner aanmerkingen deswegens , die zig ook eenigermaate uit.
breiden over den geheelen Koophandel , en de Regeering
(zo ver zy daar toe betrekking heeft) der Spanjaarden,
Hollanderen en Deenen , doet hy verfheiden handelingen
deezer Volkeren voorkomen als misfagen, die van nadeelige gevolgen zyn; waar tegen by hen waarfchouwt. Schrandere Staatkundigen en ervaaren Handelaars zullen zekerlyk
zyne gedagten niet altoos billyken, en hem ook hier en daar
niisflagen toefchryven ; maar met dit alles zullen ze egter
ook voorftellingen ontmoeten , die niet geheel te wraakgin
zyn. Vooral mogen onze Landsgenooten, die door het handhaaven van den Koophandel en de Zeevaart ten fleunpilaaren van ons Vaderland Eirekken , 's Mat s oordeel over den
toeftand van ons Gewest ten deezen opzigte wel ernstig
nagaan, om 'er nog by tyds een goed gebruik van te maaken. Slaat hy nu of dan , gelyk men zegt, den bal mis ;
by treft, (dit zal geen onpartig Leezer loochenen,) ook nu
en dan wel recht het doel ; en eene handeldryvende Natie
kan niet te opmerkzaam zyn , op alles wat haar ten dien
opzigte onder 't oog gebragt wordt; fchoon hy, die 'er zig
over uit laat, zig gemeenlyk wat fterk uitdrukke, en op een
te beflisfenden toon fpreeke.
,

yr-

J. RENDORP EET RECHT VAN DF JAG'.

5955

lerbandeling over bet Recbt van de f agt , door Mr. J. REN.
DOR P , Try/jeer van Marquette , Meesterknaap van Hol
Te elinflerdam by P. Schouten 1fí7. Behal•-landez.
ven de Opdragt 184 bladz. in gr. octavo.
[

Elyk misbruiken meermaals aanleiding geeven tot goede
Wetten, zo kunnen ze ook, daar goede Wetten plaats
hebben, wel eens te vege brengen, dat de inhoud dier Wet.
ten r;aauwkeuriger nagefpoord worde , dan men den laatften
tyd gewoon was te doen. Zo is 't in deezen gegaan met de
Wetten nopens het Jagt•Recht ; gepleegde buitenfpoorighe•
den, onder den fchyn van dit Recht, hebben den Heer en
Mr. Rendorp genoopt, om opzetlyk na te gaan, hoe verre
dit Recht zig, naar 's Lands Wetten, al of niet uitihrekke.
't Is hem voorgekomen, dat de Jagt, zo als zy gewoonlyk
geoefend wordt, de paalen des Rechts overfchreedt; dat veelen zig hieromtrent Rechten aanmaatigen, welken onze Wetten hun niet toehaan ; en hy vindt het ten uiterftie onbillyk,
dat Lieden, die geen duim Lands in deeze Provincie bezitten eens anders erfdeel of gepagt goed, komen plat loopen,
onder voorwendzel, dat zy door hunne Geboorte , Anipt of
byzondere vergunning, daartoe, zo als zy 't heeten, gequalificeerd zyn. Zulks heeft hem aangemoedigd, dit Recht na.
der te onderzoeken, en den uitflag zyner onderzoekinge door
de Drukpers gemeen te maakera; waardoor by alles der verdere beproevinge onderwerpt. Zyn E.1. behandelt dit Stuk
niet alle oplettendheid, by manier van een trapswyzen voort
Recht tot de-gan,vdeorfpan'tzdelyk
Jagt af, tot op den tegenwoordigen tyd; en fielt zyne beper
king van de Jagt, naar 's Lands Wetten, in zulk een licht
voor, dat het de opmerking van allen verdiene, die 'er belang in hebben; 't zy om de verdere uitgebreidheid van de
Jagt te beweeren, of om den Jaagers, daar ze te verre mog•
ten gaan, de behoorelyke paalen te stellen. Het Ge
verdeeld in vier voornaame deelen.
-fchritdeswgn
1. Het eerfie gedeelte is gefchikt, om den oorfprong van
het afzonderlyke Recht tot de Jagt na te fpooren; dan hier
omtrent kan hy, gelyk hy zegt, niets dan gisfingen en waar
aan de hand geeven. Naastdenkelyk heeft-fchynlked
men, (daar oudtyds de Jagt niemand verbooden was,) den
our1'prong van het afzonderlyke Recht tot de Jagt, nergens
anders te zoeken, dan in de overmagt der Vorsten, die al
van oudsher op liet algemeene Recht tot de Jagt merkelyke

G

-

in.

596

J. t&ENDORP

indragt gedaan hebben; egrer zo dat de Frankifelie Konitngen
of de KA ers althans, welker regeerings+vyze, ook met betrekking tot dir geval , hier te Lande boven al in aanmerking
komt, nog binnen zekere p;aatfen gebleeven zyn. — AI;es
wat de heer en Mr. Rendorp desaangaande heeft kunnen out.
dekken, leidt 1-em tot dit befluit, „ Dat, onder 't gebied
van de Frankilche Koningen en Duitfche Keizers, het jagen
en dooden van WI alleen verboden was, in de zogenaamde
Forestce of gehegte IValden, den F eizenen , Koningen of byzondere Vorsten en Perf>uen toebehoorende; blyvende voor
alle overige plaatzen liet Room,che Recht , dat tefens 's
Lands Recht was, in zyn ge,ieei, namelyk dejagt onbepaald:
behalven op eens and;rs Land, tegens den wil van den Eigenaar." — Zyn Ed. dit tot dus ver nagegaan hebbende,
felt zig voor
II, in de tweede plaatfe te toongin, dat ook onze Graaven
zig van ouds dat afzonderlyke Recht niet hebben toege.
kend , dan in goederen Nun m vollen eigendom toebehoorende. Het recht der Graaven kon zig natuurlyk niet ver
uittrekken , dan dat der bovengemelde Koningen of-der
Keizeren, aan wier milddaacligbeid zy hunne eerfte Graafly.
ke bezittingen hier te Lande verschuldigd waren; en hun
gezag was aanvanglyk te klein, ons desaangaande be(Iellingen te rnaaken , ter benadeel :nge van de Edelen en derzelver Goederen. Ook biykt het , uit het geen zyn Ed. hier.
omtrent bygebragt heelt, dat alle de Piacaten en Oraonnan.
tien, op 't fluk van de Huutvestery, duinen en wildernisfen , van de aloudiie tyden af , tot dat de Graven hier te
Lande, met de Opperheerichappy, hunne goederen verloren
hebben , uitgekomen , van geene andere bosfchen, duinen
of wildernisfen gefproken hebben, dan van die den Grave
in eigendom, en als bun proper domein toebehoorden: met
duidelyk ondericheid tusichen deeze en andere bosfchen ,
duinen en wildernisfen, hunnen Ooderzaaten toebehoorende.
._--• Hoe (Ie Graaven aan veelera dier goederen gekomen
zyn, doet hier niet ter zaake; waarfchynlykst, zegt zyn Ed.
„ zyn de Graven allengskens van dien grond, dien niemand
zig toegeeigend bads , meesters geworden ; en zy hebben ,
naar maate hunne magt is aangegroeid , ook hunne gerech.
tigheden uitgebreid, en zig toegeëigend, al 't geen hun mogelyk was, onder 't een of ander voorwendfel, te krygen,"
----- Dit verder daar laatende, gaat hy, ten derde, over
Hi, om te onderzoeken • wat men door hunne Houtvestery en Duinmefjerjcbep verftaan moet ; en waar gelegen zyn

HET REC9T VAN bE JAGT•

597

geweest die bosfchen, duinen en wildernisfen, binnen welken
zy de Jagt aan de Edelen en voornaame Officieren vergund
hebben. — In dit onderzoek ontvouwt zyn Ed. eerst,
de betekenis der woorden, Houtvestery en Duinmejferfchap,
niet de daaronder behoorende Wildernisfen; waarop by dan
verder mededeelt , het geen by opgemerkt heeft , wegens
de ligging der Graailyke Bofchen en Duinen, derzelver Grens
-fcheidng'tbyzor,dieHutvsyn'
algemeen. --- Uit het geen by wegens dit onderwerp,
(dat een aantal van ondheidkundige aanmerkingen bevat,
die ook buiten het [luk van de Jagt haare nuttigheid hebben,) byeen verzameld heeft , leidt by de twee volgende
befluiten af. „ (i) Dat die bezittingen, die van ouds door
de Opperheeren dezer Landen zyn genaamd geworden, onze Houtvestery en Wiidernisfe, hare palen en Limiten gehad
hebben ; en zig niet gellrekt hebben, buiten de bosfchen,
duinen en wildernisfen, die den Graven in vollen eigendom
toebehoorden , en hun eigen proper domein waren. Co.) Dat
de Placaten en Ordonnantien , op 't Pluk van de Houtvestery, duinen en wildernisfen gemaakt, eenige weinige artikelen uitgezonderd, op die Ciraaflyke bosfchen, duinen en
wildernisfen alleen toepasfelyk zyn; en dat al 't geen daar.
iu verboden, geboden of vergund wordt, niet kan worden
uitgebreid tot plaatzen, buiten die Graaflyke bosfchen, duinen en wildernisfen gelegen." --- Hieraan hegt de Heer
en Mr. Rendorp wyders , een onderzoek , aangaande het
Recht der Edelen en Graaflyke Officieren tot de Jagt , ten
tyde der Graaven; 't welk zig , zo veel zulks van 's Graaven vergunning afhing, insgelyks bepaalde tot de voorgemelde bosfchen , duinen en wildernisfen, die den Graaven in
eigendom toebehoorden. De Graaflyke Officieren, als Do'
rnestiques 'des Graaflykheids Huis van Holland mogten zekerlyk van alle tyden wagen in bun's Heeren goederen; die
vergunning bepaalde zig natuurlyk tot 's Graaven eigendom
en proper domein; nadien de Graaf geen recht van vergun
goederen der Edelen had. En de naauw be--nigopde
peikte vergunning aan- de Edelen toont mede ten klaar(Ie,
dat dezelve alleen betrekking heeft tot de Jagt in 's Graaven
Domeinen; zonder de jagt op hunne eigen goederen eenigzins te belemmeren , waar toe de Graaven niet gerechtigd
waren, en waaromtrent de Edelen ook nimmer over eenige
verkorting van hun Recht geklaagd hebben. Alles tlrekt des,
ter bevestiginge van het voorgezegde nopens de Placaten wed
gens de Jagt; naamlyk, dat ze alleen toepasfelyk zyn, op
Qq
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de eigen goederen der Graaven; dat de Edelen gevolglyk in
de Jagt op hunne eigen goederen niet bepaald waren, en niet
behoefden te dulden, dat 's Graaven Dienaars of andere Perfoonen in hunne hoJchen en in hunne goederen kwamen jaa.
gen. Tot dus ver raakt dit Gelcbrift de vroegere dagen,
en 't brengt ons nu voorts tot de befchouwing van het Recht
van de Jagt in den tegenwoordigen tyd, waar toe het vierde
gedeelte eindelft gefchikt is.
IV. Hier in zoekt de Heer en Mr. Rendorp aan te xoonen,
dat de Staten dat Recht en die paalen niet uitgebreid hebben;
en dat derhalven die geenen, welken heden met het Recht tot
de Jast begu-uiligd zyn, geen meerdere noch grootere voor
kunnen hebben , dan van ouds gehad hebben, die-rechtn
geien, welken door 's Lands Graaven daar mede hegunfl gd
zyq geweest. -- Ten dien einde bepaalt zyn Ed. zig, om
allereerst na te zien, de voornaamlfe Placaaten en Ordonnan.
tien, welken , na de afzweering van den laatden Graaf Philips, op het fink van de Jagt gemaakt en afgekondigd zyn;
ent verder het Recht van de Jagt onder de Staats -Regeering na
te gaan. Dit verrigt, en daardoor het bovengeftelde geslaafd
hebbende, met beantwoording der tegenbedenkingen van dezulken, die oordeelen, dat zy een uitgebreider Recht bezit
dan j}e Beer en Mr. Rendorp hun toekent, vleit zyn-ten,
Ed. zig met het denkbeeld, dat de gegrondheid der drie vol
Hellingen, uit al het verhandelde, zeer klaar kan bly--gend
ken, „ (z) Dat de hosfchen, duinen, waranden en wildernisfen, van welken in oude en jongere Placaten gef'proken
wordt, geen andere zyn , dan zodanige, die aan de Graaf
eigendom toebehooren. (2) Dat het verlof om-)ykheidn
te mogen jagen zig nimmer heeft uitgel.trekt buiten die Graaf
maar altyd bepaald geweest is, en nog be--lykegoadtu,
paald is binnen dezelven. En (3) dat nooit eenig ter Jagt
geelualificeerde het recht gehad, of heden heeft, om buiten
gemelde bosfchen, duinen, waranden en wildernisfen, op
eens anders grond„ ondanks den Eigenaar, te komen jagen."
Met dit voorgeflelde loopt deeze Verhandeling als ten einde; doch zyn Ed. heeft, teh gevalle der gequalificeerden, 'er
nog wel willen byvoegen, 't geen hens €v)rgekomen is aangaande het Recht onzer Graaven over het Wild in 't algemeen ;
laatende egter aan 't oordeel van den Lcezer, hoe verre het
zelve op goede gronden ten tyde van de Graaven (leunde, en
nu nog fteunt, en welke gevolgen daar uit getrokken kunnen
worden. Het hoofdzaaklyke komt kortlyk hier op uit. Men
heeft beweerd, dat liet Wild, (mits nog nietgevangen zynde,)

den
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den Voraen toebehoorde, of ten minfie, dat zy afzonderlyk
geregtigd waren, om liet te vangen en te dooden; en op die
algemeene llelling fchynen ook eenige nog ftandhoudende
fchikkingen hier te Lande te (leunen. Daar uit zou dan volgen, dat niemand, ten zy ter Jagt gequalifaceerd, het Wild,
zelfs op zyn eigen Land, in zyn Bosch of Tuin mag vangen,
veel minder dooden. ----- Hoe verre dit Recht, en het daar
uit afgeleide gevolg gegrond zy, laat by aan het oordeel des
Leezers; maar als men hier uit verder wil afleiden, dat het
den gequalificeerden derhalven veyflaat dat Wild overal op te
zoeken en te vervolgen , zo dat een Jaager, wanneer 't hem
geluste, vrylyk op eens anders grond kunne komen: of beweeren wil , dat hun zulks ten minfte geoorlofd zy op die
landen , welken voormaals onder de Graaflyke Bosfchen en
Wildernisfen behoord hebben, maar door den tyd, by uit
verkoop of anderszins, daarvan afgefcheiden zyn ge--gifte,
worden; zo verklaart zyn Ed. zig uitdrukt elyk daartegen,
als tegen iets, dat, gelyk by kortlyk toont, tén uiterfte on
rechtmaatig is.
Vraagen dan voorts de Heeren Liefhebbers, na 't Zeezen
of hooren van 't geen zyn Ed. beweert, „ waar zullen wy
dan jagen, als een ieder ons beletten mag op zyn Land te
komen ?" zo beantwoordt by hun, en befluit voorts dit zyn
Gefchrift indeezervoege.
„ Op uw eigen Laud, Myne Heeren, of op dat der Graaf.
lykheid van Holland. En zoo gy ti heuslyk gedraagt, en op
eenen behoorlykeu affl.and blyft van Buitenplaatzen en Thui,nen, zal ook niemand u l:gtelyk beletten op de velden en in
de wilde bostchen te jagen. Maar klaagt niet, dat de geregtighe4eu van eenen wettigen eigendom, die voornaamlyk in
een vry Land heilig moeten zyn, gehandhaafd worden tegens
de oeWening van een enkel tydverdryf.
„ Zo gy nogthans denkt, dat dc voorregten van dat tyd.
verdryf verkort worden, is 't zekerlyk noodig en ten uiterften
regtmatig, dat ,y die voorregten, zo zeer f{rydig met de
welverkregene en op 's Lands wetten en de billykheid (teunende voorregten der goede Ingezetenen, klaarduidelyk en
onwederfpreekelyk bewyst.
„ Zie daar, myne Landsgenooten, 't geen ik denke noodig te wezen om u in [laat te [tellen, om zelfs te beflisfen,
hoe verre gy geregtigd zyt, om uwen welverkregen eigendom
te bewaaren, tegen alle Jagers, die daarop eenigen inbreuk
zouden willen doen.
„ U onder 't oog te brengen, 't geen my voorgekomen
is.%
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is, daar toe beflisfende te zyn, is myn eenig doelwit geweest.
Zoo Ik ongelylc hebbe , zo is het ter goede trouwe: en Ik
troost my mynen arbeid in alle gevallen: maar by zal my ten
uiterien aangenaam zyn, zoo gylieden oordeelt , dat Ik de
zaak onder 't waare dagligt befchouwd en gefteld heb."

Handleiding tot de hedendaagfche Rechtsgeleerdheid der Pereenigde Nederlanden, naar de order van bet Romeinfche
Recbt. Door Mr. j. AIUNNIKS, 1ldvocaat voor de Hoven
van justitie in Holland. Te A n lerddm by H. Vetding
1 177. Bebalven de Voorreden en den Bladwyzer 486 bladz.
in gr. octavo,.

E

Ene foort van Rechtsgeleerde dclverfaria, of een Aantekeningsboek, behelzende eene verzameling van de voornaam(te pointen der hedendaagfche Rechtsgeleerdheid onzes
Vaderlands, met aanwyzinge der Autheuren , die dezelven
min of meer opzetlyk verhandeld hebben; in alles gefchikt,
naar de orde van het Romeinfche Recht, waar door alle die
pointen, onder de hoofden van het Romeinfche Recht ge.
brag worden. Het Gefchrift kan dus, overeenkomftig met
het bedoelde , eerre bekwaame handleiding zyn voor jonge
Practizyns en beoefenaars der befchreevene en onbefchreevene Wetten; welken hier, in Bene geregelde orde, eene ge.
reede aanwyzing vinden, waar zy nadere onderrigting des.
aangaande kunnen erlangen.

Aantekeningen op de Gereformeerde Landrechten en de Gewoonten van bet Ryk van Nymegen, van de 4mpten van tusfchen Maas ende Waal, Over- ende Neder•Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten, daaronder re/órterende. Te Nymegen by J. v. Campen 1777. Behalven bet Voorberigt a26 bladz. in gr. octavo.

D

E Landrechten en Gewoonten van het opgemelde District, met het resfort van dien, zo als ze gerevideerd,
geexamineerd en geapprobeerd zyn, heeft men goedgevonden , met nevensgaande aantekeningen gemeen te maaken.
Aarlvanglyk was dit het werk van den bekenden Heer en
11ír. Y. 7. v. Hasfelt; doch men heeft het raadzaam geoordeeld, ook anderen des kundigen daar over te raadpleegen;
en wel byzonder zig te bedienen van de hulp van iemand, die
werk-
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werklyk de Practyk ten platten Lande exerceerde. Uit dien
hoofde is men deeze Aantekeningen aan verfcheiden daar toe
bekwaame Mannen verfchuldigd ; die, om egter te doen bly.
ken, dat ze grootendeels de arbeid van den Heer en Mr. v.
Hasfelt zyn , de hunnen van de zynen duidelyk onderfcheiden hebben. -- Een Gefchrift van die natuur is zekerlyk
van den meesten dienst voor hun, die zodanig een Gewest
bewoonen; en ze zullen reden hebben, om voldaan te zyn
over de uitvoering, daar hetzelve verfcheiden ophelderingen
behelst , wegens de Rechten en Gewoonten, die aldaar vigee.
ren. Intusfchen is 't 'er egter zo mede gelegen, dat het ook
voor anderen, die zig op de Rechtsgeleerdheid toeleggen,
van vrugt kan zyn; zo ter kennisfe van 't Landrecht en de
Gewoonten in 't Quartier van Nymegen, als ter beoefeninge
van deeze en geene Rechtsgeleerde kundigheden, welken hier
en daar in deeze aantekeningen in overweeging komen. •.•••
Het thans afgegeeven Stukje vervat, nevens het Procemiurn,
de zes eerfle Tituls, en men is voorneemens de uitgave van
dit Werk dus ílukswyze te vervolgen.

De Mensch in aangenaame Spectatoriaale Vertoogen bef bouzod,
door een Genoodfchap van Geleerde Mannen te Halle. Uit
bet Hoogduitscb vertaald , door G. H. NEB. Negende
Deel. Te flrnflerdam by de Wed. P. J. Entrop. In groot
octavo 572 bladzyden.

E

Ven als de voorgaande Stukken is dit tegenwoordige
Deel indiervoege ingerigt , dat het zeer wel gefchikt
zy, om aan Leezers van verfchillenden fmaak voldoening te
geeven. Het behelst een aantal van leerzaame Vertoogen,
die nu op een ernstigen toon gefteld, dan in een boertigen
trant gefchreeven zyn; en altoos (trekken, om eenen ieder
aan te fpooren tot een gedrag der verhevene Menschlyke
,natuure waardig; ten einde een ieder te beweegen, om die
bekwaamheden, waar mede God den Mensch begiftigd heeft,
in eerie betlendige deugdsbetragting, ernstig aan te wenden.
Meermaals hebben de Opbellers deezer Vertoogen, of recht
toe recht aan, of van ter zyde, getoond, dat zulk een ge.
drag een onontbeereiyk vereischte is, ter verkryginge van
het weezenlyke geluk , zo ver het hier op Aarde te bekomen
is. Intuslchen zyn ze egter, hoe fleck ze deeze delling ook
mogen aandringen, geenszins van gedagten, „ dat de groote bekwaamheid en waare deugd van een mensch , op zichze:.
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zelven genoegzaame middels zyn , om hem in deeze waereld zo gelukkig te maaken, als by in dezelve kan zyn."
Zy beweeren integendeel , „ dat zulks, al neemt men 'er
zelfs de Godlyke Voorzienigheid by, zo vermogend niet is,
en dat men, het fluk behoorelyk gadeflaande, wel dra zal
bevinden, dat het niet ftrookt met de wetten der Voorzienigheid, dat een mensch alléén, door eigene bekwaamheid
en deugd, in dit tegenwoordig leven gelukkig worde." 'Er
is ons in dit Deel een Vertoog over deeze fl:offe ontmoet,
dat eenige aanmerkingen hier omtrent behelst, welken onze
oplettendheid afvorderen , des wy 't geraaden vinden, 'er
den hoofdzaaklyken inhoud van mede te deelen.
De vraag is hier niet , of bekwaamheid en deugd op zig
zelven voldoen ter verkryginge van de zogenaamde goede
buiten kyf, dat zulks dikwils afhangt,-rendsgluk?'tI
van omf}andigheden, daar onze bekwaamheid en deugd niets
toe of af kan doen ; men oogt in deezen alleen op zulke
f'ukken van onze welvaart , tot welke ons onze bekwaam
deugd den weg moeten bannen. En hieromtrent-heidn
komt in 't algemeen in aanmerking, dat de Godlyke Voor.
zienigheid het zo gefchikt heeft , dat de welvaart van een
mensch in dit tegenwoordige leeven, meerendeels, van andere menfchen afhangt. Dit is eene handtastelyke waarheid,
zo ten aanzien van de bekwaamheid , als ten opzigte van
de Deugd.
Iemands bekwaamheid mag beflaan in eene groote geleerdheid, in deeze en geene koest, of in eenige andere zaak,
zy kan den bezitter , zonder de medewerking van andere
menfchen , onmogelyk in deeze waereld doen voortkomen.
Andere menfeben moeten deeze bekwaamheid erkennen, zy
moeten ze voor eene zaak houden, die 't menschlyke geflacht voordeelig is, zy moeten zig van dezelve bedienen,
eu derzelver bezitter daarvoor wederom op deeze of die wyz 2 dienen. Dit heeft plaats by de geringfie handswerkslieden ; dit heeft plaats by den geleerdíken man ; en by den
laattien vooral niet minder dan by den eert en. Zo is 't ook
gesteld met de deugd. Ondeugenden zullen den deugdzaam gen niet ontzien, maar zig veeleer aan hein wasgen, om
dat ze minder tegenfland van hem verwagten. Slaaven hun.
ner hartstogten, het zy nydigen, wraakgierigen enz. fchroo•
men niet den deugdzaamen ongelukkig te maaken, om hun•
ne driften te voldoen. Een belangzugtige bevordert zyn
doel, al zou het de welvaart van een deugdzaatn Man kosten. Buiten dit alles , zyn 'er veelen, die de deugd niet
ken-
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kennen, en niet behoorelvk waardeenen, of 'dezelve aan ie
mand, ten minfe tot dien trap, niet toetaan. --- Het een
en 't ander leert ons de dagelykfche ondervinding; welke ons
daarbenevens duidelyk toont, dat zy, die gelukkig worden,
zulks niet altoos aan hunne bekwaamheid en deugdzaam ge'
drag te danken hebben. Het outflaat maar al te dikwils uit
andere oorzaaken; en 't gebeurt zelfs meermaals, dat iemand,
door zynen beguntfiiger, bevorderd wordt, niet om zyne bekwaamheid en deugd, maar om een ander voornaam man ee.
nig ongenoegen te verwekken. --- „Indien alle menfehen,"
zegt de 4pfteller van dit Vertoog, „ verftandig, bekwaam
en deugdzaam waren : dan zouden bekwaamheid en deugd
onfeilbaar de zektre en toereikende middelen van onze tyde.
Dyke welvaart weezen. Maar, vermids wy dezelve van eene
menigte menfchen verwachten moeten, welke zelfs dom, onbekwaam, ondeugend en vol verkeerde hartstochten zyn: zo
is het geheel vruchteloos, wanneer men, zich enkel op zyne
bekwaamheid en deugd verlaatende, onder deeze hoop verkeerde tnenfchen, zyn tydlyk geluk verwachten wil."
Op dat men egter van deeze voortteliing, tegen des Autheurs
oogmerk , geen misbruik maake , zo kegt by nog aan de.
zelve de volgende aanmerkingen.
Dit alles zeggen wy juist niet ten dien einde , alsöf wy
de bekwaamheden en deugden in miskrediet brengen, en
den mensch geheel afraaden wilden, van zich om het bezit
derzelven te bekommeren. Wy zeggen: ze zyn onöntbeerlyk tot onze wasre tydelyke welvaart, maar op zichzelven
niet toereikende genoeg. Nog veel minder willen wy on.
der de hand te kennen geeven, alsöf men by de deugd en
de bekwaamheid ten minften een weinig bedrog en ondeugd
pleegen moet , om dus doende zyn tydelyk geluk behulp.
zaam te zyn. Dit alles kome nimmer in onze gedachten
op ; maar de tegenwoordige overweeging leid ons op tot
Benige aanwendingen , die wy zeer nuttig en ítichtelyk ach
alle beminnaars van deugden en bekwaam.-ten,diwy
lieden ten fterktle aanpryzen.
Inzonderheid kan deeze overweeging de trotsheid van fommige bekwaame en';deugdzaame menichen geweldig vernederen. Een mensch van uit{leekende bekwaamheden en deugden denkt veeltyds; het kan hem niet misfen. Hy verwacht
het van 't menschdom als Bene fchuldige verplichting, en van
God als eene welverdiende belooning, dat het hem in dit leven voorfpoedig ga. Geen mensch geeft hy een goed woord;
by gelooft zelfs dat hy een menseh zy, die zich moet zoeken
en
Q
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en lang noodigen laaten. Dit echter is eerre openbaare ydelheid, en Bene hoogmoedige verbeelding , voor welke zich
ieder bekwaam en deugdzaam mensch wachten moet. Hy
zal zeer ligt van deeze zyne foute gedachten afzien, indien
hy maar recht overtuigd is, dat men enkel door zyne deugd
en bekwaamheid niet door de waereld kan komen, en dat
veeltyds menfchen van ongelyk minder bekwaamheid en deugd
hunne tydelyke welvaart veel ligter en beter bejaagen, dan
andere, die tienmaal meer deugd en bekwaamheid bezitten.
Men behoeft zich juist niet zeer te verwonderen, dat liet
de deugd en de bekwaamheid dikwils zo geheel ílecht in de
waereld gaat. Menigeen gelooft zelfs daarom, dat deeze waereld niet de beste zy, en het te vergeefs zy, dat men zozeer
naar deugd en bekwaamheid ftreeft. Deeze fieraaden der
menschheid zyn gewislyk de reden niet, waarom haare bezitters door haar in dit leven niet gelukkig worden kunnen. Zy
zyn gelyk een vruchtbaar zaadkorl, welk in eerren dorren
grond geplant word. Dit heeft geen fchuld, zo het geene
vruchten voortbrengt, maar de grond. Deugd en bekwaam
geen oorzaak van het gemis der tydelyke-heidzynralv
welvaart; maar het menfchciyk geflacht, welk dikwerf, in
opzicht tot een dcuadzaain en bekwaam mcnsch, een dor eit
onvruchñaar aard!yk is.
Nog veel cnred21yker en zondiger zou liet tweezen, indien
men deswegen aai de GoJdelyke voorzienigheid twyfelen,
en over dezelve murmureeren wilde, dewyl men in dit leven
door bekwaamheid en deugd zyn tydelyk geluk, of zyn fortuin, gelyk men doorgaans zegt, niet maaken kan. Dit ífuk
is altyd een fleen des aanfioots geweest. De laatdunkend.
heid, welke toevallig uit de bekwaamheid en de deugd ontítaat, boezemt ons de verbeelding in, dat het ons in dit leven wel moet gaan. Volgt dit nu niet, gelyk de dagelyk.
fche ondervinding leert, dan is deeze laatdunkendheid clerk
genoeg, om een mensch zo verre te brengen, dat hy, of
God, of zyne Voorzienigheid, of zyne Gerechtigheid loochent , of gelooft dat de waereld door een blind noodlot , of
door het blind geval geregeerd word. Doch alle deeze zotte
invallen, alle deeze verfoeijelyke gedachten verdwynen, wanneer men overweegt, dat de wyste en milddaadigite Voorzie
niet genoeg kan gedankt worden, dat de-nighedvaGo
welvaart van een mensch in dit leven meerendeels van andere
menfchen afhangt, en dat zy het alzo in dit leven onmogelyk
gemaakt heeft, om door bekwaamheid en deugd alléén zyn

tydelyk geluk te bevorderen.
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Men moet dienvolgens , inzonderheid om andere en gewig•
tiger oogmerken, naar uitmuntende deugden en bekwiamhcden tfireeven , dan om de aardfiche welvaart ; want die kun
ons, by deeze pooging nooit met zekerheid belooven.-newy
Wy moeten voornamelyk op de eeuwige welvaart onze oogera
vestigen; want die kan ons geen menfchelyk geweld ontneemen. Ongetwyfeld is het Gods wys oogmerk geweest ,
waarom by het heeft toegelaaten, dat bekwaamheid en deugd
allién ons in dit leven niet gelukkig maaken, ten einde hy
ons gemoed boven dit leven tot de eeuwigheid opleide, en
wy inzonderheid op dezelve naaren zouden. — Wie bekwaamheid en deugd enkel of voornaamelyk zoekt, om in
dit leven gelukkig te worden, die heeft de beste en edeltle
oogmerken noch beweegredenen niet; hy kent de uitneemende waardy van de deugd en bekwaamheid niet; by helt zich
zelfs in gevaar, om , tot zyn eigen ongeluk, een vyand derzelven te worden, wanneer hy vind, dat by zich in zyne
hoop bedrogen, dat by zyn oogmerk niet bereikt heeft.

Afyne Uitfpanningen. Libere et Modeste. Te 4mf erdan; by
P. Hayman 1777. Jlebalven bet L'oorbcrigt 251 bladz. ita
gr. octavo.
)Efpiegg,elingen , by manier van invallende gedagten, op
voorkomende voorwerpen , die den Autheur aanleiding
geeven, om zyne overdenkingen uit te breiden. Ze fchynen
indiervoege, in uuren van uitIpanning, opgefteld, en vervolgens cenigermaate in orde gebragt te zyn. De befchouwing
van de verichynzelen en werken der Natuure leiden den overdenkenden befchouwer op tot het nagaan van derzelver voor
doen hem zig tot den groo--nam[lebyzodrh;n
ten Maaker van alles verhefèn ; of brengen hem tot den
Mensch, deszelfs werkzaamheden en verpligting. Na eene
doorloopende befchouwing van dien aart , betrekkelyk tot het
geen de verfchillende jaargetyden hein voor den geest brengen, bepaalt by zig op eene byzondere wyze tot den Mensch,
in deszelfs verfchillende handen; waarin hy bovenal het oog
vestigt op de Opvoeding; en welk alles hy ten laatfte befluit,
met eene fchetlè van het aangenaame en onaangenaarne van 't
Huwelyk. — Uit het geheele beloop kan men ten klaarfte
afneemen , dat de Schryver zynen Geest als onbelemmerd
heeft laaten uitweiden; om , naar 't geviel, gebruik te maa.
ken van zyne kundigheden in de Natuurlyke Historic, den
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Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, de werking der
Inenschlyke hartstogten, en dergelyken, zo als ze hein, on
der het denken en fchryven, leevendigst troffen. Men kan
in een gefchrift van die natuur geen uitgewerkte Rukken
verwagten ; daartoe is zulk eene fchryfwyze zekerlyk niet
gefchikt; men moet het eerder aanmerken als een gefchrift,
dat, gelyk het by manier van uitfpanning opgefteld is, ook
in een uur van uitfpanning geleezen moet worden, om zig
denkbeelden voor den geest te brengen, of dezelven te ver.
leevendigen, en daar door tot verdere gedagten opgeleid te
worden; waar toe dit Stukje in veelerleie opzigten niet nut
doorbladerd kan worden. — Weinig moeite zou het zyri
hier proeven van onderfcheiden zoort te berde te brengen;
maar, buiten dat zulks dit Artykel te breedvoerig zou maa ken, zo worden we, door 't Winterfaifoen, als gedrongen,
ons oog te flaan op het geen de Autheur ons deswegens
aan de hand geeft, dat ten 11aal zyner fchryfwyze kan flrekken.
„ Ongevoelig, zegt by, hebben wy den winter bereikt,
en zijn door de allengsjes afneemende warmte aen de koude
gewend geworden. Hoe wijsfelijk, hoe overeenkomflig oIIze natuur, heevt het volmaakte Opperwezen deze beurtwis.
feling gefchikt ! Ons geftel was niet bei'aenbaer om tot de
f}renge koude overtegaen, uit de brandende zomerhitte; nu
word de lucht bij trappen meer gematigd , de zon verliest
zijne krachten , en bereid onze ligchaemen tot de koude.
De planten zouden deze verbazende verandering niet kun nen verduuren. De hervst lchikt ons weder tot den winter, welke, even als de voorige Jaerfaifoenen, zijne nuttigheid heevt. De t}renge vorst dood het ongedierte, 't welk
anders het gezaeide koorn zoude opeeten, en trekt deovertollige vochtigheid uit de aerde. De lucht word gezuiverd
van de kwaede dampen, die, in een geduurigen zomer, in
waterachtige en moerasfile landen, niet zelden beftnettingen
zouden veroorzaeken; de lucht word door eerre felle fiorm
fchoon gevaagd, en door deze geweldige fchokken in flaet
gefteld, om aen het oogmerk van den Schepper te voldoen.
„ De nagten geven bij eerre heldere lucht het fchoonfte
gezigt, en met een liet boudigtie bewijs voor het aenwefen
der Godheid. Millioenen waereiden, millioenen zonnellelzels kunnen met een gewapend oge ontdekt worden. De
Orin , het Zevengeflarnte, de Melkweg bevatten een onnoemelijk getal tintelende lichten, zonder te kunnen vergeleken worden, niet die, welke ons gezicht niet kan bereiken. Wij zijn niet bepaeld binnen onzen bekrompen acrd
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bol of ons zonneltelzel, noch genoodzaekt in deze alleen bewijzen te zoeken voor eene eeuwige en verftandige oorzaek;
het gantfche heelal bied zich aen om deze waerheid te ftaeven.
De dwaelfterren doorloopen ieder heure vaste kringen, overeenkomftig het verband, in het welke zij tot elkander ftaen,
en het zonneftelzeI, tot het welk zij behoren. De Zonneftel.
zels , ieder tot ondergefchikte einden in den onmeetbaeren
kring geplaetst, in welke van Eeuwigheid God hunnen kring
had afgemeeten, zijn zo veele deden van liet algemeene Zamenf'el.
„ De velden worden nu met Sneeuw bedekt; het geboomte aertig met vlokken beltrooid; de grillige Sterteling draevt
met paerd en ílede heen en weder, tot eindelijk het moedige
ros is afgemat, en zijne dolle drift niet meer vermag te vole
doen. Deze gevaerlijke en verkleumende tijdkorting word
gretig aengegrepen. Men houd eene fledevaert, en zoekt zich
onderling door tuig en dek den loev af te heken. Men rent
als ontzinnigen , om de anderen voorbij te fnellen , men
fchreeuwt en tiert om het fchuimende paerd nog aen te moe.
digen , en word te dikwery met gekwetste leden beloond,
ten prijs der verwinning.
„ De Vorst bevloert de wateren met kristal. De Vorst
doet ons op haere ruggen wandelen; men fileltover de bevro.
zen rivieren, en word door deze fchijnbaere vertraeging niet
verhindert in zijne voornemens. Als ik aen liet ijs gedenk,
en mij het lotgeval van mijnen vriend Charites herinner, bevangt mij een kille fchrik, die mij tevens den dood van een'
gelievden vriend, en de bittere droevheid zijner ouderen voor
ogen Relt.
„ Charités, de blijdfchap zijner magen, het vermaek zij.
ner bekenden, van zijne vrienden gelievd en hoog geacht,
bij behoevtigen bemind, werd op deze wijze weggerukt in
den bloei zijner ja.-ren. De koude had pas het water met ijs
bedekt, of Charites befluit het te beproeven ; goede raed werd
in den wind geslagen; liet voorbeeld van eenigen, die zich
even onbedachtzaem %vaegden, bevestigde hem in zijn befluit.
„ Hij bind zijne fchaetfen aen, doet eenige fireeken; het
ijs buigt onder zijne voeten; het breekt; en hij zinkt in de
diepte; de pogingen, die men aenwend, om hem te redden,
zijn vruchteloos; vruchteloos fineekte hij beangttigd,, eenige
ogenblikken om bijfland; vruchteloos waren de aengebodene
belooningen van zijne vrienden; niemand durvde zich, fchoon
door het goud bekoord, in het gevaer werpen, 't welk onvermijdelijk den dood fcheen te vergezellen; men trekt hein
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verRijvd uit liet water; men brengt hem bij Criton en Sophronia, zijne teergelievde ouders ; wier gevoelige ontroering,
wier beklaegelijken toeftand men beter kan bezefen dan uit
-druken.
„ Sophronia viel op het koude lijk van haeren Zoon in on.
macht; Criton floeg fpraekeloos zijne ogen op ten hemel; zijn
wanhopig gelaet vertoonde de grieveníie finarte, die, in zijne
angstbaerende wezenstrekken , op liet levendigfte afmaelde
de hevigte hartstogten, welke zijne ontroerde ziel beknelden;
hij wringt zijne handen; ílaet op zijnen boezem; en gilt eindelijk zijne bittere jammerklagten uit, die de lucht doen weergalmen. „ Charites !. . . mijn eniggeboorne! . . Charites! ...
ontwaek Charites! antwoord uwen troosteloozen Vader! ver
mijn hart beklentr, die mijne ziele-dryveochi,
verfcheurt.... Charites!... mijn Zoon!... gij zijt geitorven ! --- Ach! had ik voor u in het gray mogen dalen...
gij zijt niet meer .. en hoe van ons gescheiden! — mijt!
Zoon!.. mijn Zoon, de íteun en vreugde van mijnen ouder.
dom word mij dus weggerukt. -- Zijne leden zijn ver(iijvd,
de bleeke doodverwe bedekt zijn aengezigt. Ontfluit nog eens
uwe ogen !... Mijn hoop is verdweenen , ik moet u tnislèn,
ik zal u niet wederzien, voor in de eeuwigheid.... Algoede
God, gij hebt hem opgeeischt; ik zal mij aen uwen wil onderwerpen, mijne droevheid kan u niet hoonen, vertterk mij
op dat ik uwe paden blijve bewandelen."
Sophronia was weder tot zich zelve gekomen , loosde be.
naeudezugten en wendde haere oogen hemelwaerds,de droevbeid belette den loop van haere traenen, en hield haere tong
gebonden. Tot op dezen dag gedenken zij , niet zonder
!mart, aen het ongeval van hunnen Zoon.
Dijbel en Zededichten van GERRIT PAAPE. Te Delft bij E. v. d.
Smout 1777. Behatven bet Voorwerk 248 bladz. in gr. octavo.
Vereenkom(ligmet den Tytel , behelst deeze Verzameling Be
cweeërleie Poort van Dichiftukken. De eertte gaat over-ne
Bybeifche Gefchiedenisfen en Voorflellíngen , die by manier van
Zamenfpraaken , Alleenfpraaken, en Befpiegelingen of Uitbrei din.
gen voorgelleld zyn. En de tweede foort behandelt veelerleie Zedekundige onderwerpen, die, naar derzelver aart, op onderfcheidene wyzen uitgevoerd zyn; en ten !tot derzelven is 'er een Zedenfpel aangehegt , dat de wreedheid van een onmededoogenden
Schuldeifcher , en de edelmoedigheid van een belangloozen Min.
naar,
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naar, die het ongelukkige Huisgezin redt, en met eene deugdzaa.
me Maagd eene reine Egtverbintenis aangaat, in het vereischte
daglicht fielt. In de eene en andere foort komt de Eieer
Paape voor, als een Godvrugtig Dichter, die waarlyk agting ver.
dient uit hoofde van dit zyn character, en wiens gedichten , op
een vloeibaaren trant gefchreeven, gemoedlyk opwekkend zyn. De
tydsomílandigheid , de aanvang van een nieuw Jaar, waarin dit
Stukje onzen Leezeren , (dien wry Gods zegen in alle hunne eer
verder weezenlyken geluktiaat , ia dit-lykeondrmig,
Jaar toewenfchen!) ter hand komt, bepaalt eenigermaate onze keuze van een Dichttluk , tot een tlaal uit deeze verzameling. Men
leeze des de volgende bedenkingen van onzen Dichter, op de ver.
nieuwing des Jaars, die aldus luiden.

Dus fnelt de tijd, met reuzenfcbreen,
Met ons ten grave heenen,
Het licht, dat naauwlfjks ons befcheen,
Is als een droom verdweenen.
Doch 't fuel verloop van 's leevenstijd
Doe weereldliefde beeven !
't Oprecht gemoed, aan God gewijd,
Kan bier door vrolijk loeven.
De vreemdlingfcbap valt zuur en bang
Foor 't nsaagfcbapminnend harte.
Eén oogenblik fchijnt dagen lang.
De afweezenbeid baart fsnarte.
Dus grieft de droefheid nooit de deugd:
Ziet zij haar' tijd verloopen ,
Zij treedt naar 't graf, en kan verheugd
Op 't eeuwig leeven boopen.
Hier zwerft zij onder vreemde lucht,
Gefcbeiden van haar vrinden;
Terwijl ze om zonde en onheil zucht,
En nergens rust kan vinden.
Zij ziet dan blij den korten duur
Van 't leeven en de zuchten:
'/a! vindt (feeds zoet in 't wrangle zuur:
De dood eindt de ongenuchten.
Dit geeft haar moed in 't knellendst leed,
En doet haar vrolijk zingen.
Zij juigebt, of fcboon ze op doornen treedt,
En oogt op 't eind der dingen.
B
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o Blijde troost! die droefbeên flijt;

Ocb! mogt ge ons hart bezielen
Dan zou ons nooit de vlugge tijd
Bedrukt in 't /}of doen knielen.
o Hemel! 'vil in dees woestijn,
Waer Jiaege ellenden woonen,
De Toevlucht in ons lijden zijn!
Uw bijland ons betoonen !
Zijn wij Uw Kroost! Uw teder oog
Slag ons dan gun/lig gade!
De zuchten gaan tot U om hoog:
Bewijs ons toch genade!
Vergeef, o Heer! bet tergend kwaad,
Door ons, helaas ! bedreeven !
Het doet ons leed: ai !Vader ! laat
Uw goedheid, fchuld vergeeven !
Wij Jlijten bier den korten tijd
In zonde en ijdelheden.
Och megten wij, met lust en vlijt,
Den heilweg neer betreeden!
Mildaadig God! geef bier toe kracht!
Bij ons is geen vernioogen.
Och! wierde U„u wet van ons betracht!
Op U zijn hart en oogen.
Geleid ons dan waar 't U behaagt,
Door licht en duisternis/en!
Tij volgen vrolijk onverfaagd,
Indien wij U niet ascis/en.
Zoo weev' de tijd ons leeven af,
Wij zullen 't blij zien enden,
En flappen welgemoed naar 't graf,
Die Vrijplaats van ellenden.
feel door PIETER PYPERS. Te fl rflerdain
by A. Fokke t 777• Jiebalven bet Doorwerk 113 bladz. in octavo.
Tdia is eene dogter des Konings van Prenesten, ive!ke Vorst heeft
moeten vlugten voor• de overwinnende wapenen van Mezentius ,
den Koning van Tyrene, die bekend iaat voor een onverzetteiyf.en
Dwingeland. By die behaalde overwinning is Lydia gevangen en
geboeid; maar Lan/us, de zoon van Alezent(us , door de 11in ge•
troffen, vleide zig Naare boeien wel dra te zullen Aaaken , en zig met

LAUSUS en LYDIA, Treur

L

haar

LAUSt1S 8N LYDIA .

di 1

haar in den Egt te verbinden: een vooruitzigt, dat ook Lydia, ge•
voelig voor de liefde van Lan/us, llreelde. Dan ziet, Mezentius,
niet min gevoelig voor zyne feboane Krygsvangene, begeert haar ten
Huwelyk : zulks doet hem, op de ontdekking dat Laufus zyn mede
Zoon van 't Hof verwyderen; met oog.-minarws,dezy
merk • om , geduurende deszelfs afweezigheid , zynen Egt wet Lydia

te voltrekken., Phanor, een halsvriend vap Laufus , dit oogmerk
van den Vorst verflaan hebbende, ylt in aller haast naar zyn afwee.
zigen Vriend, en openbaart hem, dat 's Vorí}en bet!uit vast gengp en
is. Late/us fchryft, in woede, een brief aan Lydia, haar zyi en
doodlyken aanlag op zynen Vader meldende; en belast Phanor met
dien brief. Phanor, inmiddels by den Vorst verdagt gemaakt zynxïe,
wordt, onder den weg, op Koninglyke orde gevangen genomen ,en
van zyne papieren beroofd. Dit brengt Pbanor in den kerker, ter
a€weigtinge zyner doodttraffe, die hein zekerlyk overgekomen zou
zyi, had niet Laufus zynen Vriend, (hem zo volkomen gelykende,
dlt ze niet wel te onderfcheiden waren,) overgehaald, om uit den
kerker te viugten, en hem toe te (laan , dat by zyne plaatfe bekleed•
de; in 't vleiende denkbeeld, dat hy, als Zoon, tenlaatfe het Va.
c}etlyk harte zou treffen. Het gevolg bier van is dat Mezentins, dito
zyn Huwelyk met geweld wil aangaan, die ongevoelig is voor alles
wat Lydia, ren voordeele van Pbanor, aanwendt, den gevangenen
uit den kerker hervoort doet komen, en in het thrydperk aan den
entail en de klaauwen van een woedender Leeuw bloat [lelr, In die
ornttandigheden openbaart zig Pbanor; en de Vorst ontdekt dat hy
zyn eigen Zoon gevonnisd heeft, juist op 't oogenblik, zo als hy,
naar allen oogzier, door den Leeuw verfchenrd Raat te worden. Dit,
treft het Vaderlyke hart van Mezentins,en maakt hem als woedende op
zig zelven zo dat hy dreige zig te doorileeken; maar Laufus, den
Leeriw doodlyk gewond hebbende, verfchynr op dat pas, net zynen
Vriend Phanor, voor den Vorst. F3y eischt i'banoxs veyspraak, of
wil met z„nen Vriend ílerven. Mezentius geraakt in een tweel}ryd;de
Vaderlyke lierde en de Wraakzugt fungeren hem heen en weder; doch
de eertte krygr de overhand; en Mezentius, afpand doende zo van
Lydia als van de kroon van Tyrene , flelt zynen Zoon in 't bezit van Ly
dia en tevens van het Ryit; waarop by zig ten laadte aldus doet hopren.
;

Hoor toe, snyn Volk! en juich! hefcbouw in my, na dezen
Een' die uw koning was, thans wil uw vader weezen *).
Myn voorge irengbeid fproot uit godvergeeten waan,
Dat nimmer Goon bet hart der menjchen gad.'/laan,
Of dat naar hunnen wil verkneeden en bef/ieren:
Die val^chheid ziet bet licht der waarheid zegevieren.
Than ben ik uit dien poel van duisternis gcred;
Ik voel d boosheid in myn' boezem gar•,sch verplet.
'k Er.
(4) tkars -. l usa vader weezen. Deeze confinrctie is wat vreemd; verfraai&.
ba ter zvir 't Lyn te fcruyven 'l wil th.ns utv vader zeezen.
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'k Erken nu 's ,,ecoels raagt, die, naar :yn welbebaagen,
liet hard/Ic hart vermurwt wet onweérf1aanbre jlagen.
Die alles einden doet in 't Punt van zyn bef/uit,
Het geen een fiervling, hoe vermogend, nimmer fluit.
Erken (lit nevens i.y, myn volk, en vrees de Goden.
Volg met uw vort (*), en my, trouwhartig hun geboden.
Leer, dat de Boosbeïd nooit zo diepe wortlen fchiet
In 't menscblyk harte, die de hand des hemels niet,
Zo dra zy wortelen der Deugd in 't bar; laat groei/en,
Zelf op één oogenblik, één' flond, weet uit te roeien.
Treedt allen nevens my ter tempel, en erkent,
Dat Deugd de waare vreugd alleen in 't harte prent.
Dit is het beloop van een Treurfpel, welks gefchiedkundig onderwerp ontleend is ,uit de uitmuntende verhaalen van den Heer Mar.
^nontel, waarin dit Stuk voorkomt, onder den tytel van Tyran,liefdenryk Vader. Het ontbreekt deezer Gefchiedenisfe niet aan Tafereelen , die gefchikt zyn , om het hart te roeren, en zulks heeft naastdenke•
lyk den Heer Pypers bewoogen , om dezelve rot het ontwerpen van een
Treurfpel te gebruiken; dan hy heeft, naar't ons toefchynt, niet wel ha
agt genomen, dat dezelve voor het Tooneel veel te omslagtig zy; voor.
al op die wyze als by hier dit Stuk behandeld heeft. -- Wat de verdere
uitvoering betreft , men kan den Heer Pypers niet bel huldigen , dat by
de verfcheidenheid der characters, en derzelver be(lendige gelykvormigheid niet ip 't oog gehouden heeft; zulks is behoorelyk gade geflaa.
gen, en beantwoordt over't geheel zeer wel aan de onderfcheidene om
meerder aanmerking verdient net, dat by decharacrers-flandighe;
der perfoonen gemeenlyk wat te fterk ui'gedrukr heeft, en dezelven te
geweldig doet werken. Zulks heeft in alle de perfoonaadjen min ofineer
plaats, en bovenal in Mezentius; die meer voorkomt als een mensch,
die alles ,wat hy bedoelt, met drift voortzet, date als een Vorst; die door
eene voorzigtige Staatkunde zyn oogwit zoekt te bereiken. Damenboven , is Mezentius, buiten noodzaak, een gansch Godvergeeten
mensch; dit maakt zyne verandering, met het sfloopen van 't Spel, ten
fpoediglie zo groot, dat het gansch niet natuurlyk zy. -- Men kan uit
alles afneemen, dat de Heer Pypers niet onbekwaam is, om zyne gedag ten in volle kragt uit te drukken, (dit (baalt in olie zyne voortlellingen
door;) maar by fchynt te zeer gevallen te zyn op het harde, op 't geen
geweldig werkt. Veeliigt zou hy wel doen, wanneer by zig in zyne dicht.
kundige oefeningen meer op het zagter aandoen ?yke toelei , en zig daar
door befchaafde. — By mangel van oplettendheid zyn 'er in dit Stukje
verfcheiden drukfouten irgéfloopen, waar van -'er ook eenigen aan 't
einde van 't zelve opgetekend zyn : maar vreemd is 't, dot men in de na.
leezing over't hoofd gezien heeft, hoe 'er in 't Vyfde BedryfZesde
Tooneel .laat' MILSGON, daar 't behoorde te zyn FRmho[t, het welk
Bene ganfche verwarring baart.
(*) I:'v-end, op Larilxr.
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't Nieuwe Testament. Leyden, by Y. Le Msir, in gr.
-

8vo.f2- 10-0
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Bedenkingen over het i}raffer. van zekere fchandlyke Misdaadti
Alom te bekomen , in gr. 8vo., f o - 6 - 0
63
— -- (Nadere) over het flraflfèn van zekere fchandelyke
Misdaad. Anitl. by F. Y. Sundorff, in gr. 8 vo. f o - 6 - o
,

--- — over de Verzoening, en de middelen ter verkry.
ging van glen Geestlyken $maak. Aan den Heere Y. P.
Doet, voorge(Ield in eenige Brieven door É. D. P. Am(l:
S9
by M. de Bruyn, in gr. 8 vo. f p - 10-0
Begrip (Kort) der Kerklyke Geichiedetiisfen. Utrecht , by
320
G. v. d. Brink, 3ansz. ii 8vo. f T - 8 - o
w..-. ^ --- der Nederlandfche Gefchiedenisfen. Utrecht, by
320
G. u. d. Brink, Yansz. in 8vo. f i - 4 - v
Berigt wegens een Prentwerk, volgens de Nieuwe Uitvinding
van den Heere Cornelis Ploos van Amflel, f/ac. Cern.Z. 33
Berkbey (. L. F. van) Natuurlyke Historie van Ebiland.
IIIde Deels, 5de Stuk. Amft. by Tntema en Tieboel, in gr.
,

8vo. f 2 - 8 . o

Iii

— w....--IIIde Deels, Ede Stuk. f s -12.6 aio
Befchryving (Beknopte en Zaaklyke) der voornaamfle Engelfche Volkplantingen in Noord•America; Iade Stuk. Amf1.
by P. Conradi, in gr. 8vo1 f 0 • 18 • o 40
..._--..,.,...... (Korte en nauwkeurige) van den Storm en boogen Watervloed van den 2oílen en giften Nov. 1776.Amf.
by H. v. Wefet en .. Ver/em, in gr. $vo. f o -5-0 48
Bewys (Het) voor de Goddelyke Zending van Mofer, van
den Hoogeerwaardigen Heer Warburton ter toetze gebragt;
enz.' Alom te bekomen, in gr. 8vo. f o -' 6 - o 113
Bikker (L.) Vertoog over de voornaamíie redenen, welken
de Ingezetenen van ons Land, tot hier toe, van de Inenting
der Kinderziekte wederhouden, enz. Rotterd. by G. iWanbeer, in gr. &vo. f 0 - 15 - o 389
Blasfiere (; ) Inleiding tot de Befchouwende en Werk
Meetkunde, Ilde Deel. 's Hage, by H. Menfert en-daige
H. v. Drecbt, in gr. 8vo. f 2 • 6 - 0 2tz
Boek (Het) der Pfalnien, nevens de Gezangen by de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Amil. by 11. Tiede.
man, in gr. 8vo. f o - II - 0 226
Boers' (C.) De Gelykenis van den verlooren Zoon, verklaard
en opgehelderd. Utrecht, by A. v. Paddenburg, in gr. 8vo.
ft-6.o

i67

Bonnet (C.) Verzameling van Leerredenen, Ilde Deel. Ut
.. v. Poolfam en 4. v. Paddenburg,-recht,bydW.
ingr.8vo. fs •o-o
Bo sc
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Bose (P. du) Leerredenen over den Brief van Pàtihis aan de
EPhezen , Ifte Deel ,. IIde ,astuk. Utrecht, by d. v. Paddenburg, in gr. 8vo. f 2 - 4 - 0 298
Brief, betreffende de Keure over de Wisfelprocedtires geptlbliceerd te Ankerdam den. 3o Jan; 1777. Alom te bekomèn,in gr. 8vo.fo-6-o 135
Brieven, gewisfeld tuskhen den Engëlfchen Vice-Admiraal
°otsn^ , en den Heer Colpoys , I(aptein van een Engelsch
Oorlogfchip en zyne Excellentie , den Heer .7. de Graaf,
Gouverneur van St. Euflatius. Alom te bekomen, in gr.
8va.fo-6-o g 72
-- over het Mííntliks -Wezen van een Catholyken Pastoor aan zynen Vriend. Amft. by de Wed. Lovering en
tolart, in gr, 8vo. f t - 5 - 0 4118
van Paus Clemens den XIV. (Ganganelli.) I(te Deel.
Aájft. bi Trntema en Tieboel, in gr. 8vo. f i - 4 - o 176
—
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t - q. - 0
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Sod.
_..— Iltde Deel f1 - 10 - o
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by
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A.
en
.Bekker
^--- van E,.
553
gius, in gr. 8vo. f0!- 6- o
Bsinkmar2 (C.) Beknopte Opheldering van eenige plaatzen
uit het Nieuwe Testament, Ille Stuk. Dordregt, by P. v
Braam, in gr. Svo. f t - 16 - 0 146
Broedelet (C.) Vrugten van ftille Eenzaamheid. Utrecht, by
64
A. v. Paddenburg, in gr. 8vo. f t - x6 - a
Magnetitmus
,
fen
de
.4f
nitatibus
Magnetitrugmans (A.)
eis Obfervationes 4cademicte. ugd. Baray. aped. Luzae &
van Dattme, in 4to f. M. f 1 • 12 - 0 487
Buis (E.) Nieuw en volkonen Woordenboek van Konten
en Wetenfchappen. VIllfte Deel, O. P. Q. Am(I: by 5
4. Baalde, in gr. 8vo. f 4. - 12 • 0 23'1
Buurt (A.) Korte Verklaaring van den XIX Pfalm. Amft. by
P. Schouten en Y. Wesf ng, WIlemsz..in gr. 8vo. f o - 16- 0
-

522

e

iapelle (De ta) De Scaphander, of de kunst om in de
dieptie wateren dryvende te gaan, en allerhande werk te
verrigtene Amft. by G. LYarnars en te Harl. by V. v. dó
Plaats, in gr. 8Vo. ft • 2 -0 535
Chiokoyhikoy Apocatypfe , avec un Commentaire. a Pbiladelpbie, Cbez W. Roberdfon, in 8voe gr. p. f o • I1-0 279
Cleeff (N. C. van) Disquifatio Juridica Inauguralis, de eo
quod P xfequiarum ratione in dure obtinet. Traj. ad Rbenunt
362
ex Offiicina A. v. Padden burg, in 4to. f. m. f.
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(7. F.) Proeve eener uitvoerige en volledige Kerklyke
Gefcliiedenis des Nieuwen Testaments., IIIde Deel. Utrecht
by G. T. en A. v. Paddenburg, in gr. 8vo f ,--6-o 296
Curtenius (P.) De zwaarte plaatzen uit de Brieven van Paulus opgehelderd, IVde Deel. Ain(I, by ,7. de Groot, in 4t0.
f4- 10 -o
373
205
Cyrus (A.) Verdeediging, in Fol. f o - 6 - o
D.
Ezerteur (De) uit Kinderliefde , Blyfpel. Rotterd. by
• Pronkborst, in 8vo, f o - 7 - o 564
Doddridae (Ph.) De Huisuitlegger des Nieuwen Testaments,
Tilde bee!, Wde Stuk. Am11. by P. Meijer, in gr. 8vo.
ƒi - i6 - o
42S
Dulkenraad (K. v.) Het verdrukte en verloste Haarlem,
Lierzang. Haarlem , by A. Tolk, in gr. 8vo. f2 -00 281
E.
Dwards (7.) Gefchiedenis van he Werk der Verlosfing,
Iite Stuk. Utrecht, by 2. v. Paddanburg, in gr. 8vo.
f:-16-o
247
Eer (De) der Hollandfche Natie, verdedigd tegen W. Scborer. 's kfage, by jt. Menfert, in, gr. 8ivo. f o - tS - o 318
Eiéhelberg (C. A.) De Caufas Pbeenomenorum, que gbfertantur in progresfione inorborurn Epidemicoruin lente progre.
dlentium i iVeomagi aped Is. van Campen, in 8vo. Cb.,maf.
305
Extract uit de Dagregisters van het Noord. AmerikaanfcheCon
gres, enz. Philadelphia , by Yogin Dunlop, in gr. 8 vo.
279
fo•II-O
Cotta
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firmer (H.) Verhàndeling over de Demonifche Bezetenen
in het Nieuwe Verbond. Am1I. by de•ErvenF. Houttuin,
380
in g,.8vo.f1 -zo -0
Feest (Het) van Koppertjes Maandag of der Boeren Vasten Avond , enz. Leyden , by A. Koster, in gr. 8vo. 10 -4- o 186
Foster (. 7.) Verdeediging der Christlyke Openbaaring. Leeu285
warden, by G. Tresling, in gr. 8vo. I z - v - o
G.
Efchiedenis (Otrde en Hedendaag%he Algelneene Wereldlyke) gevolgd naar 't Fransch van den Heer Abt
Millot, IVde D. Oude Gefèhiedenis. Amfl. by Tntema en
Tieboel, in gr. 8vo. f t 16 - o
67
213
---• -- Vyfde Deel. f i - 16 - o
g99
----.-- Zesde Deel. f i - 16 - o
•------•-..• Zevende Deel. f i - z6 - Q
537
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Gerchiedenis (Wysgeerige en Staatkundige) van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen in de beide Indien, IIde Deel. Am(I. by M. Scbalekamp , in gr. 8vo.
0
35
4Derde Deel. 3- o- o
.-----

Vierde Deel, f 3 . 0 - o

588

.---------- (Zeldzaame) van twee zeer aardige uffertjes
Lizette en Nanine. 'sHage, by C. Plaat, in 8vo. f^o- Io• o
468

Geflacht (Het Menschlyk) op de beste wyze gefchapen en
verlost, enz. Am11. by M. de Bruyn,enz. in gr. 8vo. f o- L2 -o
248

Goodricke Aanmerkingen op Dr. Price's, Leer err Grondbeginzelen der Burgerlyke Vryheid en Regeering, enz. Leiden,
by L. Herding , in gr. 8vo. f o - 14 - 0 174
Grave (7. E.) Het Boek der Pfalmen, enz. by de Lutherfche
Gemeente in gebruik, op nieuws berymd. Am(I. by G. War.
nors, in 8vo. f 2 - 15 • o 324
Gresfet Lof der Harmony. Amft. by M. D. Sellfcbap en P.
Haart, in gr. 8vo. f o - 8 - o
31

H
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Annes (Ch. Rud.) Brief aan den Heer Baldinger, over
den Geerst.uitflag , enz. Arnhem , by LT . Troost, mgr.
8vo.fo- 14.- 0

253

Hardeveld (y. v.) De Beantwoording van Zes Vragen kort.
lyk overwoogen. Leyden, by T. Koet, in gr. 8vo. fo, 8-o
340

Hosrelt (3..7. v.) Confilia Lllilitaria, of Regtsgeleerde Advy.
fen, Procesfen, Sententien &c. Ilde Deel. Arnhem, by W.
Troost, in¢to.fi-o-o 412
Rellenbroek (d.) Korte en eenvoudige Catechifatie, door
Nupoort. Utrecht, by G. T. v. Paddenburg en C. v. 1.
Brink, 7ansz. in 8vo. f i - I2 - o IS i
Hering ( H.) Befpiegelingen van Ne@rlands Waternood,
tusfchen den 14 en 15. Nov. 1775. Met de Bylaagen, II
Deelei. Am(}. by de Wed. Loveringb en llllart, in gr. 8vo.
f8-18-o

269

Hervey (31.) Elftal van Brieven, ter verdeediginge van zyn
Theron en Aspatio, enz. Rotterdam, by Bennet en Hake,
in gr. 8vo. f o"- 16 -o
48r
lies/en (W ) Verhandelingen over de Legitime en Trebellianique Pottien, enz. Utrecht, by R. de Meyere, in ¢to.
.

ft-5-o
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Hester Tooneelmaatig Zangfluk. AmfL by F. de Krim9', in
8vo.fo- 6 -o

183

lies-, (3..7.) Ge(chiedenis der Israëliten, voor de tyden van
,cfirs , 1 en Ilde Deel. Amt}, by P.1lleijer, in gt..8vo;
o-o

f 4 ---- Het leeven van den grootfien en besten aller Menfchen Jesus, IL;ie Deel, ifieStuk. Haarlem, by .7.Roscb,
ingr.8vo.f1-S-o 195:

JIe-itnan (Cb. H.) Verklaaring over het Nieuwe Testament,
1 c I)etl. Leeuw. en Franequer, by U. A. de Cbalinoj en
D. Rnmar, in gr. Svo. f a - 8 - o 49
Ileurnl (,1 II. van) Historie der Stad en Aleyerye van's I-Iera geuh scir. enz. lice Deel. Utrecht, by Y. v.Schoonl'oven
en Comp., in gr. 8v). f2

-

16

-

o

75

ilirzcl I)c Wysgcerige Koopman. Anilt. by M de Bruyn,
in8vo. fo i8 - o

8S

•Vervolg van den Wysgeerigen Landman. Deventer,

by L. Leemborst, in $ vo. f o - t 1 - 069
Historie (Natnurlyke) volgens liet Zamen( }el van Linn eus.
Ilde Deels, VIltie Stuk. Amil:. by de Erven Houttuin, in
gr. Svo. f 6 -

o

-

o
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?5S

^--- van de Satisfactie, waarmede de Stad Goes enz. zich
begeeven hebbe, onder het Stadhouderfchap van Prins
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van Oranje. Goes, by 3r. Huyrman, in gr. $vu.

f2-4-

o

263

Holland in 't jaar 244.0. Hoorn, by T.Tjallingius, in gr. Svo.
fo-4-o

861

hoogvliet (N.) Redenvoering over de openbaare Wetgeeving, als geenzins het eenig kenmerk van den Geopenbaar•
den Godsdienst. Leyden , by S. en ,j^. Lucbtlnans, in gr.
Svo.fo-

7.0

428

Hubert (A.) Koopmans Brieven. Nieuwe Uitgave. Rotterd.
by D. Pis, in Svo. f i • o - o
186
1vtparty (De) van HENDR K den IV. Toneelfpel. Amft.by

G. ten B'iekelaarYunior, in Svo. f o - io - o , 564
jlrlfnga
(S. fl.) Zedig en Vryntoedig Onderzoek. Gron. by
L. Il iyfingb , te Amft. by de Erven Houttuin , in Fol.

f2 - 16 - o

220

jelgersma (W. B.) Specimen Pbyficuln de Caloric influxu in
/ 1ectrieitatem. Franeq. aped P. N. Lomars, in Svo. Cb. m.
.fo • 6 - 02S
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fpectantium. Franeg. apud P. N. Lomars, in 8vo. Cb. m.
ƒi-o-o
25
enyns (S.) Bedenkingen over de inwendige klaarblyklykheid
van den Christlyken Godsdienst. Rotterd. en Amft. by Y.
Brenkborst en M. Schalekamp, in gr. 8vo. f o - i2 -o 335
erufalem (. F. IV,) Verhandelingen over de voornáam[Ie
Waarheden van den Godsdienst. IIde Deels , 2de Stuk.
Amít. by P. Spriet en Zoon, in gr. 8vo. f t - 2- 0 189
joacbim, of de Zegepraal der Ouderliefde, Toneel/pel. Amft.
282
by' 4 v. d. Kroe, in 8vo. f o • I2 - o
,[peren ( . v.) Brieven over't Hooglied, Ilde Deel.'s Hage,
14.1
Bouvink, in gr. 8vo. f 2 - 8 - o
Juffer (De befehaafde of welleevende) Rotterd. by Y. Burg85
vliet en Zoon, in gr. 8vo. f I • 5 - o
K.

Erenis-Vrijer (De Vrolyke en Galante) in gvo. fo -4-o
48
Kiliani (C.) Eitymologicum Teutonici Lingua five Dictionarium Teutonico-Latinum, Tom. L Trajecti Batay. apud R.
de Meyere, in 4to. f. m. f4 - 0 • 0549
Korte (3e.) Reize na Palestina. IIde Deel. Haarlem, by Y.
124
Tydgaat,ingr.8vo.f a -Io-o
Krieg er (W. L.) Handleiding tot het Korte Begrip der befchouwende Godgeleerdheid van A. Buurt. Amft. by P.
Schouten en de Wed. Loveringb en 4llart , in gr. 8vo.
lI2

Kuypers I (Chr.. Fr.) Het verheerlykt Groningen. Gron. by
28L
. Bolt en P, Doekema, in gr. 4to. f o - 5 - o
L.

Ande (De la) Attronomia of Sterrekunde. Bide Deel, ede
Stuk Amíi. by f.,Morterre, in gr. 8vo. f2 ► 0.0 3.53
Lavater je. C.) Aanfpooring tot Bekeering en Geloof in
CHRISTUS. Utrecht, by 3• v. Schoonhoven, in gr. avo.
7
fo-6-o
•-.•--• Abraham en Izaak, Godsdienflig ScbouwfJel. Utrecht
en Amtl. by H. Emenes en M. SchaleJamp, 'in gr. 8vo.

L

90
fo-18-o
-- -.. De Booswicht zonder voorbeeld en zyn lotgeval.
Amft. by de Wed. P. Entrop, in gr. 8vo. fo• 8 -o 149
Leerredenen over de regtmaatigheid van de Inenting der Kinderpokken. 1.otterdam , by Hofhout en Wolfsbergen, in
430
gr. 8vo.fo-8 -0
J.eeuw (3. de) Nagelaaten Leerredenen. Rotterd. by .7. Bosch,
9
in gr. Svo.f2-o-o
Lee
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Leeven (Het) van David Huzne, met zyn Portrait. Amfl. by
de Wed. van Esveld en Holtrop, in gr. 8vo. f o-;7-o 322
—
u
van
van M. de Ruiter. Amfl. liy P. Conradi en
Harlingen, by F. v. d. Plaats , in gr. 8vo. f 2 - 4.0 169
---- en de Gevoelen van Tristram Shandy. IfteDeel,
ede Stuk. Amil. by A. E. Munnikbuizen, in 8vo. f t • 4-o
516

Leevensbefchryving van eenige voornaame meest Nederlandfche Mannen en Vrouwen, IIIde Deel. Amfl. by P. Conra.
di eíá Hart. by P v. d. Plaats, in gr. 8 vo. ft . i 6 - o
365

---- IVde Deel. f i - z6 . o 4
Leland (.) Verhandelingen over verfcheide Onderwerpen,
of Redenvoeringen , IV en laatfte Deel. Rotterd. by B.
Botball, in gr. 8vo. f 2 • 4 • o
241
Lilienthal (Tb. Cb.) Oordeelkundige Bybelverklaaring, XVde
Deel. Amft. by de Wed. Loveringh en dllart, in gr. 8vo.
f2 10 0
237
Lipkens (y.) Redenvoering, op het Eeuwgetyde van het
Weeshuis der Doopsgezinden te Amfterdam. Am(I. by L.
van Hulst, in 4t0. f 0 - 12 - 0
251
Lotgevallen (Wonderlyke) van een gezelfchap Heeren err
Juffrouwen, in 8vo. f i • 2 - 0
43
Lykreden by gelegenheid van den val der Societeiten in Zeeland. Alom te bekomen, in 4, f o • 6 - o
284.
M.
flniere (Nouvelle) de jouer aux Echecs, felon la Methode
du Sr. Ph. Stamma. 4 Utrecht, cbezJ. van Schoonhoven
en Comp., in8vo.fI -o-o 516
Mark (P. P.) Huwelyks-gefchiedenis door hem zelven befchreevelh. Rotterd. by Y. Hofbout en E. v. W jfsbergen,
234
in 8vo.fo- II - o
Marum (M. v.) Intreerede over het nut der Natuurkunde,
enz. Haarlem , by Y. Bosch, in gr. 4t0. f o - ii • o 533
Meer (Lf. v. d.) Abraham , de Vader der Geloovigen, in
zyn Gelóove beproefd en proeve houdende. Utrecht , by
62
G. v. d. Brink Jansz,, in gr. 8vo. f t - 5 - o
.----- -- Abrahams geestlyk Zaad, of de Kinderen
Gods in eenige hyzonderheden voorge(Ield. Utrecht, by
250
G. v. d. Brink.7nsz., in gr. 8vo. f t - 4 - 0
Meerburg (N,) Afbeeldingen van zeldzaame gewasfen. Lei399
den, by Y. Meerburg, in gr. Fol. f 3 - iz - o
Menscla
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Mensch (De) in aangenaame Spectatoriaale Vertoogen bew
fchouwd , VIIde Deel. Amia by de Wed. P. 7. Entrop,
in gr. 8vo. f 2 - 8 - o 222
Achtl}e Deel. f a - 8 > o
•---512
.-- ----- Negende Deel f 2 - 8 - 0
6oi
Michaëlis ( D.) Mozaisch Recht, Vide Deel. Haarlem,
by7. Bosch, in gr. 8vo.f2-o-o
93
Mosheim (7. L.) Uitvoerige Verhandelingen over de Historie
der Ketteren, I en Ilde Deel. Utrecht, by G. T. en A v.
Paddenburg, in gr. 8vo. f 3- 15 - o
469
---------- Verdeediging der Waarheid van den Christ.
lyken Godsdienst door Origenes regen Cellus , Ifte Stuk.
Amft. by fl. Eichborn, in gr. 8vo. f o . ii • o - 39.9
____ -- Ifte Boek. f o - 18 - o 51
.------,---- De Zedeleer der Heilige Schrift, VIIde Deel.
Utrecht, by G. T. en 4. van Paddenburg, in 4to. Y4 -4. o
Muller (A) Befchryving van den loop der Ziekte eens agtjaarigen Lyders. Rotterd. by P. Hoijlein , in gr. 8vo. f o 9-0

1lliunani s (p.) Handleiding tot de hedendaagfche Regtsge
leerdheid der Nederlanden, enz. Amft. by H. Melding, in
gr. 8vo. f 3 - 6 - o
600
Munflerlander (De) van Fortin, in Svo. f o - 1,7 . 0 sib
(G. 3.) twee Leerredenen over de Inenting. RotNAbuis
terd. by j. Bosch, in gr. 8 vo. f o
-o
153
- 12

Nothanker (Liefde -gefchiedenis, van) en zyne Vrouw Wilbelmina. Amft. by 31 Doll, in 8vo. f o - 8 - o
138
— Leeven en Gevoelens, IIl Deden. Amft. by 7.
Doll, in gr. 8vo. f 4 - 16 • o
138
----- --- Redenvoeringen. Amft. by M. Schalel amp, in gr.
8vo.f 1-2 -o
133
---- II ie en laatfee Deel , Amft. by
M. Scb£ lekamp, in gr. 8vo. j i - 2 0
479
Nupoort (1.) Het weten van het oprecht geloof, enz. Utrecht, by G. v. d. Brinzk, in gr. 8vo. f I - 5 . o
482
O.
Bfervatien. (Honderd Regtsgeleerde) Door een Genoot
7. Menfert, in gr.-fchapvnRegtslrd.'Ha,by
8vo. f 0 15 0
28
Oeffeningen (Meetkundige) tot inleiding dienende in de kennis *der Spheer- en Aardklootkunde. Utrecht, by G. V. d.
brink , ansz. in 8vo. f i - 16 - o
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Olivia. Treurfpel. Amft. by W. Boekelaar, in Svo. f o-6.4
140

Omeyer (H.) Verhandeling over de Cataract, enz. Amft. by
527
H. Tiedeman, in gr. 8vo. f o - I6 - o
Onderwys van een Vader aan zyne Kinderen, Amft, by C.
89
Warnars, in 8vo. f o - jo - o
Oostwoud (y.) Bundel van Wiskundige Uitfpanningen. Purmérende, by .Pieter7ordaan, in gr. 8vo. f i - 16 -0 26I
O Tempora o Mores , of eenige hedendaagfche fchadelyke
Grondbeginzelen, vertoond en tegengefprooken. Utrecht,
by G. T, van Paddestbvrg, in gr. Bvo. f o - 4 - © 188
P.
tape (G.) Bybel- en Zededichten. Delft, by R. v, d.
6o8
0
Snout, in gr. 8vo. f 1 - io Paludanus (R.) Oudheid- en Natuurkundige Verhandelingen,
enz. Ifte Stuk. Leiden, by P. v. d, Eyk en D. Pygb, in
162
gr. 8vo. f I - 10 - 0
paulfen (H. Ch.) De Regeering der Oosterlingen, enz. ede
Stuk. Leiden, by. le Mair, in gr. 8vo. f I - 5 - o 4
Perrenot Confiderations fur l'Etude de la jurisprudence, a Berlin, cbez J. Decker, }' Utrecht, cbez H, Spruit, in gr.

F

8VO.f O - Io • 0

1336

, etrceus (.ñ.) Beredeneerd Onderzoek naar de Natuur en 't
beftaan der Engelen, enz. Goes, by Y. Huysman, en's Hage,
by ; . A. Bouvink, in r. 8vo. f 1-10 • o 476
Petscb ( ) Het gefchil tdsfchen Hem en E. D. P. Schryver
der (door Doct. Habbema uitgegeevene) Brieven aan de
Heeren Kleeman en Voet, beknoptjyk gefchetst en van zyne zyde ten einde gebragt. Utrecht, by '. v. Scboonboven
en Comp. in gr. 8vo. f 0- 14 -0 aco
Pike (S) Orde des Heils, enz. Utrecht, by de Wed, 7. 3.
481
v. Poolfum , in gr. 8vo. f o - 12 - 0
.Plenck (J. J.) Korte Leerftellingen der algemeene oefenende Heelkunde. Anift. by F. de Kruyƒ, in gr. 8vo. f i. 16-o
26
Schets der Ontleedkunde , Ifte Deel, Amft. by
487
F. de Kruyf, in gr. 8vo. f i - Io - 0
,'rice (R.) Aanmerkingen over den aart der Burgerlyke Vryheid, enz. Leiden ,by L. Herdingb, in gr. 8vo.fo-i8 -o 174
Pringle (y.) Redenvoering over de verfchillende foorten van
Lugt. Franeker, by D. Romar, in gr. 8vo. f o - 6- o 306
-- Verflag wegens eenige nieuwe verbeteringen, aan
middelen, ter behoudinge van de Gezondkeid-gande
der

REGISTEL
der Zeevaarenden. Rotterd. by R. ,tlrrenkerg, in gr. 8v!o,
ƒo

.10-0437

Pfalmboek (Kunstkeurig) Amfr. by de Wed. Loveringb en
4llart, in gr. 8vo. f 15 - 14 - 0
182
Pypers (P) Laufus en Lydia, Treurfpel. Amft. by J. Foor
6io
ke,in8vo.fo-8•o

R.

(C.) tegen C. Y. Craijenbof. 's Hage , by H. Cpb.
J7^Edelykbeid
Gutteling, in gr. 8vo. f o - 18 - o 8a
ltedenvoering door den Héiligen Cbryfostomus omtrent 1400
Jaaren geleeden, op Kersdag uitgefprooken. R.otterd..by
3. Broskbor^t, in gr. 8vo, f o - 6 - o
;1
•------ over den oorfprong en de nuttigheid der Wiskunde, in gr. 8vo. f o - 6 o
262
Redenvoeingen voor Neder'ands Jongelingfchap, 11 Deelen.
Amft. by Tntema en Tieboel, in 8vo. f 2 - 4 - 0
4y6
.j einders (G.) Brief wegens eene voornaame ontdekking door
Inentinge op het Rundvee gedaan. Tweede Druk. Gron.
by L. Huifing, in gr. 8vb. f o - 2 • o 534
.------ Waarnemingen en Proeven, in gr. 8vo, ƒó. 8 .0
-

.4------ Berigt, wegens de Inenting der Kalveren van gé
beterdeKoeilen, voor de Jaare 1776.•ín gr. 8vo. f 0. 4-0
l:eifi g (3.) Vermaaning en Aanwyzing tot de Christlyke
Deugd. Anift. by fL D. Se//chap en P. Haart-, in gr. 8vo,
fo-6

o

486

Rendorp (3.) Verhandeling over het Recht van de Jag. Am{I.
by P. Schouten, in gr. 8vo. f o - 18 - o
s
Repelaar (j. A.) Syfchriften op 's Heillands Gebdorte, enz.
Dordrecht, by P. v. Braam, in gr. 8vo. f o • 8 • o 3aá
Ris (C.) Ontwerp ter proeve, ter opregtinge eener Vader.
landfche Maatichappy van Reedery en Koophandel, ter Liefde van het Gemeenebest. Hoorn ,by T. Tjallingius, in gr. 8vo.
fo-IQ-fl

s

251
^i.

i41denus Geestlyk Avondmaal. Utrecht, by G. T. v. Padden.
burg, in Imo. f o - 12 - o
Schafer (7. C.) Proeven op de Slakken. 'sHage, by .7. du
Mee, in gr. 4t0. .f ', • 10 - 0
158
&hmucker (fob. L.) Heelkundige Waarneemingen,IIdeDeel.
Leiden,! by P. v. d. Eyk en D. Vygb in gr. 8vo. f i - io.«
6S
'

scbo-
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Scborer (W.) Vertoog over de.ongerymdheid van het Sitnenftel onzer hedendaagfche Regtsgeleerdheid en Praktvl:. Middelb. by P. Gillisfen; en Amit, by Tnterua en Tieboel, in gr.
8vo.fo- 15

3.8

Schouwburg (Spectatoriale) IVde Deel, Amft. by P. Meijer,
in 8vo. f i - 16- o
5.55
Sllvaan, Blyfp el. Amft. by 7. Duim, in 8vo. f o. 6. o 283
Smelly (7.) De onmagt van den Zondaar, enz. Alom te bekomen, in gr. 8vo. f o- i i- o
ii
Steen/Ira (P.) Meetkundige Grondbeginzels der Natuurkunde, Ifte Deel, Amft. by Yntema en Tieboel, in gr. 8vo.
f2 -i6•o
16
Sta/te (7. H.) Berigt wegens de ongelukkige gevcdgen eener
Aderlaating op de rechte hand, enz. Zwolle, by H. Cle,nent,
205
in gr. 8vo. f o . 7 - o
Styl (K.) Beknopte Aanleiding tot de kennis der Spelling,
Spraakdeelen , en Zinteekenen van de Nederduitfche Taal.
Gron. by Y. ()nwkewr in 8vci. f o - ij - o
4.4
Swaying (C.) Proeve van Aanmetkingen over het Legt en onregt gebruik der H. Schrift, enz. Ifte Stuk. Utrecht, by
de Wed. 7. van Pool/urn en A. v. Paddenburg, in gr. 8vo.
fo -t6-o
573
, ybrants (T.) lloogbootsmans Kunst of Matroofen Studie.
Amft. by G. Bom, in 8vo. f o - 8 - o
89
T.
Afereel van Natuur en Kunst, XIVde Deel. Amfr. by P.
Meijer, in 8vo. f i - 5o
433
Testamentwaakers (De) of de Marquis van Tolbrugge. To236
neel/pel. Alom te bekomen, in 8vo. f o - 6 - o .
Tooneelfptllen (Zedelyke) gefchikt voorde Opvoeding der
¶15
Jeugd. Amlt. by H. Gartman, in 8vo. f i - 5 - o
Tretfibley (A.) Onderwyzingen van een Vader aan zyne Kin.
deren, in de Natuur en in den Godsdienst, if ie Deel, ofte
Stuk.'s Hage, by 7. du Mee, in gr. 8vo. f i • o • o ;t3
_______
lire Deels, Ii;le Stuk. f t - o • o
493
.-__ — ilde Deels, Ifte Stuk. f i - o - o
493
______ -- llde Deels, 1[de Stuk. f o . t8 • o
583
Trits van Diclulievende Proeven op den Storm , voorgevallen
in Slachtmaand des Jaars 1775, in gr. 4to. f 0 - 6 - o 229
U.
anningen (Myne) onderde Zinfpreuk, Libere& MoL
j dente, Amit. by P. Iiayman, in gr. 8 vo. f 1-5.0 6o5

T

Ultfp

Vel-

REGISTER.

V.
(Y. v. d.) Tweehonderdjaarig Jubelfeest, enz. Zie.
J/Elde
rikzee, by Y. de Kanter en Zoon, in gr, 8vo. f i - 4 - o
416

Venema (H.) Redenvoeringen over Matth. XVIII. XIX. en
XX. Ilde Deel. Leeuwaarden, by H. tel. de Cbalrnot en
Harlingen, b F. v. d. Plaats, in 4to. 1 2 - o • o tot
Verantwoording van Stephanus de Tombe. Alom te bekomen,
in gr, 8vo. f o - 4.0 47
Verhaalen (Zedelyke) getrokken uit de Werken van de Heeren D'Arnaud, Mercier, &c. Me Deel. Amft. by ?.Mens
Jansr. en 4. E. Munnikbuizen, in 8vo. f i • z6 - o 463
Verhandeling over twee van Jefus Broederen, en hunne Brievg n n onzen By'bel. Utrecht, by . van Scboonboven en
Comp., in gr. 8vo. f o • 35 ' 0 524
«---- over de deugd en beftendigheid der Sohulpkalk,
enz. door Pbilopatris B-itavur., Amfl. by de Wed. Lovering en .Ilart, in gr. Svo. f o - 34 - 0 • 168
—'over een nieuw uitgevonden Schoepmolen, Door
Pbilorenus , Amnft. by 3t C. Sepp , in gr. 8vo. f o . i6. o
24
•---- -- van het Bataafscli Genootfchap der Proefonderviandeiyke Wysbegeerte te Rotterdam. lilde Deel. Il tterd.
by R. Arrenberg , in gr.. 4to. f 3 - 0 • 0
-- van liet Genootfchap onder de Zinfpreuk Roreant Liberaler Artes, Ilde Deel, ifle Stuk. Amft, by G.
War »ars, in gr. 8vo. f r - 5 - 0 441
-- (Geneeskundige) aan de Kdtlinglyke Sweedfche
Academie medegedeeld, .goor Yan Bernard Sanclifnrc, ílfde
Deel. Leiden, by P. v. d. Gyk en D. Vygb, in gr. $Vo.
f3-o•o

113

^---- van de ,Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen te Haarlem, XVIlde Deel, ede Stuk. Haarlem,
by . 13oscb..iu gr. Svo. f 2 • 16 • o Sap

•--- --- (Natuurkundige) Vde en laatfte Deel, 4deStuk.
Amfl. bv A • v. d. A' oe, in gr. 8vo. f 2 • o - 0
347
----- (Vier Natuurkundige) Leiden, by J. v, T,rjfe.
Jen en L. Herdirigh, in gr. 8Vo. f b - 8 - o 9p3
------- - uitgegeeven door he Zeeuwsch Genootfchap te
Vlisfingen, Vde Deel, \liddelb. by P. Gillisfen, in gr. Svo.
f 4 6

-

o

207

Vermeer (t.) Drietal Lykredenen. Utrecht, by R. de 11Meyere
en Amlt. by I1. WV. de Bruyn, in gr. 8vo. f o • i2 - 0
292

Ver-

REGISTER.
Verzameling van Gedenkftukken in Nederland, lice Deel, Be.
vattende de Stad Delft. 's Hage, by .7. du flee, in gr. $vo.
f Q .Io..a 415
Villette (M. A de) Stigtlyke Gezangen. Rotterd. by D. Pis
en Hoorn, by L. Vermande, in gr. $vo. f o • tz •0 419
moet (.7. E.) Gods Geregtigheid befchouwd in Jefus Christus.
Dordrecht, by P. v. Braam , in gr. 8vo.f o - 12 • o 5S
- - -. — Gods waarheid verheerlykt in J. Christus. Dor:
dretht i by P. v. Braam, in gr. 8vo. f o • 8 - o
iqg
Voorbeelden van veel voorkomende en andere Notariele Acten.
415
Amft. by H. Gartman, in gr. $vo. f c, - '5 • o
Vos ( 4.) Redenvoeringen. Utrecht, by 7. v. Sclaonboven
en Cothp., in gr..8vo. f o - la . 0 106
oyages en dij/erens Pays de l'Europe. A la Haye, ckez Plaat
& Comp. en 8vo. f % -, 10 - o 500
Nraagen over den Godsdienst. Tweede Druk, merklyk verw
meerderd. Harlingen, by F. v. d. Plaats in gr. 8vo:
f

1-5-o

152

Vries (C. de) Lykreden, ter -gele^ genheid van het overlyden

des Eerw. Heere Y. Cupettus. Utrecht, by G, va J. Peer,

in4to.fo-8-0 339

W:

4genaar (7.) .liet Leeven en de Leer van lefos Chris-

tus; waar agter Benige Vraagen over dit allergewigtigst
ouderwerp. Amft. by Tntema en Tieboel , in 8ve.

fo.14-o

565

Wagner (H•`L.) De weldaadige Vreemdeling, Toneelfel.
Amft. by 7. A. Cryyenfthot, in 8vo. f o - 6 • o
4-7

Wall (P. H. v. d.) Handvesten, Privilegien, enz. der Stad
Dordrecht, enz. Vyfde Afdeeling. Uordr. by P. v. Braam ,
in Fol. f y s - o 446
W- luwe. (De Edelmoedige) Toneelfpel. Amft: by G. ten Boe►
kelaafi, junior, in 8vo. f o - io - o
gGz
Weg, (De breede) of de weg van de Mode. Zwolle i by 7.
184
Clement, in gr. 8vo. f o - 8 - o
iPerther. (De Jonge) Treurpel. Amft. by M.. Scbalekamp,
187
in8vo.fo-7-o
Wy (G. 7. van) Verhandeling over de batende Sublimaat.
344
Lift. by P. Conradf, in gr. 8vo. f o . 12 - 0
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J700RN4AMSTE B2ZONDERHEDEN i
In de Eerfte Stukken des Vyfden en Zesden Deets:
(V, en VI. dienen ter Aanduiding van het Vde en VIde Deel,)

A.

4postelen (De Twaalf) van cnais-

Ardklóot (Befchouwing van
de veranderingen op deft)
voorgevallen, VI. 494. Nuttige uitwerkzels daar van. 498
,ABELA&DUS (PETRUS) zyne lot405
gevallén , VI.
ABRAHAM over 'e bevel der Be.
fnydenisfe hem gegeeven , V. 5
.^---- De verfchyning der En.
gelen hete ontvouwd, VI. s89
,lebtertaalen, wat dit woord in
Regren betekent, VI.
452
Adembaaling , welk eene wet.
king ze op de lugt doet, VI.
393
Acaucoin zyn Character ,V. 402
Aleppo, Befchryving dier Stad ,
VI.
125
ALTAMONT, ('t Leeven van) V.

A

282

Ameri44 s waarom de T'Vest-Itt-

dien geheeten, VI. 408. De
eer der vindinge van dit Werelddeel komt COLUMBUS toe,
Aid. Wegens de verfchillen der
Spanjaarden en Portugeezen
aldaar. go9
--- (Noord) beknopte en
zaaklyke Befchryvigg van de
voomaamfie EngeIfche Volkplantingen aldaar , V. 364
AMINTAS, eene Zedelyke Vertel.
ling, V.
135

ApoLLOrnus van fiyare , zyn Character, V.
403

Tus , hoedanige lieden , V. ass.
Zeer gefchikt tot het Q'ntwerg;
't welk hun Meester ontworpen
hadt. 252
------ over de verkeerde wyze

waarin men hunnen leertrant
volgt. 424
Apostoli , welk een aanhang, VI.
473. Hunne Kleeding en Lee.
venswyze, .41d. Wanneer op.
gekomen , -41d. Hoe lang de•
zelve fiandJiieldt, 4.74. Voor.
zigtigbeleid der fiigteren ,Aid.
Deeze Aanhang moet met dien
der Apostolic} niet verward
worden. 475
Armoede (Deugdzaame verge.
noegde) befcbreeven , V. 325
Asfen , in 't Landfebap Drenthe,,
befchreeven , VI. t 33
AucusTUS zet den voet op de vrijheid der Romeinen, V. 393
4vo%dmaal, hoe de Leer der
Zwingllaanen met die der Cal.
vinisten te veréénigen, V. 7
-----r Leer der Schriftuure
des aangaande behelst, dat her
geoefend wordt ter Gedagte•
nisfe van euniszus 1 tot eere
van den Middelaar; ter open.
lyke belydenis van het Chris.
tendom ; wat Voorbereiding
daar toe noodig, V. 158,159
Leer der Lat berfcbe
Kerke, over 't zelve, V. i97
Avond-

B L A D W Y Z E It.
Avondmaal, Leer der Gerefor.
Bezetenen, verre van doordo
meerde Kerke , omtrent dit
Joodfche of Christlyke Open.
flak verfchillend. De gevoebaaring geftaafd te worden,
lens van ZWINGLIU$ en CALVVN,
wordt door beiden ten uiterflen
V.
gewraakt, 384. CHtusrus en
193, 1 99
B.
de Apostels }varen niet gehou.
den, de dwaalende gevoelens
.n4gbdad , BefchryvIng dier
Stad, V.
221
daar omtrent te regt te brengen ,
Batavieren, niet wegens hunne
385
groote maar wegens hunne Blaas, (Doorbooring van de
)
kuifche ooren beroemd, VI.
om 1'isopflopping weg te nee.
men, VI. 65
553
Reden, Peiltien , Subvencien Blindbeid , door zwaare ver.
moeienis veroorzaakt, boe
en Precario gelden , geeven,
geneezen, V. 73
in den nauwt en zin, 't zelfde
te kennen, V. 80 Bloedbolletjes, by nadere waar.
neeming niet gevonden, V. 21
Beelden te hebben, den boden
niet ontzegd, V.
99 Bloedzweeten van CHRISTUS in
Cetbfenrané, aangemerkt als 't
---- (Spreekende) hoe te
maaleen, V.
350
Borgtogtlyk lyden voor't eeten
van 't Bloed en 't Verfrikre, V.
Beeldendienst den eoden fireng
verbooden, V.
93
2 94
Beenderen (Het getal der) in 's Boeken, derzelver keuze wyst het
Character der Leezeren uit, VI.
menfchen Lichaath, VI. 346
512
Beetwortel, monfleragtige waar
door waarfcbynlyk veroorzaakt, Bondgenooten der Linie , hoe
verre hunne Vryheid ga in het
216
V.
jaarlyks al of niet inwilligen
Bekeereling (Strengheid omtrent
der Ingredienten van den Staat
178
een') gewraakt, VI.
van Oorlog? V. 591
.Bekeering, (Het uittlel der) kan
door het voorbeeld des Moor- Braakwortel, zie Ipecacoanba:
denaars aan 't Kruis niet ge. Brandfpiegel van BUFFOrr, V. i 12
wettigd worden, VI. 8 Brieffcbryven , best door voorbeelden geleerd, V. 460
Befvydenis , of dezelve plaats
gehad hebbe onder de Egypte. Broeders en Zusters, eene oude
algemeene benaaming onder de
naaren, eer God ze Abraham
Cbristenen, VI. 301
beval; onderzogt , en ontkend,
V.
2 Bruid in 't Hooglied, waar zy
zich onthouden hebbe, V. 247
Bevrugting,(De onderfcheidene
wyzen van) onder de Planten BUAT (D,e Ritmeester) Advifen
omtrent zyne Correspondentie
aangedrongen als een bewys
met den vyan dgegeeven, V1.4 r 3
van Gods Wysheid, V. 488
Bezetenen, wat men doordezel-. Bybelfcbriften , ( Voottref ykheid
der) V.341. Uit welk een oogve in de Schriften des N. T. te
punt ze moeten befcbouwd
verftaan hebbe, VI. 38i. etc.
worden. 342
Het Leerbek. van Demonifcbe
Cal.

B L A D tiV Y Z E ik.

C,
CAlvinisten, hoe zy zich met
de Zwingliaanen omtrent het

Avondmaal zouden kunnen
verdraagen, V. 7
Canada, (Befchryving van) VI,
40

wyze van
Operatie voorgelteld ,VI. 5 z 7
CELSUS , wanneer hy geleefd
hebbe., VI.333. Op welk eens
wyze hy den Christlyken
Godsdienst aantastte , 41d.
Berigt wegens hem, 334. Zyne
verwarde Schryfwyze. Sib
Characters der Menfchen kun.
nen met vry veel zekerheids,
Cataract, nieuwe

uit hunne Boekenkeus opgemaakt worden, VI. 512
Christendom, (Aart van het) VI.
69. Vroegtydig bedorven, 70.
Gefleldheid der byzondere
Aanhangen onder 't zelve. 7t
Christenen, (Schets van hetCha.
racter der) in het Tydpérk der
Hervorminge, V. 57
-- over hun aantalinhet
Turkfcbe Ryk, VI.
127
—.-- welke Benaamingen
zy in den eertien tyd droegen,
VI. 293. Van waar en wanneer
zy eerst den naam an Christenen hebben aangenomen. 301
•------- kunnen aangenaanie
en nutte leden van een gezel•
(chap weezen, VI. 432. i-joe
zy hunne Gefprekken moeten
beleggen. 435
CHRISTUS of hy Broeders gehad
hebbe onderzogt, VI.
5a.j.
Cbt yfostomus , zyne befchouwing

Col.u.nus komt met,tegt de eet
der Ontdekkinge van Elnreric,
toe , VI. 408
CONSTANTINUS DE GItOOTE, hoe

by zich gedraagt omtrent den
Cbristlyken Godsdienst , VI.
69. enz.
Contributien, wat deeze benaa.
ming in 's Landsgefchiedenis
betekent, V. g3
i Corinth. VIII. i. opgehelderd,
VI. 576
CTESIAS , Character van dien

Schryver, V.

D.

179

O

ogdiertje , zie Epbemeron^,
Dampkring, (Gefteldheid van
den) in Holland, VI.
120
Deegb, oude betekenis van dat
woord, VT.
55E
Degendragt , het onvoeglyke
daar van hefpot, V.
z85
Deïsten, hebben geen vastílelzel
en zyn onderling zeer verdeeld,
V.

480

Demons, (Wat men door de)
waar van in 'c N. T. gefprooken
wordt, te verftaan hebbe, VI.
381 enz. Zie verder Bezetenen.
Deugd, behartiging daar van on.
der de Christenen zeer liegt
geheld, V. 54
(De) op zichzelven niet

genoegzaam om ons op deeze

wereld gelukkig te maaken ,
VI.
6o2
Deur, van waar dit woord herkomt, VI.
551
Dicbtkunst , (Invloed van de)
op den Godsdienst, V. 5o4.
van de Oofterfche Wyzen, VI. --hoe de Cieraaden
daar in te gebruiken, VI. 182
57 2
CLE? 4NS de XIV zyn Character, Dingfpel, van waar deeze benaa•
ming affla nt, VI.
V. X76. Zyne Brieven in zyn
131
,

uiterfte ,VI. 509. Zyn flerven ,

DIo sins VAN HALICARt ASSUS,

i/'d.

Character diensSéhry vers,V. 179

Vt. DEEL, H. LETT. NO. 14.

So

I7ip,
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Dtostesrus van Sicilie, Character van dien Schryver, V. i8o

DoMmnnus zyn Character, V.
401
Dorefladurn , ( Gefchiedenisfen
van het door de Noormannen
ontruste en geplunderde) VI.
sob
Dorp, herkomst van dit woord,
V.
447
Drenthe , Regeering van dat
Landfchap befchreeven , VI.
129
Drostampt in Drenthe , zeer
aanzienlyk en voordeelig, VI.
131
JJuifffeen, welke, VI. i66. Eene oude Vaderlandfche Bouw(to We. 4W.
Duigen , hoe de Handel in dezelve verloopen is, en best
herfield kan worden, V. 237
Dweeper, (Onderfcheid tusfchen
een) en een Twyfelaar, V. 425
Dyken, (Zee-) wanneer eerst in
de Nederlanden aangelegd,
VI. 443. hoe gemaakt. 444
E.
EDelen (Nederlandfcbe) hun
Verbond , zie Verbond en
Snieekfcbrift.
Eekhorens , Proeven op het
groeijen hunner Tanden genomen, VI. 350
Eerzugt, hinderlyk aan 't waar
geluk, V. 33
Egypten, Regen aldaar zo zeldzaam niet als veele Reizigers
willen, V. 370. Zomerhitte
aldaar. 171
Egyptenaars, of zy deBefnyde.
nis voor den tyd van ABRAHAM
oefenden onderzogt, V. 3.
Van hunne Sreenen met Hie.
roglyphlfcheFiguuren, V. rol
Electrifeer Machine, Befchry.

ving van eene nieuwe, V. 543.
Voordeelen derzelve boven de
oude. 540
Electropbore Perpetuel, befchree
ven, VI.
395
Elf en dertigs (Iets op zyn) doen
of hebben ,van waar die fpreekwyze herkomftig is, V. 446
EMMtvs (Uneo) Berigt van dee.
zen Schryver, VI.
366
Engelen, hun lichaamlyk beflaan ,
en dat ze vuurweezens zyn
verdeedigd, VI. 477
Engelfcben (Hoe liegt zich de)
in het houden van het Tractaat
van Marine , met den Staar
gedraagen hebben, V. 453
Epbemeron, Befchryving van bet
Infect, V.
26
Epicurist, (De deugdzaame) afgemaaid, V.
137
Etjloel, wat dezelve in de Regeering van Drenthe betekent,
VI. 133
F.
EBRONIUS, zyn gevoelen over
de Pauslyke magt, V. ii t
Fontein, (Brandende) in Daupbiné , berigt en verklaaring
van dit verfchynzel, VI. 347
Friesland, (Lugtsgetleldheid in)

F

V.

25

-- boe betluurd, V. 446.
Van de Grietmannen en Grie.
tenyen aldaar , 447. Stemgeregtigde leden in die Provintie,
V. 448
G.
,Wileërs, een naam den Chris.
tenen toegevoegd, Vi. 299
GANGANELLI, zie CLEMENS DEN

G

xlv.

Cebangenen, wat de oorzaakvan
hun dood zy, V.
349
Gelderland, (Lugtsgelleldheid
24
in) V.
Ge_
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Geloof, (Schriftuurlyke betekenis
336
van het woord.) V.
.--- (Waar in het weezen en
weiweezen van het) befiaat,
VI. 482. Over het verband
waar in 't zelve met de Wedergeboorte, het deelkrygen aan
Christus en des Zondaars regtvaardiging voor God, te be.
fchouwen zy. 483
Celoofsleeren , welke die zyn , V.
375. Hoe een Leeraar zich
daaromtrent hebbe te gedraagen. Aid. enz.
Geluk , verkeerden weg veel al
ingeflangen om 't zelve te vinden, V. 33
Gelykenisfen , (Scbriftuurlyke)
welke regels in derzelver uit.
legginge in agt te neemen , VI.
I08

...---twee hoofdfoorten derzelven, VI.
241
—
(De)aIATTH.XI11.
opgehelderd, VI.
243
(Het bedoelde der
voornaamtie van onzen Zalig.
maak er, VI. 566
Genade/laat, (Kentekens van
den) V.
434
GEN. VI. 6. verklaard, VI. 19 t
XVIII. ontvouwd, VI. 189
X[. 6. toegelicht, VI. 192
Geregtigbeid, (Gods) waar de56
zelve in beflaat, VI.
Cefcbiedenis, (Jlgeaseene) ont5o
werp van dezelve, V.
______— Oude) hoe te beoetfenen, V.
54
CeJlachtlysten , (Over de ver.
pligting den Jooden opgelegd
om op hunne) nauw agt te
geeven, V. 567
Gefprekken , Grondregels daar
omtrent in agt te neemen, V.
(

415

Gefprekken, hoe ten meesten
nutte aan te leggen, VI. 435
Gevoel, (Welke waarheden al of
niet door 't gezag van 't algen
meen) onderfchraagd worden,
V.
422
Cezindbeidsyver onder de Cbris#
tenen, fterker dan de Liefde
tot de Waarheid, kenmerken
bier van, V. Sg
Gezondheid der Zeevaarenden hoe
best te bezorgen, VI. 43$
Glybaan aan 't Rusfisch Hof als
een Wintervermaak gebruiklyk,
V.
S5v
Godgeleerden , hoe zy hunnen
Yver moeten belluuren , V. 522
Gons, (Beflaan) of het uit de
zamentlemming der Volken kan
betoogd worden, V. 517
Godsdienst , hoe dezelve den
Kinderen in te boezemen, V.
153. Hoe elk daar in, voor
zich zelven een onfchendbaar
regt hebbe. 596
(Ontwerpen van een Op.
ftel of Kort begrip over dent
Christlyken) ten diende der
nog onbekeerde Volken, V.
44 0 . enz. Welk eene gemoeds.
getieltenis 'er noodig zy otn
wel over denzelven te oordeelen, VI. 6
(Invloed van de Dicht
503-kunstopde)V.
Goes, zie Satisfactie.
Golgotha, zie Kalvarie.
Graanbandel, hoe voordeeliger
te dryven in ons land, V. 23%
Graaven van Holland, wanneer
zy Meerderjaarig gerekend
werden, V. 233
GRACHVSSEN (Staat van Rome
onder de) V.
315
Grieken , Aanmerkingen over
hunne Gefchiedkunde, V. 177
Ss a

Grie-
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Grteteny , herkomst van dat
woord, V.
446
Griet man , wat waardigheid in
de Friefcbe Regeering, V. 446
Groningerland , (Lugtsgefteld.
held) in V.
25
Gurrré (Eerzang tot lof van den
Abt) V.
363
H.
Hdndel. XXI. 18-26. opgehelderd , V.
62
Hazelaar, Befchryving van deed
zeil Heester , V. 530. liet
zonderlinge der Vrugtmaakinge,
531. Tamme Hazelaars, 532.
Gebruik , 533. Benaamingen
van dit Gewas. Aid.
Hernel , oorfprong en afleiding
van dat woord, VI.
552
HexonoTus, Character van deezen Schryver, V.
178
Hertogenbosch,( Lugtsgelieldh eid
in de llfeyery van 's) VI. 77.
Grondgeaeltenis aldaar , 78.
Vrugten en Dieren , dld. Geaartheid derinwoonderen, 79.
Naamsoorfprong. 8 t
Ilervortners, (in geenen kwaad
den zin voor Geescdryvers te
houden,) VI. 403
Hervorming, hoe gelukkig in
Zweeden en Deenenaarken
ingevoerd, VI. 541
Eo/kind, (Lugtsgeffeldheid in)
V. 24. VI. 120
honden, Kenmerken van derzel.
ver dolheid, V. 385. Middel
tegen derzelver beeten. 386
Hooglied van SALOMO, een Tooneelfluk , de Huwelyksliefde
fehetzende , VI. 142. Voortreflykbeid van dit Dichtfluk.

Huwelyken, welk een invloed de
Temperamenten daar op hebben, V.
410
J. en I.
igtrecbt, (Oorfprong van het
afzonderlyk) VI. 595. Welke
bepaalingen daaromtrent door
onze Graaven gemaakt, 596.
Wat men door hunne Houtvester y . en Duinmeijerfchap te
verftaan nebbe, Bid. Overhet
recht der Edelen en Granflyke
Officieren ten tyde der Graaven,
597. Het tegenwoordig Jagt.
recht. 593
anf vismus, verfcheide foorten
daar van in Frankryk,V. rog
dtrope, hoe de bevrugcing van
die Plant toegaat, V. 491
Yerufalern, (het hedendaagfche)
veel kleiader dat het oude, legt
op dezelfde plaats, V. 358
JESAIA III. 6. toegelicht, Vl. 2
Ye/uiten , hun flegten invloed
aan het »eenex -Hof, VI. 502
.7eugd , hoe ce gebruiken , en ten
meeste nutte aan te leggen,
VI.
222
Indie,(Koophandel op)of men denzelven moet aanhouden ,VI. 36
Inenting, met vrugt te werk ge.
field op Kalveren van gebeterde
Koeijen, V. 265
.--- der Kindeipokzes ,welke
de voornaanitte redenen zyn,
die de Ingezetenen van ons
Land daar van te rug houden,
VI. 391
redenen die dezelve aan.
pryzen, VI. 4
Ingeeving der Heilige Schrift,
aanmerkingen over dezelve,
VI. 425
IJLVIS (DAVID) Kort berigt
Inzettingen , (Stellige) in den
dien Gefchiedfchryver,, VI.
Godsdienst van Bygcloof vey
322
gefprooken, VI, 288

J

van

Jvs
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te voorgeflaagen, 3r5. Zie
Jos t, v. i -io. Overzetting van
over dit begraaven desgelyks.
MICFAELIS , met de verklaaring ,
V. 470
3
'tonden , de Beeldendienst hun Kinderen , hoe hun den Gods.
dienst in te boezeroen, V. 153
verboden ; doch het manken
Troostgronden by der.
van Beelden hun niet ontzegd,
zelver verlies, V. 201
V. 98. 99• Steenen met Hie.
roglyphifche Figuuren mogten Kinderziekte, (De waare) heeft
zomtyds meermaalen dan édns
zy niet hebben , io2. Over
plaats in denzelfden Mensch ,
hunne verpligting om op hunne
Geflachtlysten nauw agt te
V. 579
Zie Inenting.
geeven. 567
Ipecacoanba, wanneer eerst ge- Kinkboest , aanmerkingen daar
over, VI. 254. Geneeswyze,
bruikt, V. 308. Kentekens van
Aid. De Kinderen worden meer
derzelver goedheid , dld.
dan ééns zomtyds door dezelve
Uitwerkfels. 309
aangetast. 255
JUDAS, 't gedrag van Christus te
hemwaards, V.
289 Kleederen , zeer gebruiklyke
K.
gefchenken by de Oosterfche
Vorflen , VI. i. Met deeze
JCfliro , (Nieuw) befchryving
moesten de befchonkenen in
daar van, V. 573. Verandede tegenwoordigheid der Vor.
ringen aldaar met het ryzen en
llen verfchynen. 83
daalen van den Nyl, 579. Van
de Inwoonders dier Stad, 575. KLEMAH, (Berigt rankende ver.
fcheide Papieren over 't gevoeVan den Koophandel aldaar,
len van) wegens de Orde des
577
Heils, V. 36. 20 5. 34 6. 4 84
(Oud) befchreeven, V.
573 Kr.r-YOGG, hoe by zich omtrent
zyne Kinderen gedraagt, VI.
Kalvarie , niet gelegen waar
269
353
veelen willen, V.
Kanker, (Proeve om den) door Koffy , van waar oorfpronklyk ,
verrotting tegenfaande middeV. 321. Wanneer en doorwie
eerst gebruikt, 327. Waar en
len te geneezen, V. 162
hoe zeer voortgeteeld. 32,E
Kentekens der Genadeflaat, V.
434 Kofybuizen, wanneer eerst op•
gerigt, V. 322. 't Voorgeval.
Kerk, (Christlyke) verval der.
lene daar omtrent te Conflanzelve, ZintS CONSTANTYN die
tinopolen , Aid. Wanneer in
in wereldlykeh luister deedt
Engeland en elders ingevoerd.
toeneemen, V. 428
Kerken, (Het begraaven in de)
323
van waar onder de Christenen Koophandel op Indic verdient aan
te worden, VI. 36-gehoudn
oorfpronglyk, VI. 312. Afgekeurd, 313. Weder in gebruik -.--- en veyheid ,welk eene
wederkeerige werking die heb
gebragt , 314. Middelen tot
-ben,VI.38
het veranderen deezer gewoon.
Koorts
Ss
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dat 'er eene oorzaak bykome,
die dezelve van Staat doen
VI
396
veranderen, VI. 18
KOaTE, (JONAS) wat hem bewoog
zyne Reis na Palestina te on. Licbaamen , (Elke verandering
en beweeging der) is evenredig
derneemen , V. 355. Kort beaan de indrukzelen en beweeg•
rigt van zyne reize. 356
kragt, die deeze verandering
Kruistocbten, zeldzaameomwenvoortbrengt ; en gefchiedt altelingen daar door te wege
toos volgens de regte lyn , langs
gebragt, VI. 402
welke die kragt tragt te were
Kunne , (Neiging tot de Scboone)
ken, VI. 20
niet uit te rooijen; hoe te re.
-- De wederwerking van
gelen , V. 463
een Lichaam op de magt, is
Kwaadfpreekenheid , Afinaaning
altoos gelyk aan de werking
van die ondeugd, VI. 8s

toorn, (Ge/paard) wat het zy,

van de magt zelve op het

L.

^Andsdag in Friesland, hoe

dezelve gehouden wordt, V.
449
LA VATER , zyn gedrag omtrent
MOSES MENDELSZOON, V. i
LEAD, (JoHANNn) haare vreem-

de gezigten, V. 38 t
Leenverband tusfchen Vlaanderen en Zeeland, oudtyds door
de Graaven van Vlaanderen
beweerd, en door de Graaven
van Holland onregtmaatig betwist,

V.

127

Lichaam, en gefchiedt in eene
tegengeflelde regting, VI. 2I
— (Middel om de Mag
te onder -netifchkragd)
-zoekn,VI.4139
Liefde tot de kunne hoe te regelen, V. 464
Liefdesnaaltyden, hoe onder de
Cbuistenen gehouden, en tot
wat einde, VI. 519
Lintworm, de wortel van Manlyk V/arenkruid, een beproefd
geneesmiddel daar tegen , V.

2II
Leeraar moet zich voorfi:ellen
in zyne Predikatien , zyne Lugt, (Paste) ElectrifcheProeve op dezelve gedaan, V. 345
Toehoorders wyzer en beter te
maaken, V. 373. Hoe by de --- (Vorderingen in de laatfle
honderd jaaren in de kennis
Geloofsleeren inzonderheid te
der) gedaan, VI. 3 0 7. Kunstbehandelen hebbe. 375
lugt uitgevonden , 41d. Vaste
Lee venslot,(Voorkennisvan ons)
lugt in de MineralekFateren,
zou ons niet gelukkig maaken ,
V.

404

308. Middelen waar door de

logt, ter inademinge, zuiver
Lichaam, (om uit zekere deelen
blyft. 309
van het Menschlyk', de grootte
van 't geheele lichaam te be. Lugtsgefleldbeid in de Zeven
Vereenigde Nederlanden, V.
paaien, VI. Ito
23 enz.
Licbaamen tragten te volharden
in Holland, VI.
in den !laat waar in zy zich •----bevinden , het zy van rust of
Ito. niet ongezond.123
van zich gelykmaa ig in een LUKAS I11. 10. 14. ontvouwd,
VI.
rechte lyn te beweegen ; tot
147
Lu-
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Luues X. 38 -42. toegelicht, VI. Misdaades , Oorfprongen waar
.---- XV.

11-32.

1 95
verklaard, VI.

uit ze voortkomen, V. 28.
IVliddelen om ze te beletten,

I07

29

1llondigbeid , zie Meerderjaarig.
beid, V.
235
Moordenaar, (De aan het Kruis
bekeerde) kan geen uitgei van
Bekeering wettigen, VI. 8
Morgengedagten, Diehtílukje.
N.
Nflalden , hoe deeze gemaakt
173
worden , V.
Nautilius, een éénfcllelpige Mosfel befchreeven, V.
175
Nazareners, de Christenen zo
genaamd, en waarom, VI. 300
5 0 Negers, niet ter Slaavernye ge.
booren , VI.
591
MARIA, of zy, naa de te wereld
CHRISTUS, Kin.-brengiva
Neiging, tot de fchoone kunne
om wyze rede ingeplant, V.
deren by JOSEPH gehad hebbe;
onderzogt, VI. 52.4. enz.
463. Hoe te be(Iuuren. 464
MARNIX (PHILIP van) waarfchyn- NaaiROD, (Tooren van) befchreelyk Opl}eller van het Verbond
224
ven, V.
der Nederlandfche Edelen, V. November i , de voornaamfte
gebeurtenisfen op dien dag,
495, 496
301
MARTIALIS, een Puntdichtje van
V.
hem op de Ooren der Bata- Novogrod befchreeven, V. 547
vieren beoordeeld, VI. 554 Nyl, twee takkendeezerRiviere
MATTH. XXII. I I -13. verklaard,
door NIEBUHR befchreeven,V.
168
VI.
3
O.
Meerderjaarigbeid. wanneer de
Graaven van Holland dezelve 0(1e in Zee te storten dien[!ig
en niet gevaarlyk voor volverkreegen, V. 233. Oude be
311
paalingen omtrent de Meerder
gende Schepen, V.
algemeen , V.-jarighedn't Oliezaaden, Aanmerkingen van
den Heer WAGENAAR overden
2 35
Handel in dezelve, V. 2 39
MENDELSZOON, (M.) zyn gedrag
II 0l,}fberg, CHRISTUS is niet van
omtrent LAVATER, V.
denzelven ten hemel gevaaren,
Menfcbenroof, onder de Israëli.
ten met den dood gefiraft.
V. 3 60. Verdichte voethappen
VI. 96
op deezen Berg. 4hi.
Minnedichten, (Aart der Ooster Omflagen, wat deeze in'tLands
gefchiedenis betekenen, V. 80
'44'-fcbe)VI.
Misdaad, (Bedenkingen over het Ongeloof, in welke verwarringen
llrafen van zekere fchandell.
en onzekerheden het ons in508
ke) VI. 63
wikkelt, VI.
OnSs 4
M.
7f4i4an , (Wat de vertooning
l"' der vlekken op de) veroor360
zaakt, VI.
Maatigbeid aangepreezen , VI.
86
Magneet, 't is niet waarfchynlyk
dat dezelve alleen gefchikt is
om der Zeevaard ten dienst
te Slaan , VI. 492
Mal of Mabl , wat dit woord
172
betekent, V.
MARCUS III. 21. verklaard, VI.
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Ongeloovigen , (De Schriften
der eedre) zyn niet verlooren
geraakt , VI. 232
Onmagt , (Aanmerkingen over
de Natuurlyke en Zedelyke)
der Zondaaren, VI. ii
Openbaaring , ( Christlyke) tot
welk een gedrag ze ons verpligt,
V.
194
van welk een kragt
de overlevering zy ten opzigte van de waarheid en God.
lykheid, V. 514
Openbaaringen, VI. 9, to, rt.
ontvouwd, V.
57
Opbiten , Berigt wegens deezen
Aanhang, ook Slangebroeders
en Serpentiaanen geheeten ,
VI. 470. Welke vreemde denk
vormden van de-beldnzy
Paradysilang , 47 t. Eerdienst
door zommigen hunner , by
het houden des Avondmaats,
aan de Slang beweezen , 472.
Oudheid deezes Aanhangs , en
dld.
deszelfs verval.
Opium vermindert de beweeging van het Hart, V. 26t
ORIGENES, wat hem bewoog te.
gen CELiUS te fchryven, VI.
33o. Hoe by dir Ituk behandeld heeft , dld. Hoe men
over hem In vergelyking met
de hedendaagfche Leergaren
hebbe te oordeelen, VI. 335
Overleveringe, (Wegens de ge.
noegzaame kragt der) om ons
van de waarheid en Godlyk.
beid der Openbaaringe te ver
-zekrn,V.514
Overysfel, (I,ugtsgelleldheid in)
V.
25
.

-J-

P.

pHilofopbie, (Scbolastyke)
welke deeze was , V. 3o5
Pifang, hoe de bevrugting van
491
die Plant toegaat, V.

Planten, (De onderfcheide kun.
ne der) en de Bevrugtingder.
zelve ten bewyze va a Gods
wysheid aangedrongen, V. 484
PLUTARCHVS , Character diens
Schryvers, V. 180
POLYBIUS , Character van dien
Schryver, , V. 179
Pondemaate , welk eene uiige.
flrektheid Lands dir woord
aanduidt, V. 443
Porto Franco , Aanmerkingen
van WAGENAAR hier over, V.
236
Portugeezen , hunne verrigtingen
in Amerika, VI.409. Hunne
gefchillen met de Spanjaarden
in dat Werelddeel. 410- enz.
Pottebakken , befchryving daar
van, VI. 232
Predikant, (Een) mag Voogd
zyn , V. 228. of by Notaris
mag weezen ? Aid.
Provintie, (Aanmerkingen over
het onafhanglyk oppergezag,
't welk ieder) in zaaken van
den Godsdienst toekomt, V.
596

Pfalm XIX. ontleed, VI. gat
Pynbank , in 't regterlyk onder.
zoek , geen vast en zeker middel, V. 583. Geen meer mis
Volken waar de--dryvenb
zelve is afgefchaft , 585. Of
dezelve in eenig geval zyaan
te raaden , 586. Wat middelen
best by het affchaffen in te
voeren. 587

Pyviging , om een gevange en
eigen fchuld belydenisfe af te
perfen, gewraakt, V. 30. Om
een veroordeelden tot hetontdekken van Medepligrigen te
brengen, geoorlofd. 31

Roh-
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R.

(Joodfcbe) ten op.
J Abbynen
zigte van de Oudheden niet
te vertrouwen, V. 106
Regen , zo zeldzaam niet in
Egypten als veele Reizigers
willen, V. 170
Regter, (De regtvaardige) In.
houd eens Tooneelíluks van
dien, naam, V. 508
Regtsgeleerdbeid, in zichzelve
137
zeer eenvoudig, VI.
Reufen-beenderen , niet gevonden op het Kerkhof tusfchen
Wieringen en de Wieringer.
waard, VI. 163
Ronne, verlies van haare veyheid
en de ondergang van 't Ge.

Scheepsvolk , middelen om 't zei.
ve gezond te houden, VI. 438
Scholastyken , ( Berigt van de
Philofophie der) V.
304
Schriften, (Onechte) onder de
eerfle Cbriscenen, uit wat oor

-zakenopgftld,V.296
Aanmerkingen daar over, 298.
Misbruik door 't Ongeloof
daar van gemaakt. 299
Scbulpkalk ,boven de Steenkalk
te Hellen, VI.
168
Scorbut , of dezelve voor eerie
Landeigene kwaaie der Hok
landeren te houden zy, VI.
I22

Secte , deeze benaaming aan de
Christenen gegeeven, VI. 299

meenebest, V. 397 SEI ARELLI, (GERARD)Stigtervan
(M. A. DE) 't Characden Aanhang der dpostoii ,
ter diens Zeehelds, VI. 170
VI. 474
Ryken,(Een gierigen)afgemaald, Sententie, (Eene) by een KrygsV.
327
raad kwaalyk geweezen, kan,
S.
zonder eenige manier van Procedeeren , by den Prins van
Acrament, zie Avondmaal.
Salpeter, (Befchryving van de
den Lande geannulleerd worbewerking om) uit de Salpeden, V. 125
terige aarden en Steenen te trek- Serpentiaanen of Slangebroc.
ken, V. 120
ders, zie Ophiten.
---- hoe het ontbonden en Slagven, (De Negers zyn geen
121
gebooren) VI. 59c
gezuiverd wordt.
zonder dezelve kunnen
Sarniels , rukwinden in Arabic
222
de Volkplantingen betlaan VI.
befchreeven, V.
Satisfactie , waarmede de Stad
59 2
Goes en Eiland van Zuid- Slaavenhandel , de onregtvaardigheid daar van aangetoond,
Beveland, zich onder het
Stadhouderfchap van Prins WIL
VI. 590
begeeven hebben, VI. 266-LEM Slekken , krygen den afgefneeden
I{op en 't Agterlyf weder,
Scaphander, (De) of Zwemkol•
der aangepreezen, VI. 536
VI. 159. Welke voorzorgen
men , by 't neemen deezer
Schaapen, in 't Oosten,hebben een
proeven ,moet in agt neemen.
grooten Vetklomp by den
i6o
Staart, VI. 127. Dochfleepen
dezelve op geen wagentje ag- Sleutels der Steden te bewaargin
komt den Burgemeesteren toe,
ter zich , 128. In Zweeden
VI. 447
eeten ze de tiengen en bladen
der Tabaksplanten. 260 Sluizen, (Middel om de) tegen
RUITER,

0

'
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boo.
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itooge Watervloeden en zwaaren Stormen te beveiligen , V.
218

,Swaak, (Zes vraagen den Geestlykken)betreffende, beantwoord,

254.enz.

V.

,^ttree'kfcbrift der Nederland/the
Edelen , by welk eene gele
wiep waar--gehidnor
fchynlyk opgefteld, V. 496
Spanjaarden, hunne gefchillen
met de Portugeefen in Arne ,ida, VI. 410
knar, ontslaan naar eene vlek koorts door de verplaatzing

gemaakt, Aid. Aart van dit
Gewas , 257. Groote kragten
daar aan toegefchreeven, dld.

Over het Tabakkauwen en
rooken, 258. Over het Tabak
fnuiven , 259. Nadeelige ge.
volgen van het buitenfpoorig
gebruik, Aid. De fchaapen in
Zweeden eeten de overgeblee_
ven Stengen en Bladen op de
Tabakslanden. 260
-- rooken in welke gebel.
sen dienilig, in welke ondienftig , V. 242. Welke Tabak
best is. 243

der ziekte -áoffe , hoe genee- Tanden blyven ifeeds in de
Dieren groeijen, VI.
zen, V. 71
349
Starren, (over den afftand der Tarw - Planten , (Raadgeeving
,

wegens het) op de uitgeilor.
Vaste) VI. 353. Van dezelver
ven vakken onzer akkers ,V.216
grootte , 355. Dampen doen
ze tintelen, 357. Plaatzen daar Temperai,nenten , hoe deeze in
ze zonder tinteling gezien worde Huwelykskeuze werken ,

den.

Aid.

V.

410

.^---- men kan, zonder onge. Texel, wanneer van 't vaste land
gefcheiden, VI.
rymdheid niet hellen dat ze
163
alleen voor onze wereld ge. Thalmudisten, zie Rabbynen.
fchaapan zyn, VI. 359.enz. Thee, algemeen gebruik daar van
in .7apan en China, V. 76.
Steden het begraaven in deVerfcheide foorten. 77
zelve oudtyds verboden, VI.
363 Thee-boe en Groene Thee, of men
die voor oorfpronglyk verSternen , met Hieroglyphifche
,

Figuuren befchreeven, by de
Egyptenaars in gebruik , V.
lol. den .7ooden verbooden.
IO2

S ecorecht , wat 'er in Friesland
-toe vereischt wordt, V. 448
kommen, (Voorbeeld van een)
die zingen kon, V.
16
,4ublimaat, (Bytende) hoe de.
zelve bereid en gebruikt wordt,
VI.
344

T.

T Plant, VI. 256. Gewoone

Abak, kenmerken van deeze

fehillende gewasfen te houden
hebbe, V. 336. Onderfcheide
foorten van Thee in China. 539
Thee-boom befchreeven, V. 74
THUCYDIDL•S ,

Character van
deezen Schryver, V.
178

TIMOTHHUS (i Brief van PAULUS

aan) wanneer en van waar
gefchreeven, V.
114
I TIMOTH . H. 13-15. van zwaarigheden ontheven, VI. 374
TITUS (Keizer) zyn Character, V.
400

Tooren van Nimrod befchreeven,

Poort befchreeven, dld. Door
224
V.
N1a0T1US in Europa bekend Traan, op zee te storten dien í}ig

B L A D W Y Z E R.
Tuig en niet hinderlyk voor de PerJland , ( Drangredenen voor
de Jongelingfchap om hun)
volgende Schepen, V. 311
Tractaat van Marine, (Gedrag
aan te kweeken, VI. 459

van het Engelfche Hof ten VIGLIUS VAN AYTTA VAN ZUT.
CHEM , Berigt wegens deezetlt
opzigte van het) met den Staat,
Staatsdienaar, VI. 546
V.
453
Tremella befchreeven, VI. 397 Volkplantingen , ( Beknopt en
zaaklyk herigt van de voor.
TULLUS HOSTILIUS , kort begrip
182
naamice Engelfche) in Noordzyner lotgevallen, V.
America, V.
Twyfelaar,, Onderfcheid tus.
fchen een en een Dweeper, Voogdyfcbap , wie dezelve mag
en niet mag bekleeden , V.
425
V.
227. War iemand daar valt
I.J.
verfchoonr. 229
;e, (Hoe verre de veyheid
der Bondgenooten van de) ,Voorbereiding tot het Avondn aI
dikwyls verkeerd begreepen ,
gaat in het alofnietinwilligen
waar in dezelve befiaat , V.
der Ingredienten van den Staat
van Oorlog? V. 392
159
Utrecht, (Lugtsgefteldheid van) Voorkennis van ons Leevenslot
zou ons niet gelukkig maaken,
24
V.
V.
404
JJAlisneria ; hoe de bevrug. Voortplanting van den Cb. Cods.
ting van die Plant toegaat,
dienst , ( Het bewys uit de
V. 492
fpoedige) ontleend, van zwaaVarenkruid, (D7anlyk) een be.
righeden ontheeven, VI. 237
proefd Geneesmiddel tegen den Voorzienigheid, (Godlyke) onLintworm, V. 21 t
derfcheiden denkbeeld daarvan
Verbond, (Het) der Nederland.
VI. 583. Bew fzen hier voor,
fche Edelen by welk eene ge584. Gewigtige Zedeleerende
legenheid gemaakt , V.
Aanmerkingen daar uit voort
Philip van Marnix waarfchynlyk
587-vloeijnd.
Oplleller van 't zelve, 141d. Urybeid , ( Burgerlyke) waar in
Hoe veelen 't zelve tekenden,
gelegen, V. 417
496. De reden , waarom geene
enKoophandel, welk eene
Zeeuwfche Edelen het onder
wederkeerige betrekking deeze
hebben, nagefpoord.497-teknd
hebben, VI. 37
Verdeeldheid in begrippen onder Yyand , (Correspondentie met
de Christenen onvermydelyk,
den) welk eene firaffe daarop
V. 480. Geeft geen rechtmaa•
staat, en wat 'er voor te hou.
tige ffoffe van tegenfpraak aan
den zy, VI. 413
't Ongeloof. Aid.
W.
Verklaaring, (Vereischten in eene WAarbeden, (Welke) door
goede Scbriftuur-) VI. io
't gezag des algemeenen
,Vermaak, door den Godsdienst
Gevoelens onderfchraagd worniet gewraakt, V. 146. Welke
den, V.
425
regels in 't neemen daar van -(Noodzaaklyke)
te volgen. 149
die men volgens den Bybel

LIt

te

B L A D W Y Z E R.
FLORIS VAN VYNGAARDEN , V.
te weeten , en te betragten
86
heeft, V.
440
X.
Waarheid, (Gods) verheerlykt
ENOPHON , Character van
in J. Ch. VI. 198
dien Schryver, V. 1 79
.---- (Liefde tot de) onder
Y.
de Cbristenen zwakker dan de
(Aanmerkingen over het
Gezindheids yver, V. 58
vermeerderen der Stroom.
WiGErfA4R , (jr) Schets van
86
fchuuring in het) VI. 442
zyn Characrer, V.
Wantaal, over de betekenisvan Teer in den Godsdienst , hoe
met bedagtzaame Gemaatigd.
dit woord in Regten , VI. 449
beid te belluuren, V. 520
rf'armte, (Zomer) in Egypten,
Z.
171
V.
IVRIervloed , (Befchryving van ZAmnenflemnming der Volken,
of dezelve een bewys voor
den) in den Jaare 1775, te
Gods beftaan uitlevere , V.
Beverwylt, V. 393
Weersen, Aanmerkingen op den
5t7
Invloed der ;;xefuiten aan het Zedigheid der jufFerfchappye
aangepreezen, V.
187
Hof aldaar, VI. 5o1. Staat der
Geleerdheid in die Stad, 503 Zeeland, (Lugtsgetleldheid in)
24
V.
[,Veer ; ( Veertigjaare tafel van
het) berigt -daar van, VI. 351 Zeewater , ([ let Lichtgeeven
van 't) niet aan Infecten; maar
II/eeten/cbappen , als geheimen
aan een 1'hosphorifche (Ivfie
derPriesterfchap toevertrouwd,
toe te fchryven, V. 215
gevaarlyk, V. 103
Il'st Indien , oorfprong van die Zeezout , hoe 't ontbonden
wordt , en wat gebruik de
408
benaaming,.V1.
Salpeterbeteiders daar van maa.
W ILt.esr de I, Prins van Oranje,
ken, V. rar
met welke inzigten by den
Oorlog tegen PHILIPS aanving, Ziekten , ( Over de Orzaaken
der verfchynzclen , die in den
VI. 26.}. Anntfierkingen over
voortgang der Befinetlyke )
de Satisfactie, waar snede de
waargenomen worden, VI. 3o5
Stad Goes en het Eiland ZuidRr Aard zich onder zyn Stad Zingen , ( Voorbeeld van een
Stommen die) kon, V.
t6
hebben.-houderlcapbgvn
263 Zittingen, wat deeze in 's Lands
ge(chiedenisle betekenen, V.
WILLIBRORD , verflag van zyne
268
8o
Prediking, V.
Ó1'7 rrterfai foen befpiegeld,V [. 6o6 Zon, (Grootheid van 't verfehilzigt der) V.
20
0. hkunde , voordeelen deezer
262 Zusters en Broeders, eene alge
\Veetenfchap, VI.
onder de-menbaig
Wyk te Durrrfede , het oude
oude Christenen ,VI. 301
Dorejfadun: der Batavieren,
Vi. 20 &. enz. Zwingiiaanen , hoe zy zich met
de Calvinisten , otutrent de
WYNGAARDEN , ( FLORIS 0011
Leer des Avondmaals, zouden
VAN) door de Gefchiedfchrykunnen verdraageu, V. 7
vets zomtyds verward met

X
Y

MENGEL WERK.

TIEDENDAAGSCHE

VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGENI
WAAR IN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS GITKOMEN OORDEELKUN•
DIG TEVENS EN VRYMOEDIG
VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Konflen en Weetenfchappen
betrekkelyk.
Zesde Deels, Tweede Stuk.
Met Plaaten.

cre.c:›4o-t-cp-t<>4
4f-t).1-4*()-it

Te dIMSTERD/IM,
By A. VAN DER K R 0 E,
en
By YNTEMA EN TIEBOEL.

MDCCLXXVIL

INTIOUD
VAN HET

MENGEL WER A.
Tot Fraaije Letteren, Konfien en Weetenfehappen betrekkelyk , in het Zesde Deets Tweede Stuk.

D

E l3ronweilen der Lydzaamheid, in 't algemeen ,
der Kristelyke in 't byzonder.
I
der
Scheikunde
,
Aanmerkingen , door eenige Liefhebbers
over het bereiden der Tinctuuren i in de Papiniaanfche
I0
Pot.
Natuuriyke Historie van den Noote:-Kraaker. Volgens den
Beer DE AIONTBEILLAR D. Medefchryver van den Beer
12

DE B (IPPON.

Opmerkingen aengaende de Vuurpomp , met een Hefbalk
werkende ; uitgevonden , in den Jaere 171o; vergeleeken
met de nieuwe Vuurpomp uitgevunden in den Jaere 1754 ;
en ter uitvoer gebragt , onder het gezag van een nittluitend voorregt , valeend in Juny 176.
one
tefebryving van de Gebouwen , inwoonderen , en
g
bet Hof te Koppenbagep, in eenen Brieve van den Heer
ag
SVP.AX A I, , aau zynen Vriend , in den Jaare 1774.
Gedagten, aan den Oever der Zee, by een heVigen Storm.
s8

Byzonderheden wegens PIETER PIMA.
sei
Zedelyke Zetregeis.
Ontmoeting van den Pretendent te Rome, door Mejuffrouw
MILLER van Batb-wtston.
40
De Menfcher-Vriend. Gefchetst in den Perfoon van Deugdlief. Dicbtflukje.
43
De voornaame bronwel der Kristelyke Lydzaamheid. Per*
volg van bi:
45
in
de
Geneeskunde
gebruiklyk
,
Eiken-Maren,
De onechte
nagefpoord door J. (1. KALEN BERG.
53
bEEL. MENGELW. NO. 14.

*3

Aan.

INHOU D.
Aanmerkingen over het Waare en Schoone ; en de noodzaak.
Iykheid van die beide te vereenigen. Door den Heer DAVY.
58
Natuurlyke Historie van de Straatsburebe Gaay of Dalt'the Papegatty. Volgens den Heer DE MONTBEILLARD. 62
Bedenkingen over de Oudheid der Letteren. (Ontleend uit
Mr. BRYANTS, New System of ancient Mytbology.)
Zamenfpraak in de Elifeefche Velden , tusfchen den Wysgeer DESCARTES en CHRISTINA , Koninginne van Zwee.
den. Door den Heer DIALEMBERT.
69
De zonderlinge Lotgevallen des Konings van Xolo. (Uit
SONNERAT'S Voyage de la Nouvelle Guinde.)
77
De Twyfelaar en het Brandglas. Door den -a
AkAUBERT.
8o
Gedagten op den Dank- Vast- en Bededag , deems Jaars
MDCC L XXVII. Diebtflukfe.
Waarneemingen wegens de Lugtsgelteldheid te Amfterdam,
in Yanuary 1777.
84
De voornaame bronwel der Kristelyke Lydzaamheid. Ver.
85
Volg en Slot van bl. 53.
Aanmerkingen nopens de niet genoeg bekende Chineefche
Rhaburber-Plant , en het Tartaarfche Gewas. Door J. O.
KALENBEI1O.

93

Naruurlytte .Historie der Paradys-Vogelen volgens den Heer
DE MONTBEILLARD.

Waarneeming van een Witten Boog aan den Hemel. Door
J. en A. Esnud , A L. M. en Ph. Drs. te Dordrecht. 1°8
Aanmerkingen over het Portrait fchilderen ; en een berigt
van de Proeve over de middelen om de Portraiten , met
Olieverf gefchilderd, veele Eeuwen volkomen te bewaaren.
Door den Heer VINCENT DE MON TPETIT. Met de goedkeuring van de Koninglyke Academie der Weetenfchappen te Parys.
Berigt van PETRUS CAMPER , wegens eene onheufche be.
fchuldiging, hem door denkIeere A. onus aangewreeven,
in zekere Verdediging, opder zyne handtekening onlangs
118
uitgegeeven.
124
Droom aan Iris. Dichtflukje.
Voor-

INHOUD.
Voorjaarszang aan het Zuidewindje. Dichtflukje.
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te A/Ordain ,
127
in February.
Redenvoering over de Algemeene Goedwilligheid , door witLIAM WOOD.

129

Waurneeming aangaande eene Verharding in de Borst, geneezen door het gebruik van Pillen , uit de Dulle Kervel.
136
Befchryving van eene veriteende Bedding, gevormd door de
wateren van Matlocb in Derbyshire. Door MATTHEW
DOBSON, M. D. medegedeeld door FOTHERGILL.
138
Natuurlyke Historie der Spreeuwen. Volgens den Heer DE
MONTBEILLAR D.

140

Kruidmengkundig Onderzoek, betreffende de bittere Amandelboomen en derzelver vrugten. Door J. G. KALENBERG.
146

Leevensberigten van GUIDO ARETINUS een Benedictyner
Monnik, den Hervormer van de Oude Muzykfchaal, en
den Uitvinder van eene nieuwe wyze om de Nooten te
tekenen.
153
Eenvoudige Leevensregels voor de Jeugd.
16o
Trekken voor eene Leevensbefchryving van den Heer
VOLTAIRE.
162
167
MENALCUS en ALEXIS. Door den Heer GESSNER.
Vergeefsch gedreigd. Dichtflukje:
171
Welvoeglyk Antwoord. DicbtJlukje.
171
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te Amflerelam ,
172
in Maart.
Aanmerkingen over de Godlykheid van den Bybel als de
iterkfte bron der Lydzaamheid.
173
I8o
De Geneeskunde op den waaren prys geiteld.
Befchryving eener manier om Afdrukzels van Plantgewasfen
op Papier te maaken, door KORN% VAN DER HORST. 192
Natuurlyke Historie van den Wielewa al. Volgens den Heer
B1ONTBEILLARD.

198

Brief van den Heer Abt FONTANA Natuurkundige des
Groothertogs van Toscane , over een naiddel ain 'te ge202
wisfer Vrugten van de Boomen te hebben.
* 4Ze-

IN
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Zetlelyke Bedenkingen.
.103
Trekken voor eene Leevensbefehryving van den Heer DE
VOLTAIRE. Vervolg van bl. ]67.
207
Het Belang van den Landbouw. Eene Anecdote.
21x
De Burgerminnaar aan ALCESTUS. Dickiukje.
212
Waarneemingen wegens de Lugtsgefleldheid te4Ansfierdam ,
in April.

216

itedenvoering over MATTEL IL 23. Door THOMAS HUNT.
217

Waarneeming aangaande een Ascites, (Buikwater) geneezen
door zestig aftappingen , (Paracentefis.) Door M. SKI-LEW:SM.
218
Waarneeming van eene doodlyke Dronkeifchap. Door M.
230
LANDEUTE.
Natuurlyke Historie van den Zing-Lyster. Volgens den Heer
DE MONTBE1LLARD.

231

Aanmerkingen over den beaten tyd tot bet hakken vatt
Timmerhout.
234
Verhaal van drie Reizen , van de Kaap de Coede Hoop, in
de Zuidlykite deelen van Africa, door Mr. FttAD:cts MASSON. Eerfle Reis.
235
Bet Character van WILLEM DEN L Prins van Oranje, at.
Door R. WATSON.
241
Redenvoering over den Schryfkl. Door den Heer DE BUF'
FON.

Eenvoudige Leevcnsregels voor de Jeugd.

244

252
234

De Scheikundige en de jongeling van aanzien.
.Dichtjlukje.
256
De Koning ALAS en zyn
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheld te Am.ges-dam ,
in May.

260

Redenvoering over MATTU, II. 23. Door THOMAS HUNT.
261
Farvolg en Slot van bl. 2'28.
Waarneeming van een langduurige Braaking , veroorzaakt
door een Knoestgezwel in de Pyloris en Duodenum. DoOr
207
M. BON. FOS, M. D.
Berigt geniger Poog,ingen , om , door de Electriciteit; de uirt-wer/izels van den Siddervisch , (Torpedo) na te doen.
268
Dour den Heer HENRY CAVENDISH, F. R. S.

Na-

I N H O U D.

Natuurlyke Historie van den Greaten Lystor, VoJgens den
271
Heer DE MONTBEILLARD.
Middel om Mollen te dooden.
273
Middel om de Mieren het klimmen op de 13oomen te be*
letten.
273
Dagverhaal van F. MASSON'S , tweede Reize in de Zuidlyk.
fte deelen van Africa.
274
Zedelyke Overdenkingen.
291
.Aanmerkingen over de Gelaatkunde.
295
Anecdote, wegens den Hood van CAREL DEN XII, Koning
van Zweeden.
2)g
De Maansverduistering. Rene Fabel.
299
De Kragt van 't Voorbeeld. Ditheukft.
300
Aanmerkingen over het Wonderwerk van JESUS CHRISTCS
verrigt op de Bruiloft te Cana in Galilea.
301
Vertoog over den Invloed der Zedelyke Wysbegeerte. Door
den Heer DE LA HARPE.
304.
Nuttige Aantnerking van G. J. VAN wy , op zyne Verhandeling over de bytende Sublimaat in de Las renerea
enz.
3og
Natuur- en Scheikundig Onderzoek van den Barnfteen. Door
WILLEM VAN BARNBVELD.

313

Natuurlyke Historie van den Kramsvogel, volgens den Heer
DE MONTBEILLARD.

320

Dagverhaal van F. masson's, Derde Reize in de Zuidlykite
Deelen van Africa.
323
Befchouwing van een Onweder in den Zomer.
331
Zamenfpraak tusfchen een Parjenaar en een Carafbe, of
Inwooner der Antilles.
341
De Milddaadige. DicbtJlukje.
346
De Wenschlyke Vrouw. Dithetikft.
347
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te Amfierdam,
in luny.
348
Redenvoering, over het houden van Godsdienftige Gefprek.
ken. Door den Eerw. WILLIAM WOOD.
340
Het Verfchil tusfchen de Basten van Peru, Lisa genaamd,

nagefpoord, door j. G. Kmai,rquito.

357
Na.
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Natuur- en Schetkundig Onderzoek van den Barnifeen , door
WILLEM VAN BARNE VELD. Very * en Slot van bl. 32o.

3454.

Natuurlyke Historie van het Koperwiekje, volgens den }leer
DE MONTEEILLARD.
37a
Het Afzigtige der Gemaaktheid, opgehelderd door verfchei,
de Characters Haar 't leeven gefehetst.
372
Befchryving van den vermaarden Berg St. Micba 1, een tier
Gevangenisfen van Staat in Frankryk , in eenen Brieve
van den Beere WRAXALL.
377
Ike waare kinderpligt beloond. Eene Oosterfcbe rene ging. 384,

4mint. Dicbtflukje.
390e
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te Zrnfierdam,
in Yuly.
392
GODS Goedheid over ons, ten opzigte van het Geopenbaar.
de Woord , en onze daar nit volgende verpligting , om
de Kristen Leeraars , als uitleggets der Godlyke Openbaaring , hoog te agten.
593
Waarneeming van eene hevige Ontiteeking van den Strot ,
den Slokdarm , en de Maag, gevolgd van het Kuude
Vuur , veroorzaakt door by ongeluk Vitriool-01y in te
neemen. Door de Heeren Profesfoi-en van de Faculteit
d'Angers, Geneesbeeren van 't Hotel Dieu.
404
Natuurlyke Historie van de Merel , volgens den Heer nz
MONTBEILLARD.

406

Berigt van eenige Chemirche Proeveu, op de Geidusteetde
Corrofive Sublimaat ; genomen door WILLEM VAN BAR.INIEVELD.

411

Berigt Vvegens de nog nnhefchreevene Scheepstochten na
de Noordpool gedaan ; door DANIEL EARINGTON aan
de Koninglyke Societeit overgeleverd.
414
Bedenkingen over den Laster en de Kwaadfpreekenheid. 424.
tiet Afzigtige der Gemaaktheid in de jufferfchap , vertoond
in near 't leevea gefchetfte Characters.
428
Cienegenheid tot de Ouders.
433
be Parafne Plant.
433
De Exter en de andece Vogels. Dicbtflakie,
434
Waarneemingen , wegens tle Lugtsgettelditeid te Ainflerdarn
436
in Augusta.
GADS
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Octedheid over ons , ten opzigte van bet Geopenbaarde Woord , en ooze daar nit volgende verpligting, om
de Kristen Leeraars , als Uitleggers der Godlyke Openbaaring , hoog te agten. Vervolg van bl. 404.
437
Manier eener bereiding van de Mercurius Sablimatus Cotrofivus. Door WILLEM VAN BARNEVELD.
443
aan
de
Heeren
MARTENS,
VAN
PETRUS
CAMPER,
Brief van
GESSCITER, ZWAGERMAN en VAN HUSSEIN', Ova het Szeenfnyden in twee reizen.
451
Natuurlyke Historie van eenige Verfcheidenheden onder de
Illerels, en van de Ring-Merel in 't byzonder. Voigens
den Heer DE MONTBEILLARD.
457
Aanmerkingen over de Drukkunst , en de nadeelen daar door
aan de Geleerden veroorzaakt. Door den Heer LINGUET.
462
Bedenkingen over de Verveeling.
466
Zedefpreuken.
468
De Tvvyfelaar aan de Voorzienigheid. Eene Zedelyke Vertelling.
471
Gevoelige Overtuiging. Thehtflukfe.
477
De Vleier. Dicbtflukfe.
479
Waarneemingen wegens de Lugtsgefteldheid te Anilierdam,
in September.
480
De Leerftellingen , Geboden , en Beloften desCbristendoms
en het begrip van eenen Proefftaat , niet geheel (movereenkomftig met de denkbeelden des Menschdoms , vO6r
de Verkondiging van het Euangelie. Door den Eervv.

GODS

A. MACLAINE.

481

Scheikundig Olderzoek onnrent eene foort van valfche Mirrbe. Door B. TIEBOEL.
487
Natuurlyke Historie van de Rooskleurige Merel. Volgeus
den Heer DE MONTBEILLARD.
492
Proeven op Dieren en t,Planten genomen , ten opzigte van
derzelver vermogen om Hette voort te brengen. Door j.
HUNTER.
494
Berigt van de Zeden Beginzels Eerdienst der Dunkards;
eene zonderlinge Volkplanting in Pennfylvanie , etrui6end
uit een Brief van een Heer, die zich eenigen tyd daar
ophieldt.

502

Waar-
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waarneeming omtrent het Fula Casfix. Door ssouwzit.
50?
Zamenfpraak tusfchen ARISTIPPUS en CRATES in de Elyfe.
Sol
fcbe Velden.
Schertzende Proeve over het Zintuig des Gehoors.
515
Olivier en Felix , of de twee Vrienden van Bork'
5
Het Jawoord. Dicbtflukje.
519
522
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te Ansflerdam„
in October.
524
Annmerkingen over 's Menfchen Verdorvenheid en de Verzoening. Door den Eerw. MACLAINE.
525
Waarneeming , aangaande een inlandsch Geneesmiddel nit
het Groeiend R_yk niet minder kragtig tegen de tusfchenpoozende Koons, dan de Koortsbast. Door SABAROT
LA VERNIERE.

53i

Waarneemingen over de veranderingen des barometers, en
over het werktuigiyke des Beth's. Door den Heer DE
ROCAUT den Ouden.
534
Natuurlyke Historie van de Berg- Merel en de Blauwe Nerd, volgens den Heer DE mormeiLLARn.
539
Eene forte befchryving van het Eiland lscbia, met een berigt van de Baden op 't zelve.
543
Raadgeevingen van eene Vriendin aan haare even getrouwde
Vriendinne,
551
De Proef der Deugd. Een Zedelyk Vertelzel.
559
Verhandeling over den 0Jrfprong der Nieuwejaarsgiften en
Nieuwejaarswenfchen.
561
De oude Kat en hear Jong.. Een Fabel.
565
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te Anglerdam,
568
in November.
Bedenkin gen over den invloed van den Smaak op de zeden. 569
Zedelyke Bedenkingen,
571
Anecdote wegens Olivier Cromwel.
574
Waarneemingen, wegens de Lugtsgefteldheid te timfierdam,
in December.
57d
MEN,

MENGEL WEAK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

BRONWELLEN VAN LYDZAAMHEID , IN ' T ALGEMEEN,
EN DER KRISTELYKE IN HET BYZONOER.

1)arate et vosmet rebus fervate fecundis.
VIRG. Lib. I: v. 7. iEniad.
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At de Lydzaamheid een der gepaste middelen zy, orn

ons den last des levees ligt te kunnen maken, is ccue door alle tyden etkende onwrikbare waarheid. — De
Stdicynen , wier Wysgeerte door velen ornhelsd is geworden, ona dat zy waanden, dat dezelve ecu hoogeren trap
van vohnaaktheid had beklommen, dan die der andere Heidenfche Wysgeeren, Belden tot het grootite doeleinde bun-.
ner Wysbegeerte, dat men in rampen en voorfpoed eenflemmig van gemoed ware. Dog myns bedunkens was hunne
redeuering bier omtrent niet volkomen overeenflemmig met
noch met het geen de gezonde rede ons
hunne
leert. Sdneca, ecu der Stolcynfehe Wysgeeren, zegt esgens in zync Brieven. „ Niets is 'er, hoe ondragelyk het
„ ook fiehymen mode, dat nict zou te overwinnen zyn. Ve„ len hebben zich zo gehard getoond, dat zy verbazende
„ wederwaardigheden , en de ongeboordfte ontmoetingen
„ zyn te boven geworfteld. De mood van Mutius overwon
„ het geweld van bet vernielend vuur; Regulus dapper„ heid de Krygzugtige Kartbagers ; Rutilius veragtte de
„ 13allingfchap ; Sokrater de verfchrikkelyke weking van
„ 't Vergif; en de wyze mond van Romes Raad gaf zich
„ gcwillig, zonler fchrik, aan den verichrikkelyken Dood
„ over, urn op Lumaal over alle zyne rampen te zegevie„ ren. — Laten wy, aldus is zyn befluit, ons benaar11. orn ook iets te overwinnen.”
!.%)
Dusdaiiig eene Lydzaamheid te oefenen, tlryd ten grooten
deele tegens de gezonde Rede; en nog veel meer tegens de
Godlyke Openbaring ; weshalven ik vertrouwe, dat in5ne
Kristen Lezers dezelve, in velen opzi-te , wraken zulleu.
den wy genen veiligeren en vasteren groad om pp ce boaVI DEEL. MENGELW. NO. I.
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wen, en . vertrouwen te vestigen, wy waren gewis de
ongelnklugfie der ftervelingen. Wy 'louden het voor geen
Dapperheid, veel minder voor een bewys van Lydzaamheid,
zich zelven het /even te benemen. Het is geen overwinnen
van, geen zegepralen over, zyne rampen, zich in de kaken
des doods te werpen; maar veel eer een bewys van de groutfie lafhartigheid, van eene buitengemene laagheid van Geest.
Fly, die overwinnen wil, moet ftandvastig zyn; die zegevieren wil, moet den post, op welken by gelleld is, bewaren;
zyn lafhartigen, die hunne posten, met een beangst gemoed, met een bevend hart, ras verlaten. — De Natuur
zelve fchrikt voor zulk eene laagheid van geest. Het redeloos
gedierte bezit meerder moed, en zal het leven, als zyn dierbaarfte pand, op alle mogelyke wyzen, tragten te befehermen. — Zullen dan redemagtige Wezens geen mueds gemeg bezitten, °in den tyd met Lydzaamheid te verbeiden,
welke de wyze Werkmeester der Natuur gefteld heeft , om
lien van dieu post, waar op by hen plaatfle, of te losfen?
Het grootfte bewys van Geduld en Lydzaamheid beftaat zekerlyk, iii Itandvastig en onbewegelyk te blyven , in 't midden zelfs van de felfte aanvallen van rampen en wederwaardigheden; en zy, die op de minfte aanvallen van tegenfpoed,
wanneer het maar niet juist naar hun genoegen gaat,onverdul•
dig zyn, verraden de laagheid van bun gemoed , en doen zien
dat zy geen verheven maar eene kruipende Ziel hebben , geheel en al vervreemd van de ware Lydzaamheid. Deze
toch is die Deugd, Welke 's menfrben gernoed wapent, tegens
bet gezveld van wederwaardigheden, on: firyd te kttnnen voere'a met de tegenbeden der Waereld ; en 071S de beikaamile
les:Ten voorfcbryft, om gemoedigd te ?An, en zit].) gelaton te
fcbikken naar alle de nitkomfien tier zaken.
Dc eerfte Bron , Nvaar uic deze aerkte der Ziele , de
Kristelyke Lydzaamheid, voortvloeit, is, de Aandoeningen,
die de rampen op 0715 gemoed waken , wel to leercn regelen.
Hier toe behoort een ernftig opzet, om de Tegenheden geduldig te dragen; en wel toe te zien, dat we ons zelven
altoos meester blyven, dat onze aandoeningen niet te geweldig, en onze verflagenheid niet te gruot zy. De mensch
moet niet bezwyken (ander den last van rampen; het geduld
moet hem wapenen tegens de fterklle aanvallen en fchokken van felle wederwaardigheden. — 1k begeer geenzins
cent Stolfche onverfchilligheid in zyn gedrag ; een ongevoelig mensch is flimmer dan het redeloosfte vee. Dan bet
is wat antlers zyne aandoeningen wel te regelen, zich ge.
la-
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te gedragen , in de aanvallen van tegenfpoeden; en
wat anders zich 'tier in ten eenemaal onverfchillig te gedragtm. Het eerae is een allerbetamelykae, eene Kristelyke
Deugd, en bet laatae is eene onverfehoonel ■,,ke Ondeugd.
-- floe noodzakelyk is het dan niet, de eet:ge aandoeninPen , die de raven

op

ons mike!', wed te leeren regclen?

Wanneer wy flier in ouagtzaam zyn, los en veraandeloos
te werk gaan, zal ons geduld van weinig nitwericing, van
een zeer zwak vermogen zyn , en ons onmogelyk kunnen
beveiligen tegens het geweld der wederwaardigheden. Den
geringilen aanval, den minften- fchok, zullen we niet doorflaan; de rampen zullen ons ovcrweldigen; zy zullen ons
tot elendige tlaven maken , en ons in ondragelyke boejen
ketenen. Zuik eene gernuedsgefteldheid is van eene onfchatbre waarde en vermogen. Zy kan den mensch over vele
rampen en wederwaardigheden, over de anders ondragelvke
aanvallen van tegenfpoed, heldhaftig don zegevieren. Zy
geeft hem altans de eerae en heilzaamfte hulpmiddcls aan
de hand , om dezelven, zo niet geheel te overwinnen , ten
minaen voor het grootae deel te matigen , en te verzagten.
Neemt men Bens in aanmerking, dat de allereerae aanvallen van rampen de allergeweldigae , de ondragelykfle zyn;
en dat doze Met zelden den zwakken aerveling ovenneesteren , hem onder hun geweld brengen, en als in boejen
van flaverny kluistercn , dan begrypt men ligt , dat de
mensch, cans overwonnen, bezwaarlyk tot dien cooed ea
dapperheid komen kan, om zich tegens volgende aanvallen
te verzetten. Men aryd dan met ongelyke kans;
dewyl eene twede zegepraal , op eene voorafgaande over1,vinning , gemakkelyk gebaaud word. — De mensch, dus
overmeesterd, en ten eenemaal overwonnen, ligt roerloos
geketend onder het juk zyner tegenheden, en kronn: zyner
nek wider de clienstbare overheerfching zyner ongevallen,
even als ccn Slaaf onder de heerfcliappy van een harden,
Meester. Zyn dan de eerae bejegeningen , de eerfle
aanvallen, onzer rampen van zulk een vermogen; hebben
die de meeste kregt op bet genioed der menIchen; hangt
bier van ooze Vryheid of Slaverny ten eenemaal of; zo
fpreekt het van zelve, dat we ons daar tegen het fterkfte
te wapenen liebben. Dan op welk eene wyze zal de mensch
zyn gedrag moeten inrigten , hoe zich fterken, waar !Tiede
zich wapenen, om Met als een lafhartige , op den eerften
aanval zyner rampen, te bezwyken; maar dien gevarelyken
fchok manmoedig door te ftaan? Waar /Ileac zal by zich
A2
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verfterken , of voorbereiden; daar onze meeste tegenfpoeden
ons onvoorziens , zeer onverwagt, op het lyf vallen? ja ,
hoe kan men zich tegens eenen vyand verzetten, als men niet
weet, dat men dien te dugten heeft; en nog veel minder van
welken kant by ons zal beftryden Dus redekavelen wy,
zwakke , dwaze en onbedagte Stervelingen, al te vaak; bier
door worden wy neerflagtig op het ondergaan der tninfte tegenheden; en als het gewigte onzer rampen dan verzwaart,
loopen wy gevaar van in den uiterften ftaat van wanhoop
neder te ftorten. Maar kan men intusfchen wel degelyk ontkennen, dat de mensch dezen vyand niet zou te wagten hebben, noch weten van welken kant de aanval te dugten ftaat.
De ondervinding leert, dat ieder mensch deze bittere
noodzakelykheid 6enmaal ondergaat; dat elk die wrange Vrugten min of meer in zyn leven proeven moeti de een zeker
ongelyk meer , dan de ander ; dan niemand leeft , op deze
Wereld zo volmaakt gelukkig , dat by , op zynen tyd,
geen tegenfpoeden ondergaat. Wy alien zyn kinderen der
onvolmaaktheid, blootgefteld aan dat Been, 't welk men in
de Wereld gewoon is Fortuin te noemen. Verliezen wy gene goederen , blyven onze bezittingen ongeftoord in onze
magt, vloeit ons de Overvloed van alle kanten toe; wy kunnen nochtans met dat alles ongelukkig zyn ; andere wederwaardigheden komen op ons aanvallen, duizend en duizenden zyn 'er buiten de gemelden. Ooze Vrienden onze Naastbeftaanden , Man, Vrouw,, Kinders , Broeders of Zusters
fterven ; de droefheid over dat verlies prangt ons het hart,
Ziekten en ongemakken kunnen al bet vermaak onzes levens
wegnetnen , of voor een groot deel vergiftigen. Deze
en vele andere ongevallen kunnen ons fmertlyker treffen ,
dan de eerstgenoemden ? en we zyn ten vollen overtuigd,
dat WY, vroeg of laat, meer of minder iets uit den Kelk van
tegenheden moeten inzwelgen. Gelukkig zo we niet genoodzaakt worden denzelven tot den grond toe leeg te moeten
drinktn
Dus overtuigd zynde, dat wy denmaal in ons leven onvermydelyk het beftryden van tegenfpoeden te verwagten hebben, waar voor wy ieder ogenblik bloot ftaan; is bet dan
niet veiligst zich by tyds te wapenen , om tegens de eerfte
aanvallen van tegenheden wel op zyne hoede te zyn ? Om
dit nu met een gelukkig niteinde te verrigten, moeten wy
ons trimmer, in generleie omftandigheden, hoe gunftig ons
het getuk ook aanlache; hoe gevestigd onze ftaat ook fchyne ;
hoe wy van alle wereldfche fchatten overvloejen; hoe alles
door
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door den milden overvloed in onzen fchoot geftort worde;
hoe wy van Vrienden onningd, tot Welk eenen trap van eer
wy geflegen zyn, en hoe ver onze vermogens boven anderen
nitfchitteren; nook moeten wy ons geheel fehootvry rekenen , voor de fcherpe pylen van Tegenfpoed, de moejelyke bejegeningen van wederwaardigheden, en de gevoelige prikkels
der rampen, dezes levens. — Atte die opgenoemde Voordeelen maken, wanneer zy den mensch verlaten, het gewigt
der Kampen des te zwaarder. Hoe trotfcher een Gebouw
opgetrokken zy, hoe hooger bet zyn kruin boven anderen
verheffe, des te meer that bet van alle kanten bloot , voor
de geweldige aanvallen van Stormen en Onweer; en, als bet
'er door getroffen word, is deszelfs val zo aantnerkelyk , dat
het ieders oog naar zich trekke; het maakt wyd en zyd een
veel geweldiger dreun, dan bet inftorten eerier geringe en nederige Stulp. — De wederwaardigheden oefenen haar vermogen op gene menfchen kragtiger, dan op dezulken, die
boven den kring van het gemeen verheven zyn; dewyl alle de
fchoonfchynende Goederen dezer Wereld hun gemoed zoda.
nig vervuld hebben , dat zy, op hunne afwezigheid, een
volmaakt ydel in de Ziel overlaten. Zulke menfchen
zyn daarom zeer fchielyk ne6r1lagtig; op de minfte ontmoeting van tegenfpoeden laten zy de hoofden hangen; zy
ten noch moeds noch krachts genoeg , om zich tegens tie
eerfle aanvallen te verzetten, Zy bezwyken ligtelyk; eene
verfchrikkelyke Wanhoop vervult hunnen boezem , en verfcheurt hunne Ziel op eene jammerlyke , op de allerwreedfte,
wyze, — Hun gezigt wendende op het geen agter hurt
is, befpeuren zy een troostloos verlies van alle hunnefchoonfchynende aardfche Schatten, Rykdommen, Her en Aanzien;
het verlies van alle hunne gewenschte dingen; van hunnen
welvaart; en van hunne gezondheid , dat niet zelden aan alle
die rampen en wederwaardigheden verknogt is. Zulk een
naar gezigt doet telkens de ysfelyke wonde van het hart op
nieuw bloeden. — Zien zy voorwaards , daar vertoont
zich een drom van dreigende Kampen; alle de tegenfpoedei
Ichynen 't op hen aan te leggen ; derzelver fcherpe pylen
doorbooren hun reeds het hart, eer ze nog afgefchooten zyni
Slaan zy het neerflagtig gezigt, op hunnen tegenswoordigen flaat , zy menen den Kelk der tegenheden al tot den
grond toe te hebben leeggedronken, en verbeelden zich dat
de droesfem flegts voor het toekomende bewaard word. —
Zie daar, zo denkt, zo gedraagt wen zich niet zelden onder
A3
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den aanval van tegenfpoeden. Van hoe veel gewigts is het
derhalven niet, zich zelven tegens aanftaande rampen te wapenen; als zulken die vroeg of laat, min of meer, in dit levee
de wrange Vrugten der tegenheden fmaken moeten. Het is
genoeg, te weten dat wy menfchen zyn ; dit te weten overtuigt ons aanftonds, dat wy in deze Wereld te lyden hebben; zo door de onvolmaaktheid van onzen flag, als door
het Zedelyk Kwaad, dat eene menigte ongevallen berokkent.
Zulk eene overweging zal ons de aandoeningen, welken de
rampen anders natuurlyk op ons maken moeten , allerbest
leren regelen ; en de eerfte bron om ons gelaten te gedragen ,
om (Teduld te leren oefenen, openen. Zy zal onzen Geest in
eene bedaarde kalmte houden; en ons die Unparigheid bezor.
gen , welke hoogst noodig is, om lydzaam te zyn; met onzen
boezem te beveiligen, tegens die verwarring, die beroering,
die geweldige aandoeningen, waar onder de Mensch anders
bezwyken moeste , en waar onder zo menig een bezwykt.
Dc twede Bron, nit welke ik de Kristelyke Lydzaamheid
afieide , is een goed gebruik van de gezonde Rede te waken.
Het is niet te zeggen , welk eene gelukkige uitwerking dit op
ons menfchen maakt. , Zo wy als redelyke Wezens werkzaam
zyn, dan zullen wry redekavelen , dat, zo wy iets te lyden
hebben in dit Leven, zulks het lot der Stervelingen is, en in
qlle gevallen maar een bepaalden tyd duurr. Zo wy de infpraak der Rede gehoor lenen, als ons eenig ongeval overkotnt , dab zal het ons kragtciadig onderfteunen , als wy ons
dadelyk voorftellen, de gevolgen, die het zelve na ziel) zou
kunnen flepen. Doen wy dit, dan zullen wy ook dadelyk
gereed ftaan , om middelen by de hand te vatten , ten einde
deze gevolgen voor te komen. Dit is inderdaad eene uitwerking, welke eene gezonde redekaveling hebben moet ; terwyl
anderen, die verkeerd redeneren , en de Rede veragten ,onder
het gewigt der rampen bezwyken.
Nooit zal men eene flille gerustheid, eene denparige en zagttnoedige Lydzaamheid , nimmer het geduld vinden, in den
boezem der zulken, die den band der Rede verfcheuren , en
zig, met voordagt, tegens hare voorzigtige leiding verzetten,
Het is ver van daar, dat de Rede ons ongevoelig zou maken,
of ons, in het midden van de geweldigfte Rampen toevlugt
zou leren nemen, tot eene onaandoenelyke onverfchilligheid,
Het ware nitzinnigheid , naar de voorheen gewraakte zinneloom (telling der Stolfche Wysgeerte, zyne toevlugt te nemen tot lets, 't geen ors het gewigtigfte ., het allervoortreffe-
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lykfte van ons leven , ontneemt. Wil men "Lien Mensch on.
gevoelig maken, men pooge hem dan in een levenloos Schepzel te hervormen. Onzinnige Wysgeer,, welke my zoekt gelyk
te maken aan een gevoelloos, aan een levenloos Schepzel; die
my gelyk maakt aan !teen en bout; die my hulpmiddels aan
de hand geeft, duizendmaal erger, dan de kwaal zelve ! Het
gebruik der Rede zal ons heilzamer middels aanbieden. Laten
wy ze niet verwerpen , noch met ongevoelig omtrent onze
Rampen te zyn , (waar tegen de minften myner Lezeren, zo
ik vertrouwe , Lesfen noodig zullen hebben , ) noch met ons,
aanftonds, onder het gewigt der Rampen en tegenheden te
buigen , en ons in flaaffche banden te laten ketenen.
Het is onmogelyk, dat iemand, die het juk der Rede van
zyne Schouders affchud , en zich in tegendeel onder
zwaarder buigt, dat zulk een de aandoeningen,. die de Ram.
pen in zyne Ziel verwekken wel regele. Het is 'er zo ver
van daan, dat in tegendeel alles iu zynen Boezem in de war,
in beroering , raakt. De geweldigae , de hevigfte aandoeningen
grypen de Ziel aan, en helpen haar ten eenemaal buiten Nat,
om hare gewoone werkzaamheden te oefenen ; gene kragten
bezittende, om hare denkbeelden te regelen, bezit ze nog veel
minder vermogens,om naar bekwame hulpmiddels uit te zien;
en dus geraakt zy ook buiten aaat, om de noodige vertrousting voor haar op te zoeken. Zy is gelyk een Schip , dat, zon.
der Stuurman , in het midden der hooggaande Golven , tegens
het geweld der Stormen ligt te dobberen; dat, gints en herwaards geflingerd , eindelyk verzinkt , in den grondeloozen
Kolk der opgezwollen en verbolgen Zee.
Van hoe veel gewigts is, derhalven, de beftiering der Rede
niet voor den Mensch , die voor den aanval veer rampen
bloot that ,am hem te verfterken , en de deugd van Lydzaamheid te le ren oefenen. Ze dient , om ons te leiden, ons in
eene betamelyke gelatenheid te bouden , en alle onze bedry.
ven zo te regelen, dat wy ons, met de daad, in alle gevallen „
als redelyke Wezens gedragen. In generleie oraftandigheden,
behooren wy des de Rede te verlaten. De Mensch, die hare
Voorfchriften veronagtzaamt , word het redeloos Vee gelyt ,
zo niet erger; waar tegen hy, die dezelve nauwkeurig betragt,
ondervind, dat hy 'er eene zeer bemoedigende Onderfteunaer
aan heeft. Zy tog is ryk in raadgevingen; nimmer uitgeput
om den Verdrukten nieuwe hulpmiddels toe m reiken; nimmer
valegen, om hem te leiden, ie raden, en den vaaigiten weg
aan te wyzen. Zy leert , hoe wy de rampen ondergaan moe.
ten; hoe wy Gra te gedragen hebben, hoe wy ze veilig door
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gepaste middels kunnen tegengaan , en derzelver aanvallen
afituiten. Zy leert ons order dezelven ftil te zyn; en laat niet
toe , dat zy ons dermate ontroeren , dat zy alle onze rust
verftoren, en 't gemoed onituimig maken, even als eene woedende en opgezwollen Zee. Zy verleent het gemoed , in 't
midden, in 't hevigfte van 't woeden der rampen, eene zekere
gerustheid , waar door de Mensch het beflier over zich zelven
blyft behouden. Laten dan de verfchrikkelyke Onweeren van
rampen, laten de Stormen van tegenheden loeijen , laten de
Ponders van jammeren en elenden , over onze hoofden tommien, zo lang de Rede in onze Ziel de overhand bond, zullen wy bedaard, itil en geduldig blyven in 't midden van 't
woeden der ran-Ten , in de hooggaandile en verfchrikkelykfte
wederwaardigheden.
Hoe onbedenkelyk veel kan de gezonde Rede , daar en
boven, niet toebrengen , om ons gemoed met geduld te wapenen , met de rampen van anderen by de onzen te vergelyken,
welke dikwils of hooggaander, of voor ons ondragelyker zyn
zouden, als wy ze zelve lyden moesten. Hier by komt die
tenparigheid der Ziele , welke de gezonde Rede alleen ons
bezorgen kan, en geitadig het gemoed vervult. Zy is bet, die
den mensch zulke Deugden leert oefenen , welken hem , in 't midden zyner ongelukken, gelukkig doet zyn , in 't midden van de
ontrustende aanvallen van tegenheden, gerustheid befchikken
kan. Daar benevens leert zy den Mensch, dat hyeen verdorven Schepzel, en derhalven, om der Zonden wil , aan geduurige Rarnpen , aan gefladige Tegenheden , onderhevig is. De
Zonde , het Zedelyk ,Kwaad , heeft het natuurlyke ten gevolge: bier, door is het in de Wereld gekomen , van daar is de
Sterveling aan veel lydens pnderhevig. Ter dier oorzake is 'er
geen bettendige Gelukitaat op aarde ; maar het gevestigdite
geluk fort vaak fchielyk in , en de gelukkige Sterveling
woritelt eerlang met een drom van Wederwaardigheden. Dan
zy leert het kwaad, de rampen en wederwaardigheden, niet
flegts kennen, maar zy leert ons ook, Hem te regtvaardigen,
welke ze ons toezend. Dit is voorwaar geen zwakke grond,
om 'er onze lydzaamheid op te bouwen , te zien en te erkennen , dat wy, al 't geen wy lyden, dubbel waardig zyn; dat
ons niers, dan 't geen wy regtvaardig verdiend hebben, overkomt. Wanneer wy dan de tegenheden betrekkelyk befchouwen , en de onzen vergelyken by die van anderen, welken
dikwils in den aart beter zyn dan wy; terwyl ze met zwaardere te worfelen hebben, hoe zai deze overweging ons met
geduld veryullen, en doer bekennen, dat wy niet bard, maar
op
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op eene tedere en Vaderlyke wyze, gekastyd warden! Hoe zal
zulk eene overweging het gewigt onzer rampen verligten ;
daar in tegendeel niets dezelve nicer verzwaart, dan te wanen
dat wy iets beters waardig zyn; dan te denken dat men altoos
gelukkig moet Leven ; dan vooral te menet], als men lyd,
dat niemand meer dan wy door te than heeft. Niets zet de
tegenheden nicer gewigts by, dan te wanen zo zwaar te lyden ,
als eenig mensch op de Wereld: re klagen, niemand heeft
meer door te than , dan ik , verdubbelt de rampen ; waar
tegen by , gelyk men te regt zegt : „ die geduldig lyd ,
maar half lyd".
Wel aan dan, Stervelingen, wie gy ook zyn moogt, geeft
der Rede gehoor , daar gy oneffen wegen bewandelt, op welken men geen voet kan verzetten, zonder fmart te gevoelen,
daar de tegenheden, als zo vele fclierpe dorens U op de gevoeligtle en pynelykite wyze iteken; de Rede, de Rede voorwaar, zal U in deze moeijelyke ointtandigheden onderwyzen,
welke de veiligtte plaatzen zyn, waar gy uwe voeten zetteti
kunt; ze zal U kragtig onderltennen, met Lydzaamheid verfterken , en U langzamerhand leren gewennen, aan dat geen,
het Welk U in het eerst ondragelyk, geheel onlydelyk fcheen.
Aldus zult gy de eerfte, de voornaamfte en kragtigfte hulpmiddels ontvangen , hoedanigen gy te vergeefs van elders
zoud wagten; en gy zult het gewigt uwer finerten voelen yenligten. Het fmartiyk gevoel, dat zy anders natuurlyk op uwe
gemoederen maken moeten, zal bettendig verminderen, naar
gelang dat uwe Lydzaamheid toeneenn.
Op dusdanig eene wyze onderfteunt de Rede den Mensch,
en ftaat hem kragtdadig by , met hem, in alle pullet], in alle
moeijelyke onntandigheden, in alle wederwaardigheden, rampen en ongevallen , te verfterken, en moed in te boezernen,
tevens at het geweld, 't geen zyne ongelukken op hem oefenen. Zo leert de Rede hem het Goed en 't Kwaad dezes levens kennen ; brengt hem tevens zyne vergankelykheid en
Itortflondigheid ander het oog; en dringt door tot binnen in
den aart en de natuur der dingen. Zo toont ze ieder ogenblik, dat al het aardfehe vergankelyk, dat al wan de uitwendige zinnen ftreelt enkel ydelheid is. Ze gaat zelfs nog een
trap verder, en leert ons, uit de befchottwing van het vergankelyke, uit de befchouwing van al het onvolmaakte, uit
het ondergaan van vele wederwaardigheden, die fomtyds den
goeden treffen, en den Godloozen voorby gaan; tilt het -on.
gelyk , dat den bravo dikwils door de boozen aangedth
word ; dat 'er eens een tyd komen zal waar in alle deze
A ,y
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ftrydigheden opgeklaard zullen worden ; dat 'er eens een ty&
komen moet , waar in de Deugdzamen , van alle bittere tegenfpoeden ontheven, over alle hunne Vyanden zegepralen
len.
Dan dewyl 'er in dezen aan de Rede nog veel gebreekt, om
alles te bevatten, wat een Kristen noodig heeft , om in alle
gevallen geduldig te lyden ; en de derde, of laatite Bron,
welke is onze Redelyke Godsdienst, gebouwd op de Bovennam
tuurlyke Openbaring , alleen die heilzame middels bevat, welken den Mensch over alle zyne Rampen kunnen doen Zegevieren , zal ik nu voorts nog toonen , hoe de Godsdienst,
daar de Rede te kort fehiet , dit gebrek vergoed; en dit zal de
floffe zyn , welke ik, by de naaste gelegenheid, in een vol-v
gend Vertoog behandelen zal.
C. V. D. C.

AANMERKINGEN DOOR EENIGE LIEFHEBBERS DER SCHEID*
KUNDE , OVER. HET BER.EIDEN DER TINCTUURRN , IN DE
PAPINIAANSCHE POT.

Nlangs geleezen hebbende een uit het Latyn vertaald,
Werkje , genaamt Proeven met de Papiniaanfche Pot,
door A. I.. HAAN , bleek het ons Maar , dat deeze Pot een
allerkragtigst werktuig was, om alien de door eenig bekwaam
Scheyvogt oplosbaare deelen uit een Lichaam te trekken.
Op het voorbeeld van den Heer Boudewyn Tiebocl, en op
de fterke aanpryzing van dien Heer in het Voorberigt, en van
den Vertaaler van het zelfde Werkje in zyn Nota, waren wy
overeen gekoomen, om zoodanig eene koperen Machiene te
laaten maaken, om 'er ook de by ons gebruikelyke Tin6tuuren
in te bereiden; dog de vreeze , die wy, reets by het eerfte leezen van de Proeven door den Heer Tieboel, in de Zeeuwfche
Verhandelingen opgegeeven , hadden opgevat , hield ons te
rugge , namentlyk , of niet alien , ten minften zeer veele
Tin6tuuren , naa eene fterke kooking van eenige uuren , in
deeze koperen Machiene koud wordende, iets fchadelyks van
het koper naar zig trekken, en wel vooral de zulken, die nit
Vegetabilia bereid worden: want de Vegetabilia ,immers , beftaan uit een Zuur,, een esfentiel Zout en Olie; de Tinduuren nu, met die fcherpe deelen bezwangerd, zouden die hun
vermoogen niet oefenen op het Koper , en dus fchadelylc
vbor den mensch, ja door eenlangduurig aanhoudendgebruik
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een langzaam werkend Vergift worden? even als het fcherpe
Zout van Spiesglas , in de koperen Machienen bereid, en door
den Heer Haan in kleine hoeveelheid ingenomen, zeer fchielyk zyne fchadelykheid vertoonde.
Of wy deeze ooze vrees uit den weg konden ruimen, onderzogten wy de kragt der Glazen nog eens tot dit einde •
en wel op de volgende wyze.
Wy deeden 5j Myrrha zoo eenig Alcali, in een glazen
Koff , (naa alvorens eenig droog wit zand op den bodent
gearooid te hebben, ) en gooten daar op 8viij Voorloop, zetten een glazen Helm op de Kolf, en ftaken een klein flesje
aan den bek derzelve , luteerden alle de reeten zeer zorgvul.
dig toe, lieten bet lutum van zelfs droogen, en plaatften de
Kolf in een zandbad, ftookten 'er vuur order, zoo dat de
Tinatuur in de Kolf kookte ; en ma zes a zeven uuren gekookt te hebben, zonder eenige reuk van Spiritus of Myrrha
gewaar te worden, lieten wy alles koud worden, filtreerden
de getrokkene Tinduut, welke een hooge goud geele kleur
had , en tot 31 van dezelve, in een wit Zuikerglas gedaan ,
waren veertig oncen water noodig , om het zoo helder te
maaken , dat men, een daar agter gehouden wit papier, flanwelyk konde zien; (wy zeggen een wit papier, om juist geen
Lichaam te bepaalen , want men an agter het Zuikergias geplaatst wit amplet nauwlyks konde gewaar worden, too wy
agt en veertig oncen water 'er by gedaan hadden :) op de in
de Kolf overgebleevene masfiz gooten wy nog vier oncen
Voorloop, lieten het zelve vier a vyf uuren fterk kooken, en
verkreegen een ligt geele Tinduur , tot an dragma , van
welke vyf oncen water uodig waren om din, agter het Zuikergias gehouden , wit papier te kunnen zien.
Uit j Succinum en viij Voorloop op dezelfde wyze , als
uit de Myrrha een TinCtuur getrokken hebbende , voldeed door
Proefneemingen in alles aan de Tinetuur van Succinum, door
den Heer Tieboel in de Papiniaanfche Pot bereid.
Daar wy nu uit de Succinum , als het gefchiktae ingredierit
om de nuttigheid van de Papiniaanfche Pot , tot het bereiden
der Tinduuren , door den [leer Tiebocl aangehaald, een even
fterke TinC-tuur in glazen kunnen trekken , wat zal ons beweegen om de koperen Mac hienen te bezigen ; door het gebruik
der glazen, hebben wy geen fchadelyke uitwerking der Tinetuuren te wagten ; in weinig tyd , verkrygen wyeen-genoegzaam
fterke Tinethur; men heeft geen meerder emflag tot het ftelten der glazen mod's, nog meerder oplettendheid dat de met=
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ten wel toegefmeerd zyn, als dat de Pot wel geflooten word ;
de ftoffen behoeft men niet te fchudden, want die worden
door de fterke kooking genoeg bewoogen, om niet op den
grond zig vast te zetten; en de aanbranding word door het
gefirooide Zand voorgekoornen; het geurige des Scheivogts
nog des ingredients verliest men, gelyk wy gezegd hebben:
wanneer men drie of vier Kolfen in gebruik houd, om zyn
Tinftuuren in re bereiden , zal men, by een voorzigtige behandeling, dezelven jaaren lang kunnen gebraiken , meer dan
6en Tindaur te gelyk kunnen trekken , en de Kosten niet
zees hoog loopen ; dat bet Scheivogt niet van zyn ontbindend vermoogen verliest, blykt, wyl men een even iterke
Tiatuur verkrygt ; meerder Scheivogt zoude men kunnen
neemen, dog dan verliest men het algemeene nut van de Tinetuur uit het oog; en het aangenaam en ftreelend vooruitzigt
van meerder voordeel zal by geen eerlyk , maar wel by een
winzugtig, Apothecar pleats vinden.
Deeze onze Aanmerkingen en Proefneemingen hebben wy
het publiek willen mededeelen; laatende voor het overige aan
een ieder onzer Kunsrgenooten over, om naar zyn beste oordeel gebruik te maaken van de koperen Papiniaanfche Machiene of van de Glazen; dog wy, voor ons, houden ons by de
Glazen, tot dat wy van de onfchadelykheid, van de nuttigheid en voordeelen van de koperen Machiene , beter over.
tuigd zyn.
■••=4•=0011MIN

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN NO0TE-KRAAKER.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.

D

E Noote-kraaker is by de Grieken niet bekend geweest.
GESNERUS heeft hem den Griekfchen naam Koevezcov674;
gegeeven. De gewoone Latynfche naam is Nuctfraga; de
Duitfchers noemen hem Nusz-brecber, de Poolen Klesk, de
Rusfen Kastobryz, de Zweeden Notkraka , de Engelfchen
isrutcracky, de Franfchen Casfe-noix of Pie-Griveler de
Turken Garga.
De Noote-kraaker verfchilt van de Gaayen en de Zakflers,
door de gedaante van den bek , dien by veel rechter en
aornper heeft, en zamengefteld uit twee ongelyke flukken;
by
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by verfchilt daarenboven van de gemelde Vogelen, door een
Inflina 't wells hem dryft om de voorkeuze te geeven aan
hooge bergen, tot zyne verblyfplaats , en door zyn min
wantrouwenden en min listigen aart. Voor het overige heeft
hy veel gelykheid met die Vogelen, en de meeste Vogelbefchryvers , die zich door hunne rangfchikking niet belemmerd vonden , hebben geene zwaarigheid gemaakt, om den
Noote-kraaker onder de Gaayen, de Aakflers en zelfs onder de Kaauwen te tellen , die, gelyk wy weeten, zeer naar
de AakJlers gelyken: maar men wil dat hy nog fnapagtiger
is dan een van alien.
De Heer KLEIN maakt twee verfcheidenheden in het geflacht der Noote- kraakeren: de eene geflippeld , gelyk de
Spreeuw,, die een' hoekigen en fterken bek, een lenge en
gevorkte tong heeft, gelyk alle foorten van .Aakilers ; de
andere kleinder,, wiens bek, (want hy zegt niets van de
pluimadie) veel dunner,, en veel ronder is, zamengefteld uit
twee ongelyke aukken , welks bovenfte verre het langfte is,
de tong deezer Noote-kraakeren, zeer gefpleeten, is zeer
kort , en zit als in de keel vast.
Volgens dien zelfden Schryver , eeten die beide foorten
Nooten; maar de eerae breekt ze flukken , de laatae doorboort ze : beiden aazen zy mede op Eikels, wilde Besfen ,
en Pynappels, die zy behendig weeten te ontbolfteren: ook
vinden zy fpyze aan de Infeeten; beiden verbergen zy, even
als de Gaayen, de Aakflers , en de Kaattwen , den voorraad ,
dien zy over hebben.
Op eene fchitterende Pluimadie kunnen de Noote- kraakers
niet roemen: dan dezelve is opmerkenswaardig van wegen de
witte en driehoekige plekjes of flippels , over 't geheele lyf
verfpreid, en niets is daar van ontbloot dan de Kop alleen.
Deeze plekjes zyn, op 't bovenfte gedeelte , kleinst , van onderen veel grooter: ze komen te beter uit, en fteeken te fterker
af, daar rosbruin de grondkleur is.
Deeze Vogels onthouden zich, gelyk ik reeds heb aange.
merkt , in bergagtige landen. Men ziet ze doorgaans in Atvergne , in Savoye , in Lotbaringen, in Francbe comtd , in
Zwitzerland, in Bergarnasco , en in Oostenryk , op de bergen, bedekt met bosfchen van Denne- of Sparreboomen: ze
worden tot in Zweeden gevonden ; doch alleen in de zuidlykIle deelen diens Ryks , zelden hooger op. Het Volk in Duitschland geeft 'er den naam van den Turkfcben , den Italiaan/then en eifricaanfcben Vogel aan, en men weer, dat, in de
Volks-
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Volkstaal, die naamen geen Vogel aanduiden , met de daad
uit die landen komende; maar een vreemde Vogel, van wiens
eigenlyke Vaderland men onkundig is.
Hoewel de Noote-kraakers .geene Trekvogels zyn, verlaaten zy zomwylen de bergag tige ftreeken, om in de vlakten
zich te onthouden. Farscri tekent aan, dat men ze van tyd
tot tyd, by geheele benden , met andere Vogels , in verfcheide ftreeken van Duitscbland ziet komen; altoos de voorkeuze geevende aan die, waar Dennebooinen gevonden worden.
Ondertusfchen kwam 'er , in den Jaare MDCCLIV, eene groote menigte deezer Vogelen in Frankryk, bovenal in Bourgondie, waar weinig Denneboometi zyn: zy waren by de aankomst zo vermoeid, dat ze zich met de hand lieten grypen.
De Heer LOTTINGER, een groot Vogelkenner te Sarburg,
heeft my berigt , dat , in 't gemelde Jaar, de vlugten der Nootokraakeren in Lotharingen zo groot waren, dat de bosfchen
en velden 'er mede overdekt fcheenen: zy bleeven 'er den
geheele maand October , de honger hadt ze dermaate verzwakt , dat men ze naderde , en met ftokkert doodfloeg. Die
zelfde Waarneemer voegt 'er nevens, dat deeze loon van
Vogelen, in den Jaare MDCCLXIII, zich weder vertoonde;
doch in een veel kleinder getal; dat ze altoos in de maand
October zich vertoonen, om een tydverloop van zes of negen jaaren : dit moet bepaaldlyk van Lotharingen verftaan
worden; want in Frankryk, en byzonder in Bourgondie, zyn
de vlugten der Noote kraakeren veel zeldzaamer. De Schry=
vers van de Britisch Zoology tekenen aan, dat, in de maand
October des Jaars MDCCLIV, naby MonJlyn in Flints - hire
een Note- kraaker gedood werd , dien men veronderftelde
dat uit Duitschland kwam. Men mag bier aanmerken, dat
dit Jaar zeer droog en heet was, 't welk de bronnen heeft
kunnen uitdroogen, en fchade doen aan de vrugten, op welken de Noote-kraakers "t meest aazen: daarenboven wyst de
uitgehongerde en zwakke ftaat , in welken zy op hun onge.
woone plaatzen, in zo groot eene menigte verfcheenen, genoegzaam uit, dat zy, door mangel aan voedzel , zich genooddwangd vonclen , de ftreeken, waar zy zich gewoonlyk
onthielden , te verlaaten.
Een der redenen waarom zy zich niet lang, in goede land.
ftreeken, kunnen onthouden, is, zo men wil, dat zy aan de
bosfchen groot nadeel toebrengen , even als de iiakfters , waarom de Eigenaars hun eenen geftadigen oorlog aandoen: zo
dat een gedeelte welhaast vernield, en het ander, genoodzaakt
words

VAN DEN NOOTE-KRAAKER.

15

wordt ontoeganglyke bosfchen te zoeken, waar geen Bosch•
bewaarder hun belaagt.
Deeze gewoonte om 't geboomte te befchadigen en te doge
booren, is de eenige trek van overeenkomst niet tusfchen den
Noote-kraaker en den ilakfier: zy nestelen ook, gelyk deezen , in de Nolen van boomen , misfchien van hun eigen
maakzel: want hunne ftaartpennen zyn, even als die deezer
Vogelen, tot het einde afgefleeten, 't welk aanduidt dat zy
mede by de boomen opklimmen. Uit deezen hoofde zal de
Noote-kraaker, wil men hem die plaats laaten behouden, welke de Natuur hem heeft toegefchikt, tusfchen de Aakflers en
de Gaayen moeten Mellen ; opmerklyk is het dat de Heer
VVILLUGHBY hem juist die plaats heeft toegeweezen, fchoon
de befchryving, dien by van den Noote-kraaker geeft, geen
overeenkomst aanduidt tusfchen deezen Vogel en den 'Yak.
fler.
De oogkring des Noote-kraakers is nootkleurig , de bek en
klauwen zyn zwart, de neusgaten rond, omzet met kleine
witagtige, rechte en vooruitfteekende pluimpjes: de vleugelen ftaartpennen trekken na 't zwarte , zonder bezet te weezen met die witte vlekjes, welke anders deezen Vogel geheel
bedekken, alleen hebben de meeste witte tippen: deeze vindt
/nen zomtyds en zomtyds niet, van hier de onderfcheide be.
fchryvingen : en dit fchynt het denkbeeld van den Heer KLEtN
over de twee foorten, of verfcheidenheden, onder de Noote•
kraakers, te verfterken.
By de Schryvers over de Natuurlyke Historie, treffen wy
geene berigten aan, wegens het eijerleggen , het broeden,
het opvoeden der Jongen, of den Leevensduur deezer Vogelen. Dit ontftaat, buiten twyfel, daar nit, dat zy, gelyk wy
gezien hebben, ontoeganglyke plaatzen bewoonen, waar zy
onbekend zyn, en langen tyd, in hunne Huishoudinge, onbekend zullen blyven; maar ook tevens zo veel veiliger, zo veel
gelukkiger.
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OPMERKINGEN AENGAENDE DE VUURPOMP

, MET EEN

HEFBALK WERKENDE ; UITGEVONDEN IN DEN JAERE
2710; VERGELEEKEN MET DE NIEUWE VUURPCMP
UITGEVONDEN IN DEN JAERE 1 754; EN TER UITVOER GEBRAGT, ONDER HET GEZAG VAN
EEN UITSLUITEND VOORREGT, VEKLEEND
IN JUNY 1766.

Den Heeren Uitgeeveren der Vaderlandfebe Letter-Oefeningen,
IVLYN HEEREN!

Ene Vuurmachine van eene andere Contlrudie dan de
gewoone , en met de grondbeginzelen van SAVER I
overeenkomende, door den Hr. WILLIAM BLAKEY uitgevonden zynde , heeft by dezelve alhier doen werken , en is
voorts met een Odroy voor dezelve begunaigd. Hy heeft
vervolgens eene kleine Verhandeling, in 't Fransch, over
derzelver contlruClie en algemeene nuttigheid doen drukken;
waer van ik de vryheid neeme U Ed. de Vertaeling , met
eenige aenmerkingen op dezelve, toe te zenden ; met. verzoek van dit Stultje , in uw geagt Maendwerk, te plaetzen;
dewyl eene zaek van zoo eene algemeene nuttigheid verdient aen ooze Landgenooten bekend gemaekt te warden;
Ik blyve

E

MYN HEBREW

U Ed. Dw. Dienaer
AIECHANIC US.

's Hage 7
den 7 December, 1776.
In den jaere 1629, gav BRANCA van Rome, in eene Verhandeling over de Werktuig- en Waterwerktuigkunde , de
gedagte op, van een ronden hollen metaelen bal, met een
hals , en een gat in denzelven, voorzien; dewelke, halv met
(*) De Franfchen zyn algemeen gewoon den naem van Vuurpomp
Vuurte geeven, aen het Werktuig, het geed de Engelfchendan
en
eens Stoom-Machine noemen.

AENGAENDE ERN VUURPoMP.

17

water gevuld, en op het vuur gelegt zynde, volgens hem
damp moest uitgeven, met eene genoegzaeme kragt om een
Moolen te doen rondgaen.
In den Jaere 1663, verklaerde de Marquis van Worcester,
dat de damp van kookend Water een daedelyk vermogen
bezat, waer van men zig de allergrootfte uitwerkzelen mogt
belooven.
De Kapitein SAVERY, PAPIN, en anderen, hebben zig vervolgens op het zelfde onderwerp toegelegt. HunneProevneerningen hebben een nieuw licht over de Natuurkunde verfpreid; maer de praktyk heeft 'er weinig by gew,mnen. NEWCOMEN en CAWLEI zig van de ontdekkingen van Savery bedie.
nende, ftelden een befbalkspornp (de gewoone Vuurmachine) te zaemen; dewelke altoos als een Proevtluk der Werktuigkunde zal aengezien worden. Dezelve brengt zoodanige
verwonderlyke en vermoogende uitwerkzelen voort, dat men.
haar Diet kan zien werken, zonder van verwondering opge.
toogen te ftaan (*).
In den Jaere 1 7 18 , fmeedde Doctor DESAGULIERS
het ontwerp , om een Vuurwerktuig met minder kostea
zaemen te frelien , dan die van Newcomen en Cawley;
en tot dat einde tragtte by de Vuurpomp van Savery aen den
gang te brengen, met 'er eenige kleine veranderingen aen te
maeken; maer by had geen beter geiuk dan Savery zelv; en
alle de geene, die volgens zyne grondbeginzelen gewerkt
hebben, hebben niets gedaen 't geen heeft kunnen dienen,
om voortgangen re maeken in de konst der Vuurpompen.
Newcomen en Cawley weetende, hoe flerk Savery gewerkt
had, om betatelings het vermogen der uitzetting en verdikking
van den Stoom te gebruiken, en ziende dat alle zyne poogingen onnut waren geweest, vielen op de gedagten , dat het
gemaklyker zyn zoude , een Zuiger in eene rolronde buis te
doen op en neder beweegen , door de verdikking van den

Stoom.

n

( Met het grootile regt der Weereld noemt de Hr. BLAKEY de
gewoone Vuurmachine, een Proevfluk der Werktuigkunde. Het is,
zonder tegenfpraek, bet allereerfte onder alle de bekende Werktui.
gen; deszelvs te zaemenflelling is allervernuftigst , en deszelvs ver.
mogen kent geen paelen. Men ziet in Dye/and Vuurmadines op
de Mynen gehruiksn, wier Cylinders een' midde/lyn van 8o duimen
hebben.;
geevt, volgens de rekening van BELIDOR, een zuiver
Waer is ooic een Werktuig gevonden,
vermogen van 64000
't geen, in vermogen, hier by eenigzins vergeleeken kan worden.
VI. DEEL. DDINGRLW. NO.
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Stoom alleen; 't geen hun ook zoodanig gelukt is, dat het
vooroordeel voor hunne vinding bevestigd zy geworden; in
zoo verre dat het algemeen overtuigd bleeve, dat bet onmogelyk ware , iets beeters uit te vinden. Van daar is 'er zedert Newcomen en Cawley geen verandering aen hun Werk.
tuig gemaekt, uitgenomen in de verfcliikking der byzondere
deelen, die deszelvs werking gemakkelyker maeken CO.
Door bet vereenigd werken deezer twee luiden van vernuft;
is eene Reus gelyke Vuurpomp voor den dag gekomen; dewelke beflaet in een hefbalk, ter lengte van 25 of 3o Voeten en ter vierkante dikte van 3 0 of 56 duimen; in eene rolronde gegooten Yzeren Buis, van drie , vier, vyf, fes, ze.
ven en zelvs meerder voeten middellyns; in een Waterketel ,
zy van Koper of van geflaegen Yzer, van 24 36, tot
zelvs 72 voeten omtreks; zonder te fpreeken van de andere
Stukken van minder omflags , dewelke dit Werktuig zeer zaa
rnengefteld maeken. Een gebouw van genoegzaeme fterkte
omvat dit alles, 't well( van 1500o tot 125000 guldens kan
kosten. Deeze Pomp kan niet verplaetst worden, zonder wet
van derzelver innerlyke waerde te verliezen; en deeze verplaetzing maekt de vervaerdiging van een nieuw gebouw
noodzaeklyk (t).
De
(*) De Hr. Blakey vergeet bier op te geeven de aenmerkelyke
verbetering door den Hr. JAMES WATT uitgevonden ; waer op die Hr. ,
in den Jaere 1774, van bet Parlement een uitfluitend Privilegie heeft
bekomen; in gevolge waer van by zedert dien tyd , reeds verfcheide
Vuurmachines, volgens zyne verbetering, in Engeland heeft opgeregt. Waer in deeze verbetering eigentlyk beltaet , kan men yin.
den, in eene nit bet Engelsch overgezette Verhandeling, onder den
titul van Vet flag en Befehryving van eene verbeterde Stoom-Ma•
chine, onlangs by Bennet en Hake, te Rotterdam uitgegeeven.
(t) Op deeze Periode mag men wet aenmerken, dat de gemekle
Machine , niettegenflaende derzelver groote uitwerking ganrsch
niet zeer zaemengefteld bevonden zal worden, wanneer men dezelve
met aendagt en eenige kundigheid nagaet. De werking is zoo ult.
muntend en verwonderlyk, dat men verbaesd ftaet over de eenvoudigheid van den toeftel, waer mede alles verrigt word. 't Is voorts
waerheid, dat veelen derzelver binnen zwaere gebouwen beflooten
worden; doch 't is teffens waer, dat 'er ook zeer veelen, (vooral
in Engeland ,) niet eens in eene Schuur geplaetst worden, maer geheel en al aen de open lugt bloot then : men ziet 'er geen metzelwerk aen, dan de muur die den hefbalk draegt , en her Fornuis
voor
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De Vryvingen van een diergelyk Werktuig zyn, in even.
redigheid van deszelvs grootheid; en dezelve zyn zoo aen•
merkelyk, dat ze het vermogen van de werking, door de
verdikking van den Stoom voortgebragt, tot op de helvt
verminderen (*). Door deeze vryvmgen, die onophoudelyk plaets hebben, flyten de deelen van het Werktuig, die
dezelve ondergaen, gefladig; en daerenboven word 'er eene
verfchrikkelyke hoeveelheid koolen onder de Ketels, die tot
72 voeten omtreks hebben, verflonden (t).
Alle
voor den Ketel; wellre laetfte gewoonlyk onder den grond geplaetst
is. Dus is een kostbaer gebouw juist geen onontbeetlyk vereischte.
De allergroonte Vuurmachine kan met zyn toebehooren niet boven
de 30000 guldens beloopen; wanneer men geen zwaere fondeeringen behoevt te maeken ; en als men het water flegts van eene geringe diepte been op te brengen. Meer als dezelve dienen moet,
om het water ter diepte van 6 a 7 honderd voeten uit eene Myn op
te pompen , dan beloopen de Yzeren Pompen en de verdere toeftel,
om dezelve te plaetzen , tot eene aenmerketyke Som. Wat de vet.
plaetzing belangt, dezelve komt zeer zelden of nooit te pas; en zoo
zuiks al moest gefchieden dan kunnen egter elle de voornaemtte
Stukken weder op eene andere plaets gebruikt worden ; en dan zou
het geen van geen dienst kon zyn, mogelyk, geen agate van de ge.
heele waerde beloopen; en dus ook de weezeutlyke waerde van t
Werktuig in geenen deele verminderen.
(*) Zeker is bet dat by Vuurmachines , op diepe Mynen geplaetst,
het zuivere product van 't Werktuig gewoonlyk maer op ruim
helvt van 't gecalculeerde reele vermogen bepaeld word; dan zulks
gerchied niet , om dat het Werktuig flegts dat zuivere vermogen
bezit, maer om dat men altoos meester zyn zou van meer vermogen
te kunnen oeffenen; wanneer de Myn met meerder water wierd
overlaeden. Belidor rekent immers, voor de vryving en het onvo/maekte lugtledige, niet meerder dan 6 deel verlies- van het reele gecalculeerde vermogen. Door de nieuwe verbetering, van den Hr.
Watt uitgevonden, word het vermogen van het Werktuig, aen Mynen geplaetst, nu reeds met dezelfde hoeveelheid brandfloffe, in de
plaets van ruim de helvt, op I deelen gebragt. Behalven die zyn
'er nog veele middelen, om de vryving merkelyk re verminderen ;
die van den hefbalk op deszelvs Asfen kan geheel weggenomea
worden; zo men den Cylinder het onderfte boven wil plaetzen; en
dan den hefbalk geheel weglaeten; dat zeer wet doeelyk is.
(t) Onder een grooten Ketel worden zekerlyk meet Koolen vet.
itookt, dan onder een kleinen: doch het baert verwondering , weerern de Schryver de Ketels, juist cegen de gewoone mauler aen, by
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Me deeze ongemakken hebben den Oprigter van de nieu.
we Pomp overgehaeld, om op nieuws de bewerking van
Savery naer te gaen; die, fchoon hy niet in zyn oogmerk
geflaegt .zy, egter niet te min met grooter vermogens dan
Newcomen en Cawley begaevd was. Een oneindig getal
van Proevneemingen , door den Opregter der nieuwe Vuurpompen gedaen, iu navolging van die van Savery , hebben
getoond, dat hy wel begonnen had, maer dat hy, door het
gebrek van geen kundig Werkman te zyn, verpligt geweest
is, het allerfchoonfte Werktuig, 't geen men ooit hadde
uitgevonden, in zoo een onvolmaekten Staet te laeten, dat
men meer dan vyftig Jaeren gewanhoopt heeft, het zelve
ter uitvoer te konnen brengen.
Het is in 't Jaer 1754, dat de eerite Vuurpomp, zonder
hefbalk., is zaemengefteld; bebalven den hefbalk heeft men
de Kettingen en Stangen , die daer aen opgehangen zyn, weggenomen; beneffens den Zuiger, die in den Cylinder op en
neder bewoogen word; den ontzachelyken Ketel, die 'er
toe behoort; alle de gewoone Pompen , derzelver &tigers
en zelvs het Gebouw. Met het afThyden van dit ales heeft
men Vuurpompen zaemengefteld , die minder omflagtig ,
minder kostbaer zyn, en vcrplaetst kunnen worden, zonder
iets van haere innerlyke waerde te verliezen. Dezelve ver,
eifchen geen Gebouw; eene Schuur is genoeg om de Pompen te befluiten; en zelvs zouden ze, wanneer ze aen de
lugt wierden blootgelielt, haere werking niet te min verrigten (*).
Dehunnen omtrek befchryvt; daer men anders gewoon is, dezelven
by hunne middellyn te bepaelen. Zoo zulks ook zyn, om dezelve
daer door verfchrikkelyker te doen fchynen? Men is bier te Lande
zoo bang niet voor groote Ketels; onze Brouwerye'n Zeep- en ZoutZiederyen , hebben mede groote Ketels, en die zeer veal brandfloffe verflinden. De vraeg is maer, of die hoeveelheid brandttoffe
met meerder voordeels, dan andere middelen, gebruikt kanworden.
In zulke Landfireeken daer alleen Tin- en Kopermynen gevonden ,
en de Koolen voor de Vuurwerktuigen, tot groote kosten, van elders aengebragt moeten worden, zou men die groote kosten ook
wel befpaeren, indien men beterkoop middelen konde uitdenken;
rant tot nog toe zyn 'er geene uitgevonden, die by het gewoone
Balans-Vuurwerktuig in vergelyking kunnen komen.
(4') In die ornitandigheid hebben deeze Pompen niets boven de
Balans-Werktuigen voor uit; dewy! veelen derzelver, als boven ge-
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Dezelve konst, die de onkosten van de eerfle zaemenftelhing heeft verminderd, heeft ook die van het onderhoud toe
de minst mogelyke uitgave gebragt; en nadien deeze Pampen geen vryving onderhevig zyn, zoo kan men ligt bearypen, dat 'er weinige herltellingen aen te doen zyn. Dbaerenboven heeft men, met het verkleinen van den omtrek des
Ketels, en met denzelven eene nieuwe gedaente re geeven,
de verteering der brandfloffe op drie vyfde deelen en meer
verminderd.
Uit alle deeze veranderingen is eene zeer groote befpae•
ring ontftaen; vooreerst in de opbouwin g , ten tweede in
het onderhoud,, ten derde in de brandftoffe;
b en bier nit kan
men ligtlyk opmaeken - hoe veel voordeels de nieuwe Vuurpomp .boven de oude been
'
. . De laettle oeffent geen vermo.
gen dan door de verdikking van den Sworn; daer de eerfte, niet alleen door de verdikking, maer nog daerenboven,
door de uitzetting van den Stoom werkt ; de uitwerking
van het een en ander beginzel zig beurt om beurt opyol:
gende (t).
De gemaklykheid, om de zaemenflellin c der nieuwePorn.
Po.
pen te verfchikken, is een ander voordeel,
b 't geen men niet
kan
zegt is, geheel en al, zonder eenig Gebouw 'er om been, in de
open lugt geplaetst zyn, en de Ketels van veele anderen in de open
lugt fbaen , alfchoon 'er een Gebouw om het andere Werk geplaetst
zy. Hoe kan men ook eene vergelyking in den toeflel maeken,
tusfchen een Werktuig, dat, ceder Minuut, 8 of io Emmeren waters opbrengt , en een ander dat in flaet is, in denzelfden tyd , meer
dan duizendmaelen zoo veel Waters op te brengen? Wanneer 'er eens
eene Vuurpomp van de nieuwe vinding, in flaet om met ieder flag
25 of 30 duizend ponden Waters op te heffen , zal opgeregt zyn ;
dan zal men eerst regt over het verfchil in den toeftel der twee
Werktuigen kunnen oordeelen.
(t) Het y ak moeijelyk te begrypen, dat 'er eene befpaaring
van brandaoffe kan plaets hebben , wanneer men twee uitwerkzelen
van den Stoom eischt. Hoe yl de Stoom zy , door een flap vuur
veroorzaekt, kan men denzelven egter altoos gemaklyk, door ver.
koeling, vernietigen, en een Iugtledig veroorzaeken. Maer wanneer men denzelven, tot uitzetting, nog daerenboven moet ver.
meerderen , en kragtiger maeken , moet zulks inners meerder
btandltoffe vereifchen. Dit verfchil zal best beflist kunnen worden ;
zoo dra 'er eene Vuurpomp van de nieuwe vinding aen den gang
zal gebragt zyn; dewelke , in vermogen, gelyk zal than , met een
Balans-Vuurwerktuig, van een 4o, so, of do dui= Cylinder.
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kan ontmoeten in de Balans-Vuurwerktuigen. Deeze, altoos op gelyke wyze te zaemengefteld , moeten haere gebreken in alle gelegenheden behouden. Zoo is het niet getteld
met de nieuwe Vuurpompen zonder balans; men kan zig,
in derzelver zamenftel, fchikken naer de hinderpaelen van
eene ongemakkelyke plaetzing, en zig onderwerpen aen den
aert der bewerkingen , die men te doen heeft. Daer uit
vloeit voort eene tot hier toe onbekende juistheid, in het
gebruik der beweegingskragten , op welke niets het minite
verlooren word. Dus gelykt zodanig eene Pomp, die gefchikt is tot het ledigen eener Myn van water, niet naer
zulk eene, die gefchikt is om een Moolen te doen gaen ; en
in gevolge van diezelfde zamenvoegingen, is weder eene andere, (gefchikt om Watervallen en Waterfprongen te maeken,) gantsch anders te zaemengefteld. Onder de verfchillende Werken, waer toe de nieuwe Vuurpompen zouden konnen
dienen, met men vooral boven andere in aanmerking neemen ,
die geene , waer toe men Hout of Steenkoolen gebruikt. Het
Vuurwerk van Yzerfmelteryen en Gieteryen is genoegzaem,
om eene hoeveelheid waters op te beffen , groot genoeg, om
de raderen te doen gaen, die de hamers en blaesbalgen beweegen; bier toe is niet meer noodig dan een ftrael waters,
de minfte Vyver of zelvs een Waterput. En, behaiven dat
men het genoegen , heeft van de allergunfligtie plaetsgefteldheden uit te kiezen, zoo behoevt men ook niet bevreesd te
zyn, van door droogte, vorst , overftroomingen van beeken, noch onweeren verhinderd te zulienworden; die dikwyls
de gebouwen, en alle andere werken van diergelyke onderneemingen, omverwerpen.
Het vellen van't geboomte in bosfchen is in 't zelfde geval,
als de Yzerfmeithutten; de takken en fpaenderen, die van
het regtkanten der balken afvallen, leveren driemaelen meer
uit dan 'er noodig zyn zal, om het vuur der Fornuizen te
onderhouden , en moolens te doen gaen ; in itaet om een
gantsch bosch tot planken te zaegen. Ook zal men , daer
men de nieuwe Vuurpompen zeer gemaklyk kan verplaetfen , bet voordeel hebben van te kunnen zaegen , in
dat gedeelte van het bosch, 't geen men zal willen vellen;
en dit Artykel der Zaegers maekt zoo een aenmerkelyk fink
in die ter nedervellingen uit, dat de ganfche Weereld den
prys van dit nieuwe middel zal gewaer worden. Dit Werktuig is daerbenevens van eene groote nuttigheid, om gragten
van haere bedurven itilftaende Wateren te ledigen, en 'er
versch.
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versch en gezond Water in de plaets te brengen; als mede
om die gragten bevaerbaer te maeken.
Het is eindeiyk onmogelyk te zeggen, in hoe veele omfIandigheden men hulp van de nieuwe Vuurpompen kan erlangen; zoo voor 't huislyk gebruilr, als voor 't befproeijen
van landeryen het droogmaeken van Meeren, de ZuikerPlantagien , de Indigo- Maekeryen, de Zuikermoolens , en
andere bewerkingen van allerleie zoort; 't zy in Europa,
zy in de Volkplantingen. Een Werktuig van zoo eene algemeene nuttigheid vereischte een ruime Werkplaets, om dezelve te zaemen te ftcllen, waer door de behoefte van het algemeen vervuid kon worden. Ook ware het te wenfchen,
dat eene redelyke aeninoediging den Uitvinder deezer nieuwe
Vuurpompen aenfpoorde, om kweekelingen in zyne konst te
maeken; mitsgaders om het werk, het geen by over de Vuurpompen opgefteld, en waer van de Franfche Academie het
met de hand gelchreeven opftel reeds goedgekeurd heeft, te
doen drukken.

KORTE BESCHRYVING VAN DE GEBOUWEN, INWOONDEREN3
EN HET HOF TE KOPPENHAGEN 3 IN EENEN GRIEVE VAN
DEN HEER. WRAXAL, aAN ZYNEN MEND, IN DEN
JAARE 1774.

VEelen onzer Leezeren hebben genoegen gevonden,
in de kortlings geplaadie Befehryving van Peters.
„ burg, het Hof van RUsland, de Keizerin en den Groot„ Hertog (*), wy twyfelen daarom Met hun, uit de pen van
„ dien zeifden fIeer,, (een Engelschman namelyk) een kort
„ berigt van Koppenbagen mede te deelen. Hy fchryft,”
71

DIYN HEER!

In Koppenhagen vertoont zich noch werkzaamheid, noch
yver-, en, fchoon 'er een der uitmuntendfte havens is, kan
dezelve op geen grooten Koophandel boogen. De openbaare
plaatzen zyn vol Land- en Zee -0fficieren; zy maaken drie
Vierde deelen uit der aanfchouweren en toehoorderen in den
Schouwburg en de Opera. Het geral der Krygslieden is, in
de daad, veel te groot voor dit kleine Koningryk; 't welk
dee.
Zie Hedend. radtrl. Letter•Oefen. V D. II St. bl. 517.
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deeze laatfte vyftig jaaren buiten Oorlo g geweest is. De Deeven 't is waar, kunnen fpreeken van eene wyduitgeftrekte
heerfchappy; doch van wat belang zyn de ruwe en voor 't
meerendeel onbewoonde bergen van Noorwegen en Lapland,
zich uitftrekkende tot de Noordpool; of wat betekent geheel
Tsland , waar de Inwoonders tot nog in de grootfle barbaarsheid leeven , en waarfchynlyk altoos blyven zullen ? flolflein
is verre het rykfte van alle de landen der Deenfcbe Kroone,
en brengt een grout deel van 's Konings inkomften op.
Ni, is wyst duidelyker de armoede des Ryks uit, dan de
fchaarsheid aan geld. Ik heb 'er geen goud , en nauwlyks
eenig zilver- geld \zien handelen. Zy betaalen alles met papier; als gy aan de fpeeltafel of op de billiard een enkelen
daakler verliest, gy betaalt then met een briefje, Ik ontving
'er op zdteren rnorgen tweehonderd Ryksdaalders ; doch
geen 6ea aan geld.
Het Koninglyk Paleis Rofenburg is gebouwd door den
bernemden Eng-elfcben Bouwkunflenaar INIGO JONES, en
't flat in 't madden van een grooten hof. Het is klein, en
worth tegenwoordig weinig gebruikt door den Koning , of de
Koninglyke Familie. In alle de vertrekken is een zweem van
oudheid, het behangzel, bet huisraad, alles draagt 'er bet
merk van. De groote Zaal inzonderheid is in dien fmaak.
De beliangzels in dezelve, niet flegt gerchilderd, verbeelden
de Zee- en Veldilagen der nude Oorlogen , tusfchen de Deenen en Zweeden , die altoos foortgelyke volkshaat fchynen
gehad te hebben, als de Franfcben en de Engelfcben, en diet'
zy, zo 't fchynt, steeds zullen blyven behouden. Aan 't eene einde van deeze groote Zaal zyn drie Zilveren Leeuwen,
leevensgrootte, die door derzelver wreedheid en ruwheid vats
voorkomen, gefchikt fchynen oin ten zinnebeeld te ftrekken
van de Eeuw in, en het Volk, onder 't welke zy gegooten
zyn. 't Is een pronkftaal van woestheid, 't well; verwyfder
en weeliger, dagen met verwondering befchouwen zulke dieten in een Hofzaal te plaatzen.
Men vindt bier verfcheide kleindere kamers, vol van zeldzaamheden, die de Koningen van Deenemarken , van tyd
tot tyd verzameld en der naakomelingfchappe naagelaaten
hebben. Veele derzelven zyn van weezenlyke waarde, ande
re alleen bewaard wegens zekere gebeurtenis, of zonderling
voorval. Onder de eerstgemelde zeldzaamheden mag men
wel rekenen, den zadel, waar op CHRISTIAAN DE IV eene
zegegraalende intrede deedt in Koppenbap n. Dezelve i s be.
dekt
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dekt met paarlen, diamanten, en andere kostbaare neenen:
de fpooren zyn van goad, met juweelen ingeleid. De wapenrok en ligte helm, door dien Koning, te dier gelegenheid gedraagen , zyn desgelyks met paarlen overdekt. Zy
bewaaren ook zeer zorgvuldig een' Zakdoek van deezen Vorst,
geverfd met zyn bloed, vloeiende uit eene wonde, die hy
ontving door een kogel, welke hem van een zyner oogen
beroofde. De Man, die ons deeze zeldzaamheden vertoonde, hieldt my met een gelaad , waar op de blydfchap te leezen was, een Zwaard voor, van CAREL den XII, Koning van
Zweeden. 't Is juist zodanig een Zwaard als men veronderflellen mag, dat die Vorst zal gedraagen liebben, en den gerigften Soldaat wel zou voegen: in de daad het wyst door de
grootte en zwaarte uit, dat hy kloek van geflalte, flerk van
kragt moet geweest zyn. Ik twyfel zeer of de tegenwoordige Koning van Deenemarken het zou kunnen hefFen, zeker
zou hy het niet kunnen trekken. Het blad is ten minflen
vier voeten lang, het gevest en de greep zyn geheel van
koper.
Ik kon my van glimplachen niet onthouden, als ik ter
kamer intradt, waar in CHRISTIAAN DE IV Ilierf. Men
ziet 'er, met de daad, eenige Beelden in, die men Hemelsch
of Engelagtig zou kunnen noemen; doch zeer ongefchikt
voor 't oog van eenen ftervenden; zy zouden beter voegen
in de kamer van een jong liefhebber der Kunne. Ik maakte bier over eene aanmerking, by onzen leidsman; hy fch tide alleen het hoofd, trok de fchouders op, en fprak gee
woord. Indien zyne Majefteit een llinfaIman geweest ware, ik zou gedagt hebben , dat by daar door de Hoards wilde verbeelden , in wier arnien hy welhaast van zyne veranoeienisfen dagt nit te rusten, en de zorgen, aan 't Ryksbefluur vast, te vergeeten: doch hy ftierf een goed Luthe.
raan.
De tuinen van dit Paleis leveren een der Neste uitfpanningen in de Stad op; dewyl zy altoos open than, en op
Zon- en Feestdagen van menfchen krielen. Ze zyn groat;
doch met geen finaak aangelegd, of met eenige kuustftukken
opgecierd, uitgenomen een ftandbeeld van HERCULES, een
Leeuw overwinnende: dit ftaat onder een overdekzel, om
voor de ongenade van Mgt en weer befchut te weezen.
Deeze HERCULES is van Italiaansch maakzel, en de Kunftenaar heeft groote bedreevenheid betoond in .de Ontleedkunde, en in het houwen der Spieren de's Helds, die, door
13 5
het
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het te werkftellen van al zyn kragten, den bek des Leeuws
openfcheurt.
In Koppenbagen zyn de Kerken, zo Hoogduitfcbe, Franfcbe als Deenfcbe, zonder oprchik. In de Lutberfcbe Kerken moet men geene voortbrengzels van kunst zoeken: deeze zyn alleen by de Roornfcben te vinden. Nogthans is bier
eene Kerk , in welke zes Standbeelden van pleister voor 't
hoog Altaar ftaan. Dewyl twee derzelven gewapend zyn,
met groote vergulde Zwaarden , zo zwaar als dat van CA.
REL DEN XII, en een derde een Trompet blaast, nani
ik ze eerst voor eene foort van Berchermheiligen , daar gezet om de heilige plaats te verdeedigen; doch, nader by
komende, vond ik dat zy, (waarfchynlyk uit vreeze voor
zulk eene misvatting,) ze alle een' naam gegeeven, en diert
op het voetftuk gerchreeven hadden. Vier derzelven hebben zy de yoodfche Naamen toegevoegd, van de Engelen,
die ons in de Schriften voorkomen. GABRIeL, URIeL,
RAP HA Er. en MICHAeL; dan ongelukkig hadden zy, zo
verre gevorderd zynde, nog twee naamlooze Beelden , en
geen meer naainen van Engelen; zy fchynen in groote verlegenheid geweest te zyn: onder de vyfde that het woord
CHERUB , zonder bepaaling wie ; onder de zesde leezen
wy Wie JEREMIELL is, betuig ik niet
te weeten. Ik kon myzelven geheel niet voldoen over deeze Perfoonadie, en moet het overlaaten aan Koning CHRISTIAAN DEN V, die de Kerk bouwde en deeze Beelden
plagtfle , om voor zyn eigen werk te verantwoorden , en
het raadzel te verklaaren.
Het gaat te Koppenbagen zeer geregeld toe, op alles is zeer
goede orde gelteld ; men kan 's middernagts , door de geheele Stad met alle veiligheid wandelen. Men hoort van
geen diefftallen, van geen moorden. Men draagt 'er geen
bedekte pooken , als in de Zuidlyke Koningryken van Europa,
Waarlyk bet is hier, 's avonds ten elf uuren , doorgaans zo
als op een Dorp ; nauwlyks rydt'er een koets langs de ftraaten.
Ik denk dat deeze Hoofdflad, in grootte , geen vierde van
Londen haalt. Aan de landzyde is dezelve verfterkt , door
eene gragt altoos vol water. De ftraaten zyn, over 't algemeal , ruim, de Huizen net en fraai. 'Er is eene zeer fchoone
plaats, die nader aan een rond, dan aan een vierkant komt :
aan ieder zyde, of afdeeling, that een heerlyk gebouw, in 't
midden een metaalen ftandbeeld van Koning FREDERIK DEN V,
In de daad, ik moet.bekennen beter voldaan te weezen, over
dit
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dit gezigt dan over de Place de ViEloires te Parys ; het doet
eene veel beter uitwerking.
De eer om den Ironing te worden aangeboden , die de
Vreemdeiingen uit andere Koningryken van Europa gcnieten,
viel my niet te beurte. Het was genoeg voor my een Engelschman to weezen, om 'er niet na te wenfchen. Lieden nit
dit Koningryk worden, in deeze Stad, met een zo nydig oog
aangezien , dat ik van goederhand weet, dat men van my,
een eenvoudig en onbekend Reiziger,, in 't openbaar niet alleen
fprak; maar my aanzag voor een Verfpieder,, om dat ik uit
Engeland kwam , en geen reden van myne reis kon geeven ,
dan nieuwsgierigheid en weetlust. Ilk be yond my, overzulks
nooit by 's Konings byzondere gehoorverleeningen , alle Vrydagen gehouden; doch vervoegde my onbekend onder de menigte in de Hofzaal, op den a May 1774., wanneer zyne Majelteit , de Koninginne moeder, en Prins FREDERIK, 's Konings
Broeder, zich daar bevonden.
Tweemaalen ter week , wordt 'er op den Deenfcben Schouwburg gefpeeld, en alio. Saturdagen eene Italiaanfcbe Opera gehouden, in 's Konings Opera-huis in 't Paleis ; doch ik kon
noch in de Zangen, noch in de Dansfers, genoegen vinden.
1k zag niet, boven drie of vier, zeer fchoone Juffrouwen in
Koppenhagen. Misfchien fpreek ik bier wat voorbaarig; doch
ik denke , dat de Deenfcbe yuprfcbap met de Engelfcbe niet
in vergelyking komt. lk heb het Deenfcbe Hof hooren befchryven als zeer ongebonden, en aan alle dartelheid overgegeeven. Het kan weezen , fchoon ik 'er niets van bemerkt
heb: al den tyd Bien ik my te Koppenbagen onthieldt, deeden
'er zich geen de minim kentekens van op.
STRUENSEE is, by veelen te Koppenhagen, nog in goede nagedagtenisfe; in weerwil van al de finaadredenen der zegepraalende party, en de agterhoudenheid onder het Gemeen,
zyn 'er niet weinigen, die, fchoon niet ruiterlyk, en voor
de vuist, hunne weezenlyke gevoelens duidelyk genoeg te
veritaan geeven.
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GEDAGTEN, AAN DEN OEVER DER ZEE, BY EEN HEVIGEN STORM.

IS dit die oniangs flilftaande Zee! die, als dood zynde
ceaan , welke beweegenloos tusfchen zyne Oevers lag ?
Hoe! die vlakke , die wyde uitgeftrektheid, dat effen pad, is
om en om gerooid, en tot eene onbegankelyke ruimte geworden ; te zamen hangende van vreeswekkende hoogtens , en
eifelyke kuilen! Hoe heeft deeze onlangs ftil leggende waterbaan zyn vorm verlooren! Zy beflaat thans nit rollende, en
fitiivende waterbergen! Uit ten Hemel reikende fteiltens! Uit
overhangende en nederflortende rotfen I Uit grondelooze verfchrikkelyke afgronden ! Uit kolken, die tot het middelpunt
der Aarde reiken! Uit hoogtens en dieptens , die bet oog verbysteren , en het ftoutfte hart, met fchrik en angst, vervullen!
Is dit die onlangs flilftaande Zee? die, als dood zynde 0cean , welke beweegenloos tusfchen zyne Oevers lag?Of ben
ik overgevoerd in het gewest der Zwitfers ? daar niets dan
bergen, afgronden te zien zyn ; bergen`, op welker kruinen ,
eene eeuwige fneeuw ligt ; afgronden , waar in de vallende
wateren een eindeloozen kryg voeren , tegen die laagere rotfen, waar op zy zich nederftorten , en verpletteren .... ? peen!
Daar zynde, zou ik, over die verbaazende kruinen , den Sterrenhemel aanfchouwen; of de dikke nevels, en donkere wolken, over dezelven heen zien dryven.— Zulks zie ik niet!
Ik zal dan in het midden der Andes zyn; welker trotfche
toppen tot aan den Hemel fchynen te reiken.... Maar hoe!
bier ryst, hier klimt, hier verheft zich ieder berg, in een gering punt des tyds , tot eerie verwonderende hoogte! wentelt
zich, tolft , en valt , ander een loeiend, een holklinkend geraas , in een onna•oogende diepte ter neder; op ieder berg,
volgt eene reeks anderen , die elkander in den rug tragten te
vallen ; even als een overwinnend Leger huurelingen, dat het
vlugtend Vyandlyk overfchot najaagt , om in deszelfs agterboede te vallen , en die te verdelgen. . . . Neen! dit kunnen
de onbeweegelyke Andes niet zyn, met hunne onbeklimbaare
toppen; toppen , welken mogelyk uitloopen , in die ledige ruimte, welke, volgens fommige Sterrekundigen, tusfchen onzen
Aardkloot en de Hemelbollen plaats heeft..... Doch, waar
ben ik dan? hoe!
Is dit die onlangs flilftaande Zee! die, als dood zynde Oceaan3

MN DEN OEVER DER ZEE.

29

aan ,Weike beweegenloos tusfchen zyne Oevers lag? Men zegt
het ! maar kan het zyn ? Myn vernuft bezeft niet , hoe deeze
hervorming gefchied! Myne geringe wiskundige berekeningen
zouden zich in die verbaazende verwildering verliezen, wanneer ik de kragt , of kragten, wilde betoogen , tot zulk een
werk vermogend, tot zulk eene beweeging noodig, tot zulk
eene beroering genoegzaam.
Gy , leevende Archimedesfen gy , .die u voorftelt den
Aardkloot uit zyne Aspunten te kunnen rukken, als uw hefboom buiten dezelve een punt heeft om op te rusten; zeg my!
Zoudt gy alien te famen, met alle uw Werktuigen, met alle
mogelyk zynde kragten, die op Aarde geoeffend kunnen worden , zoudt gy, vraag ik, dit verfchrikkend zwaar lighaam,
dit uitgeftrekte lighaam, deeze onlangs ftilliggende Zee, dus
kunnen beroeren? zoudt gy zodanige waterbergen voort
nen fluwen? die tot zulk eene hoogte opvoeren, omkeeren
en nederwerpen? dezelven weir uit de afgronden trekken; en
verheffen tot die hoogtens, waar van ze neder bonsden? in
zulk een Bering tvdilip ? in die hoeveelheid, als gy thans
ziet?... Neen! Gy zyt flof! Een flof kan geen wond'rea
voortbrengen! .... 6 Ontzaggelyke magt! onbegrensde, onbevattelyke Oorzaak van zuik een uitwerkzel! Eeuwige Godheid! bier werkt Gy! hier doet Gy U, allerzigtbaarst, zien ;
hier is Uwe ontkenning dwaasheid; ja , ze gaat alle dwaasheid te boven.
Komt herwaards Stad - bewooners ! bezoekt thans het
ftrand, 't welk gy den voorigen Zomer bezogt; toen de Mgt
belder was, het ftreelend Zuide-windje, op het midden van
den dag , fcheen te flaapen; toen gy de Zee beweegenloos
zaagt, de kleine Visfchers-Pinkjes, in voile gerustheid , her.
en derwaards dryven, de op Vis aazende Meeuw op de kleine
golfles dansfen ...... Komt nu eens herwaards, daar ge u
toen vermaaktet, heerscht nu de Dood, en 't verderf! daar gy
toen frond, woed thans de Zee! daar gy toen den Strandbewooner hoordet zingen, en zaagt dartelen, hoort men nu niets
dan brullen , grommen , tieren, raazen van Zee en Wind.
't Gezigt befchouwt 'er niets dan hoogtens , en dieptens ,
hoogtens en dieptens , die geduurig van ftand verwisfelen ,
die in-door- onder- en over elkander woelen , met een verdoovend geraas, en eene onbefchryvelyke verwoedheid.— Van
daar gy ftond , vliegt eene Zeebaar ten Hemel, word gekeerd,
neergeilagen door den wind; het ftrand davert van Kaaren val,
beweegt zich, als een grand die door eene Aardbeving gefchokt word; de nedergeflaagen Zeebaar verheft zich weer,
met
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met nieuwe kragt nieuwe woede , verfchrikkelyk is haare
opvlieging! Wyk, zandige haogtensI op u is haar wo8n gerigt; zy yak op dezelven, rukt geheele brokken weg ; dock
verplettert zich onder die vernieling. Zaagt gy dit Tooneel,
geruste Stadbewooners ! zaagt gy het! gy zoud van verwon.
dering en verbaasdheid flom zyn; eene fpraakelooze aandoeDing , vervuld met angst en fchrik, zou u gevangcn neemen
en, als ge uit die verbystering herkwaamt, zouden uw eerfe
woorden zyn.
Is dit die onlangs ftilitaande Zee? die, als dood zynde 0.
ceaan , welke beweegenloos tusfchen zyne Oevers lag? hoe is
het mogelyk! Dan zagt! Niets is onmogelyk voor Hem die
dus de Zee beroert, niets! Die eeuwige, die onbevattelyke ,
die nooit beperkte Magt, kan alles! GOD fpreekt niet, of 't
is gefchied. Hy gebied niet, of het is 'er; op zynen Wil, rolt
de Donder door het Lugtgewest, de Blixem fchittert, en de
Zee woed. — Op zyn wenk, treeden de hoofdltoffen ten
itryde ; de aarde ontfluit zich , en geeft aan zyne verdikte
dampen ruimte ; haare fondamenten worden los gerukt , en
de Kloot, dien zy fchraagden , fort in den diepflen afgrond;
verbryzelende haare vorm en deelen , met alle haare baldaadige
Ademhaalders; 't Heelal keert weder tot den eerfen Chaos.
Gy kunt aan deeze waarheden, Stedelingen 1 geen twyfel heg
betoogt te zigtbaar dit zyn, en
ten; de thans verbolgen
weerwil uwer onbevattelykhcid en
vermogen, diet. Magt n in
verwondering. Onbevattelykheid Is nimmer eene rede ter
twyffeling. — De bol, dien gy bewoont, hangs in een Niet;
legt , in een uur tyds , een weg of van 17,730 onzer mylen....
Hoe! om dat gy deeze dingen niet bezeft, en 'er u over ver.
wondert, zult gy 'er daarom aan twyfelen! twyfel dan mede
aan de geheele Leer der Sterrekundigen ; fchoon hunne voor•
zeggingen altoos op den waaren tyd invallen ..... Maar
ik moet te rug keeren; de aanhoudende woede der Zee verleevendigt myne verwondering zet myne verbaasdheid aan ,
en perst my op nieuw te zeggen
Is dit die onlangs Itilflaande Zee ? die, als dood zynde
Oceaan , welke beweegenloos tusfchen zyne Oevers lag? .
ja, 't is die zelfde Zee! ... fpreek, God! zy zal ftil worden;
gebied! zy zal niet meer woeden. Zy is de Uwe, met den
geheelen Kloot die haar draagt, de wind, die haar voortthiwti
de lugt, die haar perst I Zy is de Uwe, met alle die Zonnen,
die millioenen Zonnen , met hunne verdubbelde millioenen
Waerelden , met hunne honderd duizendmaal duizend ver.
dubbelde Maanen , en Aardklooten.----. Zy is de Uwe, met
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Riles, met die oneindige , die paallooze uitgeflrektheid, met
die . . . . Waar ben ik ? Waar zweef— waar einde ik?
Waar? by U S groote! o alles overtreffende I alles verbaazen.
de ... by U, eeuwige Wysheid! by U, lande ik aan ! Na,
die tallooze millioenen , die ontelbaare menigte van Stelzels,
verzamelingen van Zonnen, en Waerelden te hebben doorge.
zworven , bevinde ik my by U. By U vind myne zwervende
verbeelding, myn verrukte Geest, een rustpunt! het eenigfte
punt, het eenigfte, dat gevonden kan worden , na zulk eene
denkbeeldige opklimming. . . .
Waarom kon ik niet meerder zeggen ? Waarom is dit germ.
ge van Gods onbeperkte grootheid alleen maar uit myne pen
gevloeid ? Waarom moet ik wederkeeren , op dien Oever ,
tegens welken de als raazend zynde Zee , met verdubbelde
woede, aanbonst? Hoe ! is myne denking niet eindig? Is myna
floffelooze Zelfftandigheid niet nog aan de ftof gehegt? En
waar toch zoude ik klimmen, daar ik het gevonden rustpunt
niet zoude vinden? Kan de nog aan 't ftof gekluisterde Ziel
eifchen, de Verborgentheden, haar na haare vrymaaking beloofd , thans reeds te kennen ?Ik ben immers nog Mensch?...
het is zo! en myne wederkeering is dus, zo als ze zyn moet,
het eigen van een nietigen Worm ! Ik ben wedergekeerd; en
wel tot dat punt , daar ik verwonderd vroeg ,
Is dit die onlangs ftilftaande Zee? die, als dood zynde
Oceaan , welke beweegenloos tusfchen zyne Oevers lag? Ja,
tot dat punt ben ik weder gekeerd! en gelukkig ! Terwyl myn
Geest zich verloor,, in de veelheid van Gods gewrogten, waar
van flegts een nietig deel myne denking verbaasde , woelde
het gevaar, aau myne voeten.-- Thans befchouw ik my zelven weder , op dien zandheuvcl, waar ik, vraagende, den
voet zette; waar over thans het klettrend Zeewater heenen
gudst ; en welks vorm in een blykbaar gevaar is van vernield
te warden.. .. Was dit de eenige vernieling ! Was dit het
eenige , dat het woedend water verflinden zal! Maar, Hemel!
te veel veege Kielen zyn op deeze woeste Zee; die na deeze
Oevers, de Oevers van hun verderf, gefleept worden, dan dat
ik dit zoude durven denken; te veel veege Kielen. . . , wat
zegge ik ! Kan 'er nog eene eenige overig blyven? done eeni.
ge ? Als de Oppergebieder der Zee en der Winden haar aan
de woede der baaren overlaat? 't Is onmogelyk onmogelyk
is 't ! alles werkt famen tot vernieling der Zeebebouweren!
alles... de Wind fpreekt met eene donderende ftemme; de
golven verheffen zich tot het Uitfpanzel, bonzen met geweld
op elkanderen, als wraakzugtigen, die geen andare voorwer.
pen
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pen vinden om hunne razerny aan te koelen ; de ffrooM
loopt, in eene regte lyn, op de flranden aan. de Zee ward
aan alle zyden gefchokt; die kragten fchynen gelyk; zy vliegt
regt opwaards, valt, verbryzelt , en verheft zig weder met
eene fnelle opvlieging. Alles werkt ter vernielinge famen !
alles. . . . Hemel ! welk eene dikgepakte, donkere zeebaar
verheft zich daar . . . wier val, tegen de Zandduinen , de
g arde zal doer berflen , en een doortogt maaken , voor het
woeste Zeewater.
. Hoe, zy verzinkt? zo ras ? .. .
p een, zy verheft zich weer . . . nog . . . Hemel! helpl het
is een Schip . . . een Schip. Tot welk eene hoogte
word het opgeligt . . . welk een val zal dit zyn . . . het
belt . . . het duikt . . . daar . . . ach! het is gevallen! bet
is verzonken, het is weg! Hoe! zie ik het zich weer verheffen? Ja maar ,ach ! het nadert het Strand! . . . Houdt aft
houdt af, veege Zielen I hier is uw verderf zeker. . . Daar
zie ik het weer. . . weer geheel ! Maar , hoe naby! .
wat
boor ik ftemmen? of is 't het gehuil van den wind? . . . .
mister !6`Hemel!Ik boor het nu klaar? Men roept U aan
men bid — men fmeekt — men kermt
eifelyke vertooning! rampzalig aanzien!
Daar, 't gaat weer ten gronde —
ik zie flegts de masten. — Zal ik dit Tooneel uitzien? Kan
ik? ... 6, Hoe naby komt die veege Kiel 1... Ik vrees
ik
Zie nu... 't is in de hoogte , hoverga van mededoogen?
yen het [hand ; indien het valt, vergruist het.... Ach ? het
valt! ... het !loot tweemaal
berst van een. Ik zie twee...
ik zie meer brokken
nog meer... het verbryzeld.... het
word geheel vernield... alles is weg? alles is verlooren?
j. V. P.

BYZONDERHEDEN WEGENS PIETER PITHOU.

(Overgenomen uit l'Esprit des yournaux d'Oaobre 1776.)
111 Y N H. E E

T

Is enige dagen geleden, dat my bet Testament van
Pieter Pitbou in handen viel; het ademt zo groot ene
liefde voor de deugd; het bevat zulke voortreffelyke lesfen ,
om het gedrag en de levenswyze der menfchen, in alletyden,
te regelen, dat ik oordele, dat ene vertaliog van het zelve
Diet dart ten uiterite nuttig kan zyn.
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Pitbou heeft een der eerfle plaatzen bekleed, onder de
Rechtsgeleerden en Geletterden van de XVI Eeuw. —
De groutfte Mannen van zyn tyd maakten 'er een zeer
zonder tyclilip van ; aile hebben zy hem met Iof- fpraken
vereerd. De fcherpc Scaliger bekent, „ dat by een volko,5 men braaf man was; gaarne aan een leder dienst wilde
bcwvzen ; de geliele wereld in zyn boekvertrek leidde ;
„ gcwilligiyk aanbood en leende bet gees by had, zo men
„ 'er zich van bedienen wilde." Dit getuigenis alleen bevestigt ales wat Pitbou van zich zeiven zegr.
Hy was afkomilig uit de Stad Troyes in Champagne,
afftammende van one edle en oude Familie uit Normandyen.
Zyne voornaamtle bezigheid was, de zaken van het
Hof waar te nemen. Koning. Headrik de III vereerde hem,
in 't jaar 1585, met de bediening van zyn Procureur Generaal van de Kamer der Justine; waar van by hem de Aete
van aanflelling te Guyenne toezond. Heh.drik de IV gaf
hem dezelfde bediening, in 't jaar 1594 , tot berflelling van
zyn Parlement to Parys. Pitbou heeft de Republiek
der Letteren verrvkt, met ene menigte boeken , over den
Godsdienst , de Historien , en de fraije Letteren. Een zo
naatitig en nuttig level] eindigde, veel te vroeg by flied,
nog maar 57 jaren oud zynde , den eerften November 1596.
Ik ben &c.
TESTAMENT VAN PIETER PITHOIL

Geboren in ene bedorven Eeuw, en onder zeden die ten
enemaal verbasterd waren , heb ik het goede geloov' en de
rechtmatigheid zo goed bewaard als ik kon.
Ik heb myne Vrienden met de volkomenfte genegenheid
bemind. Ik ben veel gevoeliger geweest voor het vermaak,
van myne Vyanden door weldaden te overwinnen, of dezelve in onverfchilligheid te laten , dan voor de aandoening
van my 'er over te wreken.
Myne Vrouw was my als ene andere I K. Ik heb
myne kindren met toegevendheid opgevoed. Ik heb met
myne dienstboden als menfchen gehandeld.
Ik heb de ondeugd gehaat, zelfs in myn atiernaastbeitaanden; maar ik heb de deugd gaerd, tot zelfs in de vreemdelingen en in myne vyanden.
Ik heb meer zorg gedragen , om myn goed te bewaren
dan om het zelve te vermeerderen.
VI. DEEL. hIENGELW. NOi

I.
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1k lieb nooit gedaan, en nooit geieden , dat aan andere gedaan wierd, bet geen ik zelf niet zou wenfchen dat aan my
gefchiedde.
Een onrechtveerdig , of moeilyk verkregen gunstbewys , heeft
my toegefchenen, veel te duur gekocht te zyn.
Ik heb de dronkenfchap en de gierigheid als affchuwelyke
monfters in alle menfchen aangezien; maar vooral in de Bedienaars van de Kerk en die van 't Gerecht.
Jongeling , Jongman en Man zynde, heb ik altoos den onderdom geeerd.
Ik heb myn Vaderland bemind.
De Rang, de Eer, de Regering zyn voor my zo mitt
aanlokzelen geweest, dat ik gene begeerte gevoed hebbe,
oat 'er rnede bekleed te zyn; veel vergcnoegder levende,
in geregeerd te worden; dan in zeif te regeren.
Schoon ik een byzonder Perzoon ware , heb ik my bevlytigd , om nuttig voor 't Gemeen te worden ; ik heb het
in alles de voorkeur gegeven; en ik heb geloofd dat het de
zckerfle en voordeligfle party is, aan het zelve verbonden
te blyven.
Myne allertederfte begeerte is geweest, om de wankelende Republiek flaande te houden , en te herftellen.
De nieuwigheden, de veranderingen, de omwentelingeu heb.
ben my nooit behaagd.
Ene vrede, zelfs onrechtmatig, (ach dat alie brave lieden
van myn begrip waren!) is veel voordeliger, dan de twedracht en de burgelyke oorlogen (*).
lk heb , met fmart , den Godsdienst en de Godsvrucht
iien befPotten; tot op het punt van, onder fchoonfchynende voorwendzelen , ten dienst te flaan aa4 de gierigheid,
aan de hovaardye, en aan de misdaad.
Weetgierig verwonderaar der oudheid zynde, dezelve met
vlyt beftudeerd hebbende ,heb ik dezelve boven alie die nieuwigheden geplaatst.
Ik heb vermyd, ik heb ontvlucht, alie nutteloze gefchillen, vooral de fyngefponnen twisten over Goddelyke zaken,
(Mysterien ,) als veel te gevaarlyk.
Ik heb , door ondervinding, geleerd, dat de eenvoudigheld, vergezeld van, en als omwonden , met de voorzichtig.
heid, veel zekerder en gelukkiger in hare ontwerpen flaagt,
dan de list en de vermomming.
Ik
CO Pithou leefde, ten tyde van de Bargerlyke Oorlogen, onder
Karel den IX, Hendrik den III, en Hendrik den
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1k heb min de konst van wel te zeggen geleerd, als wel
de wetenfchap, om over alles gezond te oordelen.
Ver van alien gloriezuchtigen drang, zonder nyd , in het
midden van verfcheiden Vrienden, lieden van eer, rykdom,
en aanzien, in een middelmatig geluk dienende, heb ik on.
gerustheden gevoeld, onbekend aan anderen. De zaken van
de Republiek, en die van myne Vrienden, drongereer my waar.
lyk meer toe, dan myne eigen.
Ik heb, voor de alleraangenaamfte dagen van myn leven
geteld die, waar in ik het algemeen, en mynen Vrienden, heb
dienst gedaan.
flet dragen van tegenwoordige rampen is my altoos ge.
maklyker voorgekomen, dan 'het vooruitzicht van de genen,
die my dreigden. 1k heb de Iaatfte uiterften, met meer Randvastigheid , gedragen , dan een onzekeren en weifelenden flaat.
Om de vuilaartige befiraffingen en berispingen te doen zwy.
gen, en om de vinnige trekken te beteugelen, heb ik ondervonden, dat men onbcfchrootud , flandvastig , oprecht en
zich zelven gelyk moot zyn; vooral in de befliering van het
Recht.
Dat de Wetten, veeleer Jan myn Wil, over myne goede.
ren befchikken ; en bepaalen, wie dezelve na myn doocl
moet hebben.
1k begeer niet meer dan ene zaak, en die ik hoop dat vol.
gen zal; hier in befiaande; dat myne Vrouw, zo vol van
deugd, en die ray zo waardig was, voor onze kinderen dezeifde gevoelens, dezelfde genegenheid en zorgen zal hebben , welken zy bun by myn leven betoond heeft.
Dit zyn myne gevoelens; dit is het getuigenis van myn ge.
weten; dat aan de genen van myn nagellacht, die dit gefchrifc
zullen lezen, die gunst verzoekt, om het met goedheid te
ontvangen, en het zelve optenemen in dien zo eenvoudigen
en zo rechten zin, als waar in ik bet gefchreven heb.
Gedaan te Parys, door my zelven, Pieter Pitbou, in den
jare 1587, den eerften November, op denzelfden dag als die
Van myne geboorte (*).
C. H. E.
(*) Men vind in Hoodratens algemeen Troordenboek , Art. P1.
locus van dezen man gewag gemaakt, overeenkomibg met bet gees
bier voren in den Brief gemeld word. 'Er zou op dit Testament,
om di; hier nog met een woord te zeggen, wel jets aan te merken
zyn, doch dewyl Pitbou verzoekt aan zyn goeden zin geen draai
te geeven , wil ik my deswegens in geen Procedures inwikkelen.
Z E".
C
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kan men bedenken, zo vast, zo zeker gevestigd te
zyn, dat bet, door eenen onbandigen Godsdienst yver,,
niet gerchud zou kunnen worden. Het heiligfre is zo zuiver, noch onnozei niet, dat het door dien Yver niet bevlekt
zoude worden ; dewy! het kwaad en de onregtvaardigheid
door dien Yver vermomd worden, met den fchyn van Deugd
en Regt.
Men kan dikwils, door zeer eenvouwige omftandigheden,
omtrent vele zaken oplettend geraken; men moet ze daarom, hoe eenvouwig ook, niet verwerpen ; om dat zy ons
dikwils op bet (poor der waarheid brengen.
Ligtgeloovigheid, onbefcheidenheid, en blinde Godsdienstyver, zyn de rykfte bronnen van allerleie gebreken, en vermenigvuldigen geftadig bet getal der misflagen.
Wanneer ons eene begeerte bekruipt, om van een zekeren
kart alles voor onwaarheid, voor valsch ,te houden; dan zeggen wy de waarheid wel dra vaarwel, en de onpartydigheid
word verftooten.
Elk mensch kan niet nalaten, hem te beminnen, die de
eigenfte waarheden belyd, welke by zelf gelooft; dit is natuurlyk; maar men haat veelal heimelyk hem , die gevoelens
koestert, Nvelk e daar mede ftryden; dit is merendeels te laken. Het blyft, gemeenlyk , niet flegts by bet verwerpen,
en 't p aten, of bet omhelzen, en aankleven van die gevoelens maar deze Liefde en Haat word op de Perzoonen zeive
dadelyk voortgeplant.
Zal men tydlyk voordeel , eer en aanzien in de Wereld
hooger fchatten, dan de waarheid? Voorwaar, wanneer dit
een heerfchend gebrek is geworden, zo heett nkn niets dart
beroerte en wanorde in den. burgerftaat te verwagten; want
Haar verdwynt alle rust en orde, waar de waarheid vertreden word.
Het is opmerkelyk , dat de boosheid den onichuldigen de
meeste lagen legt. Waarom zoekt de boosheid niet haars
gelyken op? dan zou ze haren man aan boord komen, en
ten minften in een gelyken graad ftaan. Dit is een teken
van hare lafhartigheid!
Verftrooijing van gedagten is het beste geneesmiddel voor
zwaarmoedige denkbeeklen.
ongewoon verfchynzel baart gewoonlyk fchrik of verbaasd-
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een onverwagt voorval ontroering;
baasdheid ,
een fchielyk ongeluk droefheid en ontzetting. — De
aankomst van een onvoorzien geluk eene mengeling van
ontiteltenis en vreugd.— En de komst van eenen Vreemdeling in een gezelichap veroorzaakt den meesten tyd eerie
diepe ftilzwygenheid.
Nienwsgierigheid kan de menfchen tot zeer vele ondernemingen aandryven. — Dan onze nieuwsgierigheid behoorde zich te bepalen om dingen die gocd zyn te onderzoeken;
maar 't tegendeel gebeurt den meesten tyd; wy worden door
dezelve veeleer gedreven tot het onderzoeken van het kwade.
Hy is een regt deugdzaatn man, die 't zich ten grondregel
ftelt , flipt zynen pligt te betragten , welken by aan het Opperwezen , zynen evenmensch en zich zelven verfchuldigd is;
geen hair breed daar van of te wyken, en zich tegens de heerfchende gewoonten te verzetten, wanneer ze niet inftenimea
met de flriktile regelen van deugd. — Die altoos eerlyk
blyft, al geld bet ook goed en Leven, — Die gene voordelen beoogt ten nadeele -ran zynen evenmensch, — Die
niet toornig word, fchoon hem ongelyk gefchiede, — Die
voihard in goed to doen, fchoon anderen bet tegendeel bedryven, — Die, cm het met an woord te zeggen, in 't
midden van de boosheid , beftendig , goed en deugdzaatn
blyft, Dit laatfle beet: „ over bete kolen te gaan,
,7 zonder zich te brander."
Velen noemcn zich Berke geesten: maar ze zyn, in bun.
nen waren cart berchouwd , inderdaad lafhartigen.
Dan dozen zyn fterke Geesten, Welke zich zelven in zo ver
overwinnen, dat zy ontvangen ongelyken vergeven kunnen.
Hy, die vele Steden, Landen en Volken verwoest, die
door het oorlog duizenden ongelukkig gemaakt beeft, word
vereuwigd, en voert, tot by bet late nageflagt , den naafi
van Groor. Maar by is met regt een Groot Man, die
'er voor fchrikt, om ongelyken te wreken.
Het gebeurt wel eons, dat menfchen fchoon ze in de
Maatfchappy zeer nuttige leden zyn, en aan velen goeddoen,
nochtans by weinigen in achting zyn. — In tegendeel
ziet men wel eens anderen hoog gelchat, alhoewel zy in de
zamenleving geen of weinig voordeel doen, en aan weinigen
gunst of good bewyzen. Dit is iets dat men in de We•
reld verkeerdheid noemr.
Het is een bewys eerier algemene verdorvenheid, wanneer
de menfchen niet alleen ophouden dengdzaam te wezen, maar
C3
als
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als zy de Deugd beginnen te haten in anderen; want dit byzondere heeft de Deugd anders doorgaans, dat ze beminnelyk is, zelfs voor hun, die aan de ondeugd dienstbaar zyn.
Schoon de Natuur ieder Schepzel ingegeven hebbe, dat
elk zich zelven de naaste zy; --is het aan den anderen
kant echter te gelyk zeker, dat de wyze Schepper ook eenen natuurlyken trek in zyne redemagtige wezens gelegd
heeft, om hunne medefchepzels wel te doen, zo zelfs dat
zy zich in den eerften opflag fchynen voorby te zien; hoc
wel zy veel liever, op die wyze, langs een vermakelyken
omweg, tot hunne eigen perfoonen wederkeren.
De drift en yver, waar mile men dikwils te werk gnat
in 't fink van Godsdienst, is menigmalen grooter, dan het
gewigt der zake vereischt; en veroorzaakt dat velen, die,
buiten den firyd, flegts bloote aanfchouwers zyn, in zulk
eene onzekerheid gebragt worden, dat ze niet weten, waar.
been zy 't wenden moeten.
Indien flyfhoofdigheid , indien een trek om van al de
Wereld te verfchillen , indien eigenzinnigheid , indien 't
Vera crten van eens anders gevoelen, indien zich tegens al
de VVereld te verzetten, indien eene begeerte ow byzonder te willen wezen, het kenmerk van een verfiandig man
nwest uittnaken; dan zouden, voorwaar, de verCtan.
digile lieden de ondragelykfle ballasten in de zamenleving
worden.
Als een mensch een Karakter aanneemt, dat uit een niengzel van Dwepery en Uitzinnigheid be gat, dan word by een
gevaarlyk meubel voor de Maatfchappy. Zulke Menfchen
leggen 't'er gemeenlyk op toe, ow eene Sekte te maken; wee
ten zich aanhang te verwekken, en poogen den vastgeftelden
Godsdienst. te verdrukken; door allerleie nieuwigheden in te
voeren, Welke Dwepery en Uitzinnigheid hun maar inboe.
zemen.
Hoe ongelukkig is het, wanneer Menfchen, die met vele
natuurlyke gaven befchonken zyn, dezelve misbruiken, en
tot kwade einden aanleggen. Verftand weliprekenheid ,
kragt van overreden, aangeboren vriendelykheid, een inne•
mend voorkomen, en meer andere gaven, worden vaak misbruikt, ten nadele van den evenmensch. Hoe veel oplet-.
tenheid is 'er dan niet noodig, ow tegen ztilke gevaarlyke
Vyanden wel op zyne hoede te wezen?
Als men bedaard denkt, zou men zeggen moetenz het is
een
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en den Menfchen de kunst geleerd, om elkanderen te vermoorden. — Maar,, hoe is het mogelyk dat een Godsdienst, welke gegrond is op Liefde en Eensgezindheid, die
niet dan Vrede en Liefde ademt, die zelfs leert, dat men
zyne Vyanden zal lief hebben; hoe is het mogelyk, dat
die zelfde Godsdienst eene oorzaak kan wezen van twist,
dat die de menfchen de Wapens doet opvatten, en bloed
vergieten ? — Dan de Godsdienst is hier flegts eene toe.
vallige oorzaak; dit komt geenzins voort uit den Godsdienst
zelven ; 't heeft zynen grond in de bedorven harten der
Stervelingen.
Acht men de navorfching van aardfche en vergankelyke dingen der moeite, die men daar toe befteed, waardig; dan zal ongetwyfeld de nafpeuring van hemelfche zaken, die betrekking tot ons beftendig geluk hebben, onzen
arbeid . wel dubbel waardig zyn; en nimmer zullen wy re•
den vinden om ons te beklagen over den tyd, lien wy daar
toe befteed hebben.
Het is dan onverfchoonelyk,
deswegens nalatig te wezen ; en men zal 't nimmer kunnen
verantwoorden, omtrent zyn hoogite goed onverfchillig te
zyn.
Het oordeel van verffandige Mannen is zo veel als een
zeer voornaam rad in een Uurwerk. Zy , die veler zaken
kundig, en bier over beroemd zyn, bewegen alle de mindere leden , die lager en geringer zyn dan zy; in zo ver,
dat deze laatiten met bun denken, fpreken, en over het goed
of kwaad der dingen Vonnis ftrvken, zonder de regte reden
te wezen, waarom zy iets goed of kwaad noemen , iets pryzen of laken.
Het is een allerbytendst hartzeer, altoos te moeten hooren dat men veragt worde, en te moeten zien, dat dezulken , die niet beter zyn, beftendig voorgetrokken worden.
Men gedrage zig zo, dat ons eigen geweten ons toejuiche,
en dat men zich verzekere van Gods genadige goedkeuring:
dit is het beste middel tegen dat ongeluk. Het verwekt iemand, die zyn Vaderland bemint, geen gering hartzeer,
als by zyne Land- of Stadgenoten hoort veragten. Zy,
die 'er hun werk van maken, zyn doorgaans geringe verflanden, waanwyze menfchen, of hoogmoedige en trotfche
gekken , die met iets willen fchitteren , 't geen ondertusfchen nog alles verdooft, wat enigen glans in hun fcheen
te verfpreiden.
kift is niet mogelyk dat zy, die alleen dat geen voor cc-
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ne vaste waarheid houden, dat bun als waarheid voorkomt)
in rust en vrede kunnen leven. Zy nemen doorgaans toevlugt tot de Wapenen; en de vervolgzugt fpoort hen aan,
om dat geen te verdedigen, dat geen vermogen genoeg bezit, om zich zelven te doen gelden.
Het zyn in waarheid zonderlinge menfehen , die niemand
eenig kwaad doen ; en velen in tegendeei alles goeds bewy.
zen; die den behoeftigen helpen; den noodlydenden enderIteunen; den bedrukten tot vertroosting itrekken; den kran.
ken hulpe toebrengen; die, met am woord, ruim zo veel
voor bunnen naasten leven, als voor zich zelven.
Gelyk met gelyk te vergelden behoorde nimmer plants
te hebben, dan in goed to doen; en daar in moest men altyd elkander zoeken te overtreffen. Wanneer allc menrchen
zo handelden, zeu men bykans in een flaat van volmaakt•
heid leven.
Iemand , die zonderlinge Concepten heeft, wan& veeltyds , dat by daar door by de Wereld als een verflandig
Man word aangezien : maar by begrypt niet, dat elk hem
gemeenlyk voor een lastig mensch, zo niet voor een Zots•
kap, houd.
C. V. D. C.

ONTMOETING VAN DEN PRETENDENT TE ROME DOOR MEWF3FROMV
MILLER VAN BATH•EASTON.

(Overgenomen nit haare Letters fi-om Italy , gefchreeven in
den jaare 1770 en 1771.)

W

Y hebben den avond doorgebragt by de Hertoginne van BRAC.

CIANO nit Koninglyk Fransch bloed gefprooten ; zy is geestig
en geleerd , allerverpligtendst, en heeft eerie ultgettrekte kennis van
't menschlyk hart. De Hertog, haat. Zoon , is een fchoon Heer van
den eeriten rang, leevendig en aangenaam vast aart; by fpreekt het
Engelsch redelyk goed.
Dewyl wy 'er vroeg kwamen , en eer 'er nog veel gezelfchap
was, hadt de Hertoginne de beleefdlaeid , om met my in een byzonder gefprek te treeden. Wy zaten op een Sofa, als 'er een Ka•
raerdienaar binnen trad, zeggende „ it Re". Dewyl deeze Perfoonadie nog eenige Kamers moest doorgaan eer by by ons was, nolo
de Hertoginne detelegenheid waar om my te verzoeken , dat ik , op
geenerlei wyze, hem, zou aanfpreeken, of op hem eenigzins agt Haan:

dat
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dat dit niet alleen iets was, waar op zy in haar huis fiondt; maar dat
de Pans mede begeerde , dat geen Vreemde/ingen, in 't byzonder
geen Engelfcben , eenige gefprekken met hem zouden !louden. Ik verzekerde haar, dat myne beginzels rechtdraads aangekant waren tegen
bet Huis van s g ug ar en die Party; dock befloot , naa nog eenige
tusfchenreden, met te betuigen , dat ik, indien by my aanfprak, als
eene Dame ,niet Iron nalaaten hem ce woord te than , hem alleen als
een Heer van rang aanmerkende, dat ik hem zou ontmoeten als een
ander Vreemdeling, met de gewoone beleefdheden. Zy drong 'et
op aan , dat ik niet zou antwoorden als by met my in 't gefprek
trad. Ik weigerde hier in te gehoorzaamen. My dunkt ik had geiy1c, en wei otn deeze redenen. Ilt wist voorshands, dat geen Heer
uit Groot Brittanje zich by hem vervoegt ; maar dat zy hem in te.
g;endeel vermyden , uitgenomen de zodanigen , die zich tegen de
tegenwoordige Koninglyke Familie verklaaren ; ten minflen neemt
men te Rome het indicrvoege op. fir had desgelyks gehoord dat de
Pretendent zelve beleefdlyk het vermydt, Engeljebe Heeren te ontnioeten. Maar, dewyl ik geen Heer was , kwam het my zeer be.
lachlyk voor, den Pretendent, als hy my aanfprak, niet te woord to
flaan: zulk eene agterhoudendheid zou den fchyn hebben kunnen
geeven, als of ik my zelven aanzag, als een Weezen van aanbelang
in de Staatkunde: voeg bier nevens, dat ik groore nieuwsgierigheid
hadt, on/ hen/ re zien en te hooren fpreeken.
Maar, om, tot inyn verhaal weder te keeren. Hy kwam in , en ,
zeer beleefd voor 't vergaderde Gezelfchap geboogen hebbende ,
tradt hy na de zelfde Sofa, op welke ik zat met de Hertoginne van
BRACCIANO ; hy zette zich , nevens my neder, naa my in 't byzonder
gegroet te hebben; ik maakte myn compliment; by zogt my in een
gefprele in te wikkelen , door de Hertoginne, eene andere Dame , en
my, aan te fpreeken : eindelyk richtte by zich bepaalder tot my ;
vraagende, hoe fang ik in Rome geweest was? hoe lang ik ten oog.
merle hadt daar te blyven; en foortgelyke vraagen meer. Deeze zamenfpraak hielden wy in 't Franscb.--, 't Meest vond ik my
verlegen hoe hem te noemen , en ik moest my bykans oogenbliklyk
bepaalen. Het !tome my Mon Prince te zeggen, (fchoon bier de
gewoone benaaming , gelyle in Frankryk , van elk Vreemdeling ,
wiens rang als Prins zeer twyfelagtig is , ) dit voegde my niet ; het
mogt eene dubbelzinnige betekenis hebben by verkeerd.gezinden.
Hoogbeid was even onvoeglyk ; ik koos dan een middenweg , ett
noemde hem Mon Seigneur, en wenschre het onderhoud afte breeken: want eensflags zeide by: Speak English, Illadam! Eer ik kon
antwoorden, liondt de Hertoginne van MONTE LIBERTI op, en my
by den mouw trekkende, ging ik met haar na een Speeltafel , waar
zy gerpo.d waren om te fpeelen. Ik weigerde ce fpeelen, om dat ik
%niGt in ervaaren ben ; gy weet , daarenboven, dat ik de Kaart
haat.
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haat. — By myn been en gaan , nam ik , volgens gebrnik, affcheid
van de Hertoginne van BRACCIANO ; en de Ridder, die aan haare
tafel fpeelde, flondt zeer beleefd op, en wenschte my goeden mgt.
Hy is van eene meer dan middelbaare langte ; doch gnat zeer gebukt.
Zyn aangezigt is puistig en rood , zyn gang log , dit wordt aan
zyne overmaat in 't drinken toegefchreeven ; doch by moet , een
jong Heer zynde, 'er wel uirgezien hebben. Zyne kleur is anders
bevallig, by heeft blauwe oogen, ligt bruin hair, zyn aangezigt is
langwerpig rond : zyn voorkomen heeft iets defrigs en bevalligs. Zyn
kleedmas roodfcharlaaken , met een breed gouden oplegzel ; by draagt
een blaauw lint buiten op zyn kleed, aan 't welk een Cameo hangt
(in den ouden fmaak), zo groot als het vlak van myne hand; ook
draatt by denzelfden kousfeband , als die van de edele orde van St.
George in Engeland ; over 't geheel ziet hy 'er zwaargeestig nit.
Twee Heeren vergezellen hem beftendig; zy zyn ken van afkomst,
en, gelyk gy kunt denken , Roomscbgezind.
Andermaal heb ik hem aangetroffen in een groot gezelfchap , by
de Prinfes PALESTRIA. Hy fprak my even beleefd aan, als de voorgaande reize. De Prinfes verzogt my, nevens haar,, plants te neemen; zy fpeelde met den Pretenclenr. Hy vroeg my, of ik het Spel
rarrocbi verftondt? (Zy waren bezig met het te fpeelen). 1k antwoordde neen: bier op nam by het Spel in handen, en vroeg my,
a/ of ik oit zulke flegte Kaarten gezien badt". Ik erkende dat ze
zeer flegt waren. Hier op verfchoot hy dezelve, zeggende: In deeze
Kaart kan men alles wat in de geheele Wereld is vinden , de Zon,
de Maan, de Starren, en bier, (zeide hy my eene Kaart tor,nende), is de Pans, daar (een ander uithaalende) is de Duivel ;daar
ontbreekt 'er flegts een van de Drie; en gy weet wie ik bier door
ween. 1k flondt zo verfield, fchoon hy dit laatfte op em lachenden won fprak, dat ik niet win hoe my te gedraagen vraagt gy wat
ik antwoordde , ik zweeg, en zogr, zo veel mogelyk , het gefprek
te ontwyken, op dat by 'er geen Staatkundigen draay aan zou geey en. Wat vvy vervolgens met elkander redenwisfelden , betrof eenige
Engelfche gewoonten en vermaaken ; dus, by voorbeeld, vroeg by
of Whist nog te Londen in gebruik was , of de gezelfchappen 'er tat•
ryk waren. 1k was blyde, wanueer het Gezelfchap fcheidde.
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van
DEUGD-LIEF.

Virgiji, ' k gun uw penfeel Eneas aftemaalcu,
Schets vrij zijn deugden, in uw hetclen fchilderij;
Doe met den eernaam van Godsdienftigen hem praalen,
En leer uw tijdgenoot wat deugd, war godsdienst zij.
Ik volg uw voorheeld, maar met onderfcheiden verweu;
De braave Deugdlief fpoort mijn dic'ntvermogen aan;
En mogt ik zo veel gunst, als 0j, van 't lot verwerven,
als den naam van uw Troiaan.
Zijn naam zou
In een verlichter eeuw dan uwe Held geboren,
Volgt hij van 'c Kristandom de zaligende Leer.
Doof voor partijzucht, die de reden weer te fmooren,
Gaat hij noch dees noch dien in denkenswijs te keer.
Elk is zijn Broeder,, die de deugd en zuivre zeden
Eerbiedigt , en de item der reden niet veracht;
War na vervoigzucht riekr words vaak bii hem bettreeden,
Ter wiji hij 't Bijgeloof verfmaadende belacht.
Op zulk een grondflag rust zijn ganfche levenswandel.
De bevende Anna vind in hem een toeverlaat;
De blanke oprecbtheid heerscht geduurzaam in zijn handel,
Al wat char tegen driescht is bij hem fterk gehaat.
Gevloekte trostheid kan op zijn gemoed niet kleeven,
Bij kleenen is hij kleen, bij grooten is hij groot.
Wien hij den achtbren naam van Vriend beiluit to geeven,
Vind hem eenflemmig met dien naam , zelfs in den nood.
De droeve Weduwvrouw, om heul en troost verlegen,
Het fnikkend Weesje, dat veelal befcherming derft,
Verdrukte onnotelheid, in wanhoop neergezegen,
En magtlooze ijver, die te zeldzaam hulp verwerft;
Elk vind den boezem van dien achtbren flerfling open.
Hij fnelt ter redding, waar 't de nood vereisfchen mag;
Laat niemand ooit vergeefsch op zijnen bijttand hopen;
Noch ftopt zijn ooren voor diet droeven wee en achy
Gelukkig heeft hem 't lot met fchatten mild befchonken;
Vokwisting word bij hem als woekerzucht verfoeid.
Nooit voett hij zich to! praal of ijdle tool ontvonken;
Net is de nedrigheid, die zijne zinnen boeit.
Niels
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Niets kan Bien braaven Man gewenschter vreugde biaren,
Dan dat hij de armoede uit zijn overvloed verkwikt;
Hii zoekt geen fchatten bij zijn fchatten te vergaaren,
Daar hij met oordeel van het geen hij heeft berchikt.
Veel minder wenscht hij zich door ampten te verheffen;
Hij kep t te wel gevaar, dat aan de grootheid kleeft;
„ Al wie niet vielen kan zal fchaars dat doelwit ireffen."
Zo fpreekt hij, die in 't hart van vleizucht afkeer heefr.
Een Burger zijnde, finaalt hij nooit op Overheden,
Hij hood van waarde 't geen het hoog gezag befluit;
„ De diepe wijsheid van 's Lands Vadren, (is zijn reden,)
„ Weet wat bevordring eischt, of nodig is gefluit.”
In wat gezelfchap hij zich immAr mag bevinden,
In al zijn woorden heerscht een zachte zedigheid,
Die echter d' achterklap en laster weet to binden,
En vaak gemeen gefprek op mute floffen leid.
In allerleia flag van wetenfchap ervaaren ,
Is hij de vraagbaak in een onderling gefchil.
Hij weet het nutte met het aangenaam te paaren;
En, als hij fpreekt, zwijgt elk met diepen eerbied Ili!.
Wellevendheid is hem genoegzaam aangeboren;
Maar 't Franfche bastaart flag wierd fleeds van hem veracht.
Hij heeft zijne Echtgenote in waarheid trouw gezworen;
En wat Naar ftreelen kan word door hem uitgedacht.
Hij is geflreng omtrent zijn kroost; maar vol van Heide,
Hij eischt gehoorzaamheid, zelfs van de vroegfle jeugd.
„ Niels, (zegt hij) Kinders! dat mijn boezem ooit zo griefde,
„ Dan dat gij dwaalen - zoudt van ' r lieflijk pad der deugd."
Zijn huisbedienden merkt hij aan als zijne Vrinden;
Hij 's altoos minzaam, room bun nooit een flours gelaat,
En tracht hun onderling tot Vrede te verbinden ,
Wijl hij bet morren en verwijdrend pruilen haat.
Zie dear mijn. Deugdlief, met zijne echte en juiste trekken,
In dit taafreel gemaald; en, zo 'k mij niet bedrieg,
Zal elk den Menfchenvriend in hem zo klaar ontdekken,
Als de eerfle onnoozelheid zich opdoet in de wieg.
NATUUR WYST MY HET SPOOR,.
d.
17 ---76.
1311.

MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN
BETREKKELYK.

DE VOORNAAME BRONWEL DER KPISTELVKE LYDZAAMHEID.

Bezit trove Zielen in uwe Lydzaambeid; Luk. XXI: 19.
(Very°Ig van bladz. io.)
IK heb, in eene vco7ige Verhandeling over de Lydzaan;.
beid , twee voorname Bronnen aangewezen, uit welken
ivy merkelyke kragten, ter onderitenninge van ons geduld,
trekkcn kunnen. Doc"' ik heb tevens opg,;:merkt , dat ze
iiochtans, in alle gevallen, niet toereikende ,zyn;' en dat,
die kragten dikwils te zwak bevonden worden. Hierdoor
kreeg ik aanlciding, om naar vermogender hulprniddels oni
te zien ; welken ik vertrouwde , in de diestyds genoemde
derde Bron, gonoegzaam te &then vinden, Deze der,.
de Bron is, Belch iii aangeduid hebbe; de Bybel, dat Godlyk Bock waarin de Oppermajoileit zyn wii en mening aai
tedenmagtige vvezens heeft behead gemaakt, en in 't Welke
ons do zeker:te troostgronden tegen alle Nvederwaardighe.
den aan do hand gegevdn worden, die ons in that itetten;
om de hevigrio aanvalien van .rampen en togenipooden te
Lumen afteren. -- Dc kragt flier troostgronden 4
wax, haT v t of van de bondighcid der Stelling , dat de Bybei waarlyk. van G,)cilyken oori'prong is; dan ik mag my
Clans, C oin Met te vcr al. to weiden ,) ten betooge bier van
niet jai:2,ton ; veciligt ik , by cello andere geiegenheid„,
xvel eons ecnige aanmerkingen danover mode. 't ley my
geoorlofd die Selling tegcnwoordig Pis onbetwistbaar aai
te morken ; te nicer, dm ik redo ii2.1) om to vermoeden,
dat het meeren Teel myner Lezers zo niet alien, dit auk
geenzins in twyfel trek ken. En zy, die 't met my biotin
eens zyn, kunnen op nienw opgewakt worden, orn den
Nierhoogiten' voor flat dierbaar gelchenk der Openbaringe
te- danken , ais zy nagaan , weike troo.itgranien eon. Kristen
in dezeit7e kan aantreffen , 1,vaardoor by met geduld
pond, en in zyne Lydzaarrtheid vallt:rkt word. 'nowt-,
gruny r. DEM. INIENGELW. NO. 2".
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gronden , die vast en zeker gaan , en nergens anders dan in
den geopenbaarden Godsdienst te ontdekken zyn!
De Godlyke Openbaring en de Rede ftemmen bier in vol.
maakt met elkanderen overeen, dat de Mensch in zich een
, dat
onfterfelyk Grondbeginzel bezitGrondbeainzel
; een t'
niet vernietigd kan worden, en gevolglyk met bet lichaam
niet fterft. Deze Stelling, die de Rede gereedlyk toettemt,
heeft de Openbaring ten fterkfte bevestigd; terwyl ze ons
duidelyk leert eene genadige belooning , op het goed doen
beloofd , en eene welverdiende ftraf, op het kwaad doen
gedreigd. — Een mensch, bier van verzekerd , kan gewisfelyk met de tegenfpoed kampen ; 'er kan tog niets bedagt worden, dat den mensch meer met een taaje Lydzaamheld zou wapenen , dan de bewustheid , dat hem een beItendig en eindeloos geluk, een that van onveranderlyke
gelukzaligheid, beloofd is. — Hy, die zulk een ftaat
op het oog heeft, kan, met den grooten Tarfer Kruisgezant , „ roemen in de verdrukking ; wetende dat dezelve
Lydzaamheid werkt, de Lydzaamheid bevinding, de be5, vinding hoope , en dat deze hoope niet befchaamt , om
„ dat de Liefde Gods in het hart is uitgeflort (a) ''— Zulk
eene taal lezen wy in den Bybel; de verdrukking, de tegenheden, worden hier als het gepaste, het heilzaamfte middel aangemerkt , om den Kristen lyclzaam te maken ; dan
deze Lydzaamheid vloeit voort, uit eene hope, nit een vertrouwen, van daar nit eenmaal volkomen verlost te worden; eene hope, welke het oog der Ziele doet ftaren op
een beftendig goed, gelegen in het onveranderlyke Gewest
der Hemelfche gelukzaligheid. In dat vooruitzigt , „ is
het lyden dezes tegenwoordigen tyds niet te waarderen,
by de heerlykheid die aan ons zal gefchonken worden (b);"
s, dewyl die Heerlykheid , een gewigte van Heerlykheid genoemd, de nitwerking is eener ligte verdrukking, die zeer
haastig voorbygaat (c)." — Dan komen niet in aanmerking aardfche dingen, vooripoed en geluk van deze Wereld, eer en aanzien, pragt , fchatten of vermogen.
„ Dan merkt men niet aan de dingen die voor oogen zyn,
die men ziet.; maar de dingen die men niet ziet.
De dingen tog die men ziet zyn tydlyk , en dus haast
voorbygaande; maar de dingen die men niet ziet zyn Eenwig (d)." — En begeert men te weten waar in die Eenwip
(b) Rom. VIII: z8.
(a) Rom. V: 3-5.
(d) 2 Cor. IV:
(c) 2 Cor. IV:17.
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Wige dingen bellean ? Zy beflaan in die onverderfelyke ,
onbevlekkelyke , onvervvelleelyke Erfemsfe , die in de hemelen bewaard word , wear op de Ziele hoopt , door de
Opflanding van Jezus Kristus uit den dooden (a).
Eene Zaligheid , die nook oog gezien, nooit oor gehoord
heeft, noch immer in 's menfchen hart is opgeklommen;
waardoor men, fchoon „ gemeinfchap gehad hebbende aan
„ het lyden van onzen Heer en Zaligmaker, als dan ook gemeinfchap zal hebben aan de Openbaring zyner Heerlyk„ heid (b).”— Zie daar, dus word een Kristen lydzaani
gemaakt; dit zyn de goederen, welken men met een geloovig oog kan inwagten, in de verzekering, dat ze nimmer
zullen , nimmer kunnen, feilen. Goederen, van zo onichatbear eene waarde, dat de Wereld met al derzelver volheid
daar tegen niet kunne opwegen. — Goederen, regt
fiaat , om elk die grond heeft, om dezeiven te kunnen inwagten, met Lydzaamheid te wapenen . tegens elle Wederwaardigheden, hoe genoemd, die ons dit levee kunnen
treffen; want die alien gaan zeer haast voorby; en warden
vervangen door een zeer uitnemend eeuwig gewigt van.
Heerlykheid.
Waar ergens vied men, buiten den Bybel, zulk eenen vasten grond, om onze Lydzaamheid in allerleie omftandigheden
op te bouwen? Wear worden ons met zo veel verzekering
zulke beftendige goederen beloofd, die tevens gefchikt zyn
oni alle de uitgangen en begeerten onzer Zielen te vervullen ?
— Zal de bloote Rede ons dien vasten grand aan de hand
geven? Voorwaar, zy dwalen alien van den weg af,
die zuiks meenen , die dat verwagten. Overal wear men de
Openbaring derft, vervalt men tot gisfingen, buitenfpoorige
denkbeelden en onzekerheid. Zy, die onder de Kristenen
wanen, dat zy zich, ook in dit , opzicht, op de bloote lei.
ding der Rede gerust verlaten molten, terwyl ze de Openbaring verwerpen, bedenken niet, dat zy door de laatfte magrig geholpen zyn, en dagelyks belet worden, van tot uitzinniger dwaasheden te vervallen, dan zy nog doen. Alle hunne verlichting, die zy nog hebben, vloeit voort uit dat Licht,
het welk hun de Bybel verleent.
Dan, het zal 'er tin op aankomen, om te weten, of een
Kristen ook waarlyk grand heeft om te hopen, dat by die
goederen deelagtig zal worden, welken in de Openbaring beloofd
(a) 1

Petr. 1: 3, 4.

(b) I Petr. W: 13.
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Hebben wy wel y ea gronds, om ons dat
loofd zyn.
beffendi g geluk te bt-loven? Hebben wy wel veal gronds,
ons de Vriendicliap van omen Maker toe te eigenen; wanneer wy ons gedrag jegens Hem overwegen , wanneer wy onze handelvvys in aanmerking nemen? Wy neigen ten
fterkite om onzen Formeerder te vergeten , ja , dat hoger
gaat, te veragten , en ons als Vyanden tegens hem te gedragen.
Ons ganfche bedryf is natuurlyk regt(treeks ingerigt, tegens zynen heiligen wil, tegens zyne wyze inzigten.
Wy doen het tegendeel van 't geen Fly ons gebied.
Wy handelen glad aan tegens het iicht van ons geweten , tegens 't geen ons de Rede leert, dat wy verpligt zyn te doen.
Wat is 'er nu te hopen, your zulke Schepzelen, die zo lynregt tegens de oogmerken hunner Sehepping, tegens den wil
van hunnen Maker, handelen?
Wat anders, dan dat
Hy ons de geftrengfle uitwerkzels zyner wrake doen ordervinden! — Want men denke geenzins, dat het Gode
onverfchillig zy , of zyne Redemagtige Schepzelen wel of
kwalyk doen dat by hen daarom niettemin gdultkig zal maken. Indien dit waaragtig ware, wierd God den zondigen menfche gelyk; Fly zou zich zelven verloochenen ; en
de ganiche Orde keerde eensklaps in de uiterite Wanorde. —
Neen , de Almagtige doet nimmer onregt; zyne Heiligbeid vordert altoos firaf op bet kwaad; dit kan nimmer verandercn ,
em dat Hy onveranderlyk is.
Zie daar den Mensch in den allerjammerlyktlen ftaat, tot
een that van de uitertle Wanhoop gebragt , en bier in zou
by eeuwig moeten blyven , ten zy de Openbaring cns den
Weg geopend hadde, lungs welken wy uit dcnzelven ge.
raken kunnen. — Hoe troostryk is ons die Openbaring ,
zy leert ons niet flegts welkc de goederen zyn, die ons be.
Itendig gelukkig maken kunnen; wat het zy, 't geen OHS
onveranderlyk geluk zal uitmaken 'mar, tctwyl ze
ens under 't oog brengt , dat wy, van wegen ons wangedrag , alle Gelukzaligheid verheurd hebben, opent zy
te gelyk den weg, lungs welken wy tot die verbeurde
goederen geraken kunnen. — Vie had bet ooit kunnen
uitdenken, dat de Godheid het diep vervallen Menschdom
met zich zelven zou bevredigen ? \Vie had ooit kunnen nitdenken dat een Godlyk Perzoon de allerhoogtte Heerlylebeict zou verlaten, in eene menschlyke gedaante op fie Aarde komen , de groottle veragting ondergaan , en tile de
fehuld van f'trafwaardige Zondaren op zich zou nemen? —
Wie had dit middel, ter crack redding_ nit een onverrnydelyk.
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iyk verderf, in eeuwigheid kunnen uitdenken? Te vergeefs
ueeft men zo vele eeuwen lang naar zulk een heilzaam middel gekogt, by Vo!ken, welken niet beichenen zyn geworden met bet klare Licht van 't Euangelie: — Alles is by
lien te vergeefs, alles is vrugteloos geweest.
Dan zie daar, een Godlyk Perzoon, Kristus Jezus, onze
eenige Ileiland en Zaligmaker daalt uit den hogen Hemel neder, word omkleed met bet zwakke vleesch , en word een
wattrachtig mensch, om ooze zonden in zyn lichaam aan bet
bout te Lumen dragen. Hy, die de Allerhoogfte was, verfchynt in eene knegtlyke in eene allervetagtelykite gedaante:
en waarom duet Hy dat? alien nit loutere MeniChen -min;
om ons met eene gehoonde , met eerie beledigde Godheid
te verzoenen, „ Hy moest om onze overredingeti ver,, wood, om onze ongeregtigliecten verbryze1d, warden; de
„ ftrall'e, die ons den vrede zou aanhrengen , west op
„ Hem zvn, en door Zane Striemen moest ons Genezinge
geworden (a)."— Zo moest her Lam Gods de Zonden
tier Wereld wegnemen (b), en dat heeft Hy ook me t der
daad gedaan. -- Want Hy heeft zich zelven gege.
ven tot een rantzoen voor alien (c);
„ toen by, als
de bn-oede Herder, zyn leven gefteld heeft voor zyne Scha„ pen (4)." — En wat, wat is het heugelyk gevolg van dit
„ Dat 'er on gene verdoemenis zy, voor de genen ,
,, die in Eristus jezus zyn (e)?" — Die gezegende
Verlosfer „ heel!: hen duur gekogt (f) ;" Niet
„ door verg,ankelyke dingen, Zilver of Good ; maar door
„ zyn dierbaar bloed, als eens onbeftralfelyken en onbevlek„ ten Lams (O.”— En op dat wy Diet wanhopig zouden twyfelen , of dit ilantzoen , deze prys met welkenwy zo
dour gekogt zyn , den regtvaardigen worn van de beledigde
Godheid w‘, 1 zou (linen, en Met voor eeuwig door den Va.
der van de hand gewezen worden; zo verzekert ons de Bybel niet flcgts van bet tegendeel, maar leert ons, dat mar
is , „ hoe de Vader , nit liefde voor het Menfchelyk
geilagt , zynen eigen Zoon niet gefpaard , maar Heat
voor 041S overgegeven heeft; op dat El y ons met en door
Hem alle dingen fchenken zoude (h)," Hy zond Hem in de
Wereld; want zo lief heeft God de Wereld gehad, dat

Hy
(a) jef. LIII: 5. (b) Joh. I: 29. (c) i Tim. II: 6.
(d) Joh. X:
(e) Rom. VIII: i. (f) r Cor; VI: 20.

40 I Pen.. I:18,

(b) Rom. VIII: 32.
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Hy zynen eenig-geboren Zoon gezonden , en hem overgegeven heeft, voor alien die Hem gelovig aannemen.
Dan deze groote Zoen-middelaar,, die timeline Hoogepriester, heeft Diet alleen zich zelven aan den dood, en wel
aan eenen vervloekten dood, om onzer Zonden wille, overgegeven ; maar Hy is ook uit de dooden opgewekt, om onze Regtvaardiging , en ten Hemel opgevaren , om ons de
heilzame vrugten van zyn bloedig lyden toe to pasfen. Hy,
„ die zich op bet dieplie vernederd had, zo dat Hy, de
„ gellalte eenes nederigen Dienstknegts aangenomen , en in
„ de gedaante eenes geringen Stervelings op de Aarde ver„ fchenen zynde, gehoorzaam geworden ware, tot den dood
„ des Kruifes , is daarom ook uitermaten verhoogd ; en
,, hem is een naam gegeven , welke boven alien naam is,
,, op dat alle knien , die in den Hemel en op de Aarde
„ zyn, voor Hem zouden buigen ; en alle tongen lovende zou,, den belyden , dat Jezus Kristus de Heer is, tot Heel.lykheid Gods des Vaders (a).”— Dan dit niet alleen,
maar fly is ten Hemel opgevaren, en gezeten ter Regterband Gods zynes Vaders (b), bekleed met Majetteit en Heerlykheid, voorzien met eene eeuwige Geregtigheid, die der
beledigde Regtvaardigheid voldoening geven kan, en bekleed
met magt, om alie die Heilgoederen , welke by tot zo duur
eenen prys, het Rotten van zyn eigen bloed , gekogt had,
den zynen, welken de Vader Hem gefchonken had, toe to
pasfen.. — En deze goederen , door onzen Grooten Verlosfer verworven , zullen beitaan in dat eeuwig gewigte van
Heerlykheid , waar van we bier boven gefproken hebben;
beftaande in de eeuwige genieting der vriendfcbap des
gneindigen Gods , met de volzalige gevolgen dier onverwelkelyke Erfenisfe , die voor ons in de Hemelen bewaard
Aldaar zal men aanzitten , met Abraham,
word (c).
Izaak en Jakob, in bet HemeIsch Koningryk (d); in
dit volzalige Gewest zal alle moeite en verdriet ophouden ;
zullen alle tranen van de oogen afgewischt worden ; geen
dood, noch rouwe, noch g ekryt, noch moeite zal 'er meer
gevonden worden (e); maar eeuwige blydfcbap zal op
aller Aangezigten wezen.
Welk een vasten grond van vertrouwen verleent ons dit
alles ! Het that nu vast, dat 'er voor de allergruotfle en
fnood(a) Phil. II — t 1. (b) Marc. XVI: 19, HA I: 3. VIII T. XII: z.
(c) t Pett. I: 4. (d) Muth. VIII: i 1. (e) Openb XXI: 4.
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frtoodfte Zondaren voldaan is, wanneer zy heilzoekend toevlugt nemen , tot de Zoenverdienften van den eenigen Heiland en Zaligmaker, Kristus Jezus. — Niets voorwaar
kan de Ziel eenes zwakken Stervelings kragtiger opbeuren.
Niets kan de Mensch in allerleie rampen en tegenfpoeden mt:er bemoedigen, met grooter Lydzaamheid wape.
nen , dan het vooruitzigt op eenen eeuwigen gelukftaat; dan
de vaste hope en het zeker vertrouwen op eene eindelooze
Zaligheid. — En bier van kan de Mensch door de Open
baring volkomen verzekerd zyn; daar men , alleen fteunende
op deb
Rede , niet dan een akelig vooruitzigt
heeft op den
ftaat na dit !even. — Want heeft onze groote Verlosfer met ane Offerande in eeuwigheid volmaakt de genera die
geheiligd worden (a);" en worden zy gewisfely1 gelukkig, door zyne Zoen-verdienften behouden, die, met een
Zaligmakend vertrouwen, naar Hem henen vlugten, welken
geloovig zyne verdienlien ornhelzen ; — welk eene opbeurende , welk eene troostryke verwagting ! Eeuwig
geiukkig gaat voorwaar alle denkbeeiden van eindige Ste rvelin ffen te boven! Eeuwig gelukkig! welke bemoedigende gedagten! des te troostryker, des te opwekkelyker,
wanneer wy bier tegens ftellen den betreurenswaardigen
ftaat van Rampzaligheid. — 'Er is zekerlyk , in de
wyde Weereld niets te vinden, dat meer in ftaat om
den Mensch, in alle gevallen, bedaard, gerust, wel te vreden, vergenoegd en lydzaam te maken, dan die zalige verwagting, in het verzekerd vertrouwen op de verkryging van
eenen geluktbat, na den afloop zyner dagen.
Laat
bet een Mensch hier op aarde in alles voor den wind gaan;
laat hem het geluk, als een waterftroom, van alle kanten toevloejen; laat hem de gehele Wereld den gelukkigflea der Stervelingen noemen; wat zal bet hem baten, in
de jongfte fnikken zynes levens? \Vat zal hem al zyn ge.
Ink baten, wanneer de dood over den dorpel van zyn huis
treed, hem op zyne Le fferflede aangrypt, en den faatften
adem in zyne verlinoorende
armen wtdrukt. Daar
b
legt dan die gelukkige mensch, die gelukkigfte der Stervelingen, koud en roerloos uitgedrekt, zonder beweging, zonder gevoel, zonder eenige aandoening over alle zyne aardfche goederen. — Hy heeft nu alles verlaten; een weinig luisters, maar flegts tot aan het Graf , de woning des
very.
(a) Hebr. X: 14.
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verderfs, blyft 'er nog over.— Tot zo ver kan men nog'
zien, dat het een Man van eer, van aanzien, van geluk gei
weest is. — Maar, zie daar, by daalt in de groeve
des verderfs. -- Al zyn luister, al zyn geluk, al zyn
eer en aanzien hood op, en daalt te gelyk met hem in de
benedenite delen der Aarde. En by heeft van al de eer,
van al de ftatie, van al den luister, met welken by Graf..
waardS wierd been gedragen , geen gevoel , geene bevat:
ring , gene de minfle aandOening gehad. Ongelukkige
Sterveling, zo by zich niet met God heeft laten verzoenen !
Zo ja, driewerf gelukki g , met al zyn verlies van 't aardIelie!
Want nu zyn tydtyk geluk eindigt , neemt zyn eeuwige ge7
lukftaat cen aanvang. Daar de verwagting van hem ,
die zyn vertrouwen op aardfche goederen getteld heeft, uit
is; daar ziet deze het begin der vervulling van alle zyne verwagtingen, ftatentie op cen beilendig geluk na dit leven.
Waar is 'er nu meerder troost te vinden?
, Waar een
vaster grand ora zyn geduld op te bouwen, en, met eene
Lydzaamheid, alle wederwaardigheden dezes levens te
Verduuren, dan in den Godsdienst , gevestigd op de God:,
lYke Openbaring, welke den mensch verzekert van volzalige
goederen, die van eene eindelooze dutazaambeid zyn?
:en ieder redelyk mensch , die al het tot this ver voorge:
ftelde met my, ernflig nagaat , is ongetwyfeld niet minder
dan ik overtuigd, dat de Godlyke Openbaring ons dus ten.
kragtigile wapent, tegens allerleie wereldfclie tegenIPoeden;
en bekwaam maakt, om die, ander de Godlyke hulp, met
eene Kristelyke Lydzaamheid door te (ban. Aeh,
waarlyk, (moet ieder, die dit bezeft, uitroepen,) Ach,
waarlyk, alle myne andere verwaguingen zyn ydel ! zy zullen in damp verdwynen, die niet fleunen op den Kristelyken Godsdienst, gevestigd op de Godlyke Openbaring! Ongelukkig voorwaar, .zo ik gene andere hoop , gene andere verwagting bob , dan die dezes 16yens! — Maar neen , geleerd door Gods Zoon, in
hem geloovende, en op hem vertrouwende, mag ik met
eenen zyner Apostelen zeggen: ik weet wien ik geloofd beb•
be, en ik Len verzekerd , dat by rnagtig is, rnyn pand, by
hem' weggeleid, te bewaren tot dien (lag. God make my zo
itandvastig! dat ik met dienzelfden Apostel, ten einde van
alle wederwaardigheden dezes 'evens , moge zeggen: Ik heb
den goeden flryd geflreden ik heb den loop geeindigd, ik
hob bet g:loove bebouden: voorts is rny weggeleid de kroon
der
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der- regtvaardigbeid , die my de regtvaardige Regter in die
dag zal geven; en niet alleen my, maar oak alien, die zyne
ver febyning bebben lief gebad (a).
(a)

2

Tim, L.

i;. IV: 7,

8.

(Het vervolg en flot fn 't volgende Stukje.)

DE ONECHTE EIKEN-MAREN, TN DE GENEESKUNDE GEBRUIKLYK NAGESPOORD ; DOOR J. G. KALENBERG.

Apotbeker

D

Aalmoesfeniers Weesbuis , te Amfierdait.

At in een zo uitgettrekten voorraad van Geneesmidde-

len , als wy met veele Landen gemeen hebben , bilker!
alien twyfel misflagen kunnen plants vinden , zalniemandwile
len tegenfpreeken. Met het hoogtte regt, mogt daarom de
Peer D E FONTENELLE beflendige Secretaris der Koninglyke Academie der Wetenfcbappen te Parys, in een gedaane
Lofreden , op den vermaarden GEOFFROY zeggen „ Dat
een Apotheker de Simplicia of enkelde Geneesmiddelen
,, niet te veel beoefenen kan ; als welke een voor 't overige
5) bekwaamGeneesheer dikmaals niet genoeg ke pt (a)." Het is
tog zeker dat men, indien zy niet behoorlyk gekend worden,
bloot that voor bet gevaar, dat 'er verkeerde, in fiede van
echte, gekogt, en ten Geneeskundigen gebruike gebezigd woeden. En wie weet hoe dikwils men zulks zou ontdekken,
indien 't ons mogelyk ware alles na te fporen ; by mangel stair
welke mogelykheid men op 't goed geloof van anderen moet
afgaan. Wy ontvangen immers een groot gedeelte dier Geneesmiddelen uit verre Landen, en 't is ons niet mogelyk,
derzelver wezentlyke Gedaante nategaan ; in zodanig een geval kan 't ligtlyk gebeuren, dat wy, op goed geloof, iets
aanneemen, voor het geen het niet is : en dit maakt de bovenvereischte oplettendheid, daar dezelve in 't werk gefteld
kan worden, des te noodzaaklyker.
Tot een voorbeeld hier van diene het ontdekken van een
misflag , in de Eiken - Maren, in 't Latyn genaamd Viscnn;
Qyercinum. Men betaalt thans nog 6, 7 a 8 ftuivers voor
net pond zogenaamde Maren; en intusfchen toont ons een
nauwCO Hist. de l'ilcadetnie, ann. 1731. pag. 93.
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nauwkeurige nafporing dat ze in 't geheel geen Ahem zyn.
Om dit to bewaarheden, zal ik kortlyk nit twee geagte Autheuren aantoonen, hoc de Echte geteeld moeten zyn; en
vervolgens onderzoeken, in hoe ver de Onechte van de Echte verfchilien; op dat 'er niet de mina onwaarfchynlykheid
overbly ye.
De Kruidfcbryver MUNTING zegt van de Maren (a); zy is
een regt wonderlyke, en in de aanfchouwing klugtige Plant;
want zy vast niet, gelyk andere, in 't Water, of op de Aarde; maar in de lugt, op de Takken van Eiken-, Appel-,
Peere- , en verfcheide andere Boomen , zonder eenigen Wortel,
en evenwel zo vast, datze zelden, of byna nooit, door eenigen-rierken Wind daar van of gerukt word. Zy bloeijen niet
alleeri Jaarlyks in 't laatfte van Mey, maar geeven ook yder
zomer, witte en doorluchtige Bezien, gemeenlyk aan deLeeden barer takjes, drie en vier by malkander zittende, klein
en road; altyd blyvenze groen, zonder eenige verandering;
verdraagen geduldig, Sneeuw, Hagel, en iterke Vorst; ook
zo wel Water, als groote droogte; dog men vind ze alleen in
Vrankryk, Italien , Spanje, en meer andere warme Landen.
onze koude Gewesten , ziet menze nooit groeijen ; zy willen zig ook op geenerlei wyze laaten vermenigvuldigen , of
in een Hof aankweeken (b); evenwel houden zommigen voor
gewis , dat dit Gewas niet anders , dan door 't Zaad, verineerderd word. Want 't zelve word van de Lysters zeer begeerig gegeeten; en als het zyne voikomen verdouwing in de
l\laag dezer Vogelen heeft verkreegen, word het door de Darnien weer uitgelaaten op de takken der getnelde Boomen ;
waaruit dan nieuwe Marentakken warden geteeld.
GEOFFROY (c), een der vermaardlte Schryvers, over de
enkelde Genecsmiddelen, verhaalt , dat de Wortel der Marentakken groen is; in 't begin teer, en in 't midden houtachtig. Dezeive groeit tot een kleinen Struik, van omtrent
twee voet hoog; de Steelen zyn vast, ter dikte van een kleinen vinger; houtachtig, digt, zwaar geknoopt, van buiten
donker groen, inwendig bleekgeel. Zy krygen veel houtackti(a) Befcbryving der zlardgewasfen, in Folio.
(b) Schoon MUNTING diestyds van deze gectagten ware, zo vin&
Pm nu egter deze Heester, door den Hortulanus, den Heer STORM,
in den Kruidhof deezer Stad aangekweekt ; dog niet op een Eik,
mar op eene Coon van Eschdoorn, genaamd "leer Saecbarirann.
(c) Materia Modica.
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tige takken, welke aan beide de einden dikker zyn, dan in
't midden , gelyk geledingen; en zyn met een groene en lets
ongelyke Schors bedekt. De Bladen Nan tegen elkander over;
zyn langachtig, dile en vleesachtig, edog niet zappig; hard,
aderachtig, boven road, bleekgroen, van eenen bitteren,
of fcherpen en zamentrekkenden Smaak.
School) TOuRDIRFoRT , BoERnAvE , en LINNIEUS zeggen,
dat de Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen, op even dezeliie
Planten, maar op afgezonderde plaatfen than; zo heeft ons
nogtans de ondervinding geleerd, dat bet Mannelyke MarenStruiken geeft, welke nook Vrugten draagen ; en het Vrouwelyke andere, die vast Jaarlyks met Vrugten voorzien zyn,
gclyk PLINIUS gezegd heeft. De Maren-Struck is een zspreg.
te Klaplooper Plant; en vast Met in de Aarde, maaralleen op
de Kwastcn der Boomen; op welke zy zig inwortelt. Men
ziet bier nit, wat kliade zy de Boomen doet , van weriten
zy haar voedzel menu; waarom men dit Gewas ook zorgvuldig uitroeit.
De nienwe Kruidkundigen zyn in 't algemeen van gevoe.
len, dat 'er mar ane loon van 'Waren zy, welke op verfcheide Boomen wast ; waarvan men zig overtuigen kan, indien men dezelve daar op zaair. - Men vind by wylen
in onze Bosichen , Eiken Boomen, welke Maren . takken draagen : maar ze wasfen veel overvloediger in Italien, en voornamelyk tusfchen Rome en Loretto, alwaar enkelde Boom
'er zo veel van draagt, dat men 'er eene Kar mede zou kunnen belaaden. Ceusius meld ons; dat de breedblaciige Eiken,
in de meeste Hungarifche Wouden , daaromtrent zeer vrugtbaar zyn.
Deeze zyn de echte Maren, die ten Ge.
neeskundigen gebruike flrekken.
Men verkiest de harde en zwaare takken, aan welke nog
een fink Eiken - bast is, ow verzckerd te weezen, datze van
een Eik afkomtlig zyn: want men verkoopt dikwils de gemeene Maren voor Eiken Mayen; en die eerfle foort komt
de laatfie wel in eigenfchappen na by; edog zy is zo fierk
niet.
Na dus de gedaante der echte Eiken Marv; gezien te heb.
ben, valt de vraag, of de Maren-takken, by ons veelal in
gebruik, van gemelde foort zyn? En bier op moeten wy antwoorden: in geenen deele. Ter bevestiginge bier van, zou.
den wy, indien zulks begeerd werd, met onloochenbaare be.
wyzen kunnen toonen , dat in deeze Stad daarvoor verkogt
en bewerkt worcien , de Takken van Eiken Boomen; waar
order fommigen zo oud zyn dat men bykans zoude denken,
dat
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dat 'er nauwlyks Eiken in de Waereld te vinden waren;
daar ze nogtans in den Haarlemmer-Hour,, omftreeks Noordwyk, en elders, overvloedig groeijen. Maar veelligt denkt
men, dat de verfche takken van Eiken Boomen zo over.
eenkomftig met de Miren zyn, dat dit genoegzaam geen
verfebil maake , als ze maar frisch gebezigd worden : dan
nit de volgende ire- en uitwendige Waarneemingen zal men
het tegendeel zien.
De liken behooren tot de Boomen; de Marv; integen.
deel onder de Heesters; en flegts onder de Plant& ParaPico 3, of aewasien, die men Klaploopers noemt. Het Hout
betreffende; men vind de Seltyfjes , van beide, dwars of
overleegs gefneeden, door bet Mikroskoop bezigtigd, van
eene zeer verfehillende Strudnur, of zamenfteliing.. Voorts
zyn ook de Bladen der Eiken van eene geheel andere ge.
daarte, dan die der Maren; en komen dos met elkander
itt geen vergelyking. Volgens de Reangichikking van den
Ridder LINNLBUS behooren de Eiken, onder de Monoecitt
of Eenhuizige, en de _Herren daarentegen onder de Dioecia
of Tweehuizige. Aangaande de Vrugten , zo brengen de
Eiken Akels, en de Marv; Bezien voort; van de laatften
kan een Lvm bereid worden, dat van de Akels niet re does
is. De Maren blyven des Zomers e!1 des "Winters groen,
waartegen de Eiken jaarlyks brut blad verliezen. Het bewys bier van is in den . Hortus Medicus deezer Stad te zien:
ook heugt my nog zeer w,21, dat He, in mvne Jongelings
aaren, een Eiken Boom in een Bergagtig Woud calumet
jIteb,
Op welken eene zeer groote, en groene Heester frond;
weiks gezigt zig des te fraaier vertoonde , om dat alles,
volgens het Jaarthiioen, in de maand Morn, nog dor was.
Zelfs bellow-len gedroogde Maren takken nog eenigen tyd
hunne groene kleur: zy veranderen egter allengskens in eene, gelyk aan de geele Ookerverf; de Eikentakken in tegendeel zyn, en blyven, bruin en grauwachtig; ten teken
dat 'er meet yzerachtige Deelen in de Maren zyn. Wyders
is het zeker, dat de basten van de Eiken Boomen, waarnit de Maren hun voedzel trekken, eene zamentrekkender
kragt bezitten, dan die van andere Boomen. Dit is bekend
nit deTZeiver veelvuldig gebruik , in 't Leerlooijen, in Broetkasfen en anderszins in de Hoven. Dit zo zynde mag men
denken, dat de Eiken Maren ook kragtiger zyn , dan die
van andere Boomen, welker basten eene mindere amentrekking bezitten. Overeenkomilig hiermede heeft ons ook
GEOFFROY ) gelyk gemeld is, aangeraaden , om te verkiezen,

liAGEsroor:P
Zen , met de Haven, Welke op Appel-, Peere- , Linde. en
nicer andere Boomen gevonden worden, maar die der Eiken, aan welken, tot een zeker bewys, de Eikenbast gelaaten is.
Gcmerkt nu deeze twee voortbrengzels elkanderen geensdeels evenaaren , zo komt bet 'er maar op aan, om na te
fpooren, hoe dit gebrek te verheteren, en de echte }Waren
te verkrygen: of 'er moest goed gevonden worden, derzelver Geneeskundig gebruik 't geheel te verwerpen , in
well( geval de oude Eiken-takken zekerlyk de eerite beam
verdienen. En dan zou het nag wel der moeite waardig
zyn , de echte Marea te leeren kennel], en derzelver kragt
en uitwerking te beproeven, aieer men dezelven veroc -deel.
de. Want, offchoon de echte Maren in gecompotzerde
Voorfchriften , die al van ouden datum zyn, en tot heden
in het Pelvis Epilepticus Marebionis, Aqua Antieplleptica
L qugii, Aqua Vita Mulierum, en bykans in alle Hulpmiddelen tegens de Vallende Ziekte, vereischt worden, zo ge•
bruikt men 'er heden nogtans veelal het oucle'Eikenhout
toe. Waarichynlyk is dit ontflaan, uit dat de ech,
te Illaren zo zeldzaam gevonden werden; want LOBEL vetzekert, datze nauwelyks op den duizendfIen Boom gevonden worden. Edog GEOFFROY heefc ons daarentegen gemeld, dat Italien, Ilutigaryen, en voornaamlyk de Bosfchen
tuft:hen Rome en Loretto 'er overvloedig van voorzien zyn
en de Heer HOUTTUYN verhaalt (a), dat COMMELYN
de groeiplaats der Margin flelt, binnen Amflerdam , op de
Olmen of Ypen; in den Haarletniner-Hour op de Berken;
by Dordrecht op de Pruimen Boomen; en verder op de Eiken en meer foorten van Boomen. Zyn Ed. betnigt.egter
dezelven op de Ypen, ten minder in deeze Stad, nog nooit
gezien te hebben. Indien zy ook zo algemeen waren als
C OMMELYN wil, zou men voorzeker de moeite eener
tweejaarige narpooring wel dra uitgewonnen hebben. Ze moe.
ten bier te Lande, en in onze nabuurige Gewesten, zo ze
te vinden zyn, zeer 1paarzaam voorkomen; want men
heeft, zo in als omtrent deeze Stad, en in den Haarlemmer.
Hout, mitsgaders, door lastgeeving in Gelderland, ja zelfs
tot in het Graalichap Bentheim toe, ten die]] einde alle navorfching in 't work gelleld; dog vrugteloos. Eindelyklieeft
men nog na veele andere pogingen , en Briefwisfelingen, tot
ons
(07) Natuurlyke Historic. Ilde Deel, 6de Stuk,
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ons byzonder genoegen , een weinig van dit Geneesmiddel
uit Duitschland verkreegen.
Na al bet aangewende komt het ons voor, dat wy, om
'er gelukkig in te flaagen , best zullen doen , als wy ons van
't verhaal van GEOFFROY bedienen; en ons daarop wenden,
tot fommige Heeren Kooplieden, welke op Italien handel
dryven; die, zo we vertrouwen , de goedheid wel zullen
hebben van deeze Commisfie op zig te neemen , om die
1-Nester te ontbieden Dus zal men niet linger de oude
Lken-takken , (gefchikter ter winterfche Avond Vuurtjes,
dan ten Geneeskundigen gebruike) tegens 25 tot 43 Guldens de honderd pond behoeven te betaalen.

AANDIERKINGEN OVER HET WAARE EN SCHOONE ; EN DE

NOODZAAKLYKHEID VAN DIE BEIDE TE VEREENIGEN.

(Uit bet Engelsch van den Heer D A v Y.)

GEen

woord words, in eenen overdragtlyken zin, gelyk.
kiger toegepast dan het woord Smaak , om de bevatting van het Scboone en het Fraaije aan te duiden: deeze that
bloot voor verfcheide veranderingen, en hangt van gewoonte en hebbelykheid af, hoewel de beginzels in onze gettelte•
nisfe huisvesten; terwyl de Ziel volftrekt , zonder eenige verandering, ten opzigte van het Waare, bepaaling maakt: alle
Menfchen, die de Waarbeid ontdekken, oordeelen over derzelver beftaan , zonder de minfte verfcheidenheid in hundenkbeeld: ten opzigte van twee flukken, die beide Fraay zyn ,
kunnen wy doorgaans eenig verfchil maaken, en't een Fr aatjer
dan het ander vinden; doch alle Waarheden Ilaan gelyk, en
alle Menfchen bevatten ze eveneens. Het vermogen , om de
Waarbeid te onderkenuen, behoort tot ons als Menfchen;
dewyl dit niet alleen bet voorregt; maar de grond zelve is
van onze redelyke Natuure, en de ongeletterdite Boer, die
eene Waarheid begrypt, kent die, de Waarbeid op zich zelen befchouwd, zo volkomen als een ARISTOTELES of eat
BACON.

Verzekerdheid, ontfiaande nit. difleiding , of fteunende op
Getuigenis, hebben zommigen aangezien als eene laagere trap
van Waarheid: in veele gevallen moet dezelve op ons gedrag
invloed hebben en 't zelve replen; dewyl zy onze begrippen
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pen hepaalt: doch, fchoon ze dus beantwoordde aan de oogmerken der Waarbeid, klimt dezelve nooit hooger dan het
Waarichynlyke , daalt dikwyls af, tot ze de buitenfle ftreep
van 't enkei Mogelyke raake.
Wy mogen, met rede, aanmerken, dat, gelyk Waarbeid
bet eigenaartig voorwerp is van 't Oordeel ; 'Fraaybeid en
Schoonbeid tot eigenaartige voorwerm van Smaak Itrekken : en
dat deeze twee onderfcheide Vermogens, door welke wy on.
bekwaam zyn, om de Lnarbeid te ontdekken, en School).
held te fmaaken , oorfpronglyk te zamen iid dezelfde Ziel
than. Indien deeze aanmerking gegrond zo volgt,
dat, wanneer deeze Vermogens van elkander gefcheiden zyn,
zuiks in 't algemeen moet toegefchreeven Nvorden an eene
Partydige Opvoeding: en dat deeze te wraaken zy, niet
min baarblyklyk; naardemaal hy,, die elk aangebooren teginzel in de hooglte maate bezit, ongetwyfeld de volmaaktfte
Mensch is.
Aan deeze ongelyke aankweeking onzer Zielsvermogens
moet toegefchreeven worden, dat Lieden van Smaak gereed
zyn, orn de nafpeuring van Waarbeid te berchouwen , ala
gefchikt om al het vuur van Vernuft nit te dooven: terwyl,
in tegendeel, diepdenkende Verftanden genegen zyn, om het
aankweeken van onzen Stnaak voor Dwaasheid te houden.
Beiden hebben ze , buiten twyfel , ongelyk naardemaaf,
overeenkomftig met de natuur van 's Menrchen Ziel, de lief.
de tot de Waarbeid, en Scboonbeid, teffens kan warden aan.
gekweekt: als de een of de ander wordt vervvaarloosd is het
niet zeldzaam te ontdekken, dat de Man, op ftrikte Waarheld gefteld, met al de verdienften van Schoolgeleerdheid
buiten ftaat is die aanneemelyk voor te draagen; daar, in te.
gendeel, de Man van Smaak alleen, zonder het vermogen
om Weezenlyke Waarbeden na te fpeuren, en af te Leiden,
zich door fchynbaarbeden laat inneemen, en geene anchfre om.
heist dan die enkel zyne Verbeelding ftreelen. Van Boeken
vol afgetrokkene redenkavelingen fteekt de laatstgemelde de
walg; en de eerstgenoemde kan geen genoegen fcheppen uit
Werken tot verlustiging gefchreeven.
Van bier bet onderfcheid tusfchen Werken van Weetenfchap
en Llitfpanning. Was bet dit alleen , geene zwaarigheid;
doch de wederzin, ten opzigte van de Schriften, breidt zich
ongelukkig tot de Schryvers uit: zelden blyft het by bet be.
rispen der Werken zelve, maar flaat met den tyd voort tot
perfocntlyken afkeer en veragting: terwyl met de daad, die
trerke begeerte, welke de Wysgeerige Ziel aanzet, en van
Waar.
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Waarbeid tot Waarbeid doet opklimmen aan 't zelfde beginzel moet toegefchreeven worden, 't Been andere tot het zoeken van Seboonbeid aandryft: 't well::, te recht ingezien, de
verkeerdheid van een Bier beiden Le verwaarloozen , aantoont.
Was eene zugt tot Verfi.beidenbeid , zo flerk werkende op
"s Menfchen geest, en ale een algemeene eind-oorzaak van
Scboonbeid fchynr t weezen , niet algemeen onzer natuure
ingeplant, de Mensch zou, by zyn' eerften flap; welke die
Ook ware, geblee vien zyn, orgetoogen in verwondering over
eerie enkele Waarbeid; of 'Amen ftaat om de gedagten of te
trekken van t geen by e .st als Seboon belchouwde; de eer.
Ole of tdekk p 9; zee( tcvens de laatfre geweest zyn. In fte•
de Mi dien r oortgang in de Weetenfi-bappeft en runfien ;
welkm vly nu zien, in ftede van alle de voordeelen, die wy
nu genieten, door het befehaaven der Zeden, zou de bezigheid der wereld ftil geftaan en de Menichen, ten besten genomen, hadden ,zy kunnen leeven in zulk een ftaat, geleeken
hebben naar verfcheide groepen van Standbeelden.
De Schryver, derhalven, die gedreeven worth door zugt
tot het Scboone , en de Schryver, die zich geprikkeld voelt
door liefde tot het Waare, warden oorfpronglyk in bewee.
ging gebragt door denzelfden dryfveer; werken natuurlyk tot
bet zelfde etude, de vervulling van de algemeene oogmerken
der Voorzienigheid, 't Geluk der Were/d. beider arbeid
niet van gelyke verdienften, beiden verdienen zy zeker lof;
doch dat beleid in onze Opvoeding is zeker verkeerd, 't well:
deeze Vermogens van elkander afzondert, die elkander had.
den behooren op te weegen, en zamen vet6enigd, met dubbele kragt, te oefenen: In alle de werken der Natuure vinden wy Nutbeid en Scboonbeld gepaard, dat wy haar voetfpoor volgen. By vermaak alleen itaan te blyven , fchynt
tydfpillen; die zeker met meer voordeels kon befteed wort
den; 'en de Bevalligheden niet te verpligten, om de Waar.
held op te cieren, is in de daad haar te kort doen, en aan
hoon blootftellen.
Eenige Werken, alleen door het fraaije uitfteekend , zyn
dewyl zy ftrekken om denkbeelden, die zich niet terftond voor den geest vertegenwoordigen, te doen gebooren
worden. De kenmerken van eindlooze Goedheid en Magt
zyn gedrukt op elk deel des Heelals, en de Mensch kan de
Wysheid des Maakers zo wel afleiden uit de Welgefcbiktbaid
en Scboonheid, als uit de Nutheid en Geregeldbeid der uitwerkzelen.- Iemand zou ligt denken i dat.het onmagelykis
CC-

OVER HET WAARE EN SCHOONE.

61

eene WereId, zo vol verfeheidenheids en zo fchoon , in alle
de mindere deelen , en praalende met zo veel luisters in de
grootere , zonder de hoogstgaande voldoeniug te befchouwen; terwyl zelfs de fchynbaare gebreken ftrekken , om het
Geheel te volmaaken en te verryken. Doch 'er zyn Oogen ,
die niet zien, Ooren, die niet hooren; maar dit is Hem , die
dezelve gemaakt heeft, niet te wyten. Het algemeen uitwerkzel van de befchouwing der Natuure is Vermaak; terwyl elk
foort van Landfchapfehildery,, gelyk de onderfcheide foorten
van wel zamenftemmende Muzyktoonen, aandoeningen , daar
aan byzonder eigen , verwekken; aandoeningen, niet alleen
de Verbeelding bepaald ; maar die cloor dezelve , .)t het Hart
zich een weg baanen , en ons opleiden tot Dankerlentenis en
Aanbidding. Eene denkbeeldige tegenwoordigheid , verwekt
door eerie nauwkeurige befchryving , moet foortgelyke uitwerkzels medebrengen als het befchouwen der weezenlyke voorwerpen zelve, 't zy ze groot of fehoon zyn. De ongevoeligfte voelt zyn hart getroffen door't befchouwen van het Groote,
het Verbaazende; bevallige Eenvoudiglieid kan den ongeftuimen geest tot bedaaren brengen, en vatbaar maaken voor gemaatigde genietingen. Men heeft waargenomen dat veelevant
de grootfte onheilen deezes leevens, zelfs die de rust en 'tgeluk van Staaten en Maatfchappyen betreffen, zomtyds uit byzonclete onvredenheid ontflaan ; en hy, die cen Mensch beter
voldaan over zich zelven maakt, doer hem op al het Menschdom beter te vrede worden. De Herderskouten, de Veldzangen , wier groottle verdienfte beftaat in de fchoone befchryvingen, die zy bet-wizen, van de geruste tooneelen des Landleevens, verfehaffen een flit vermaak , en boezemen eene bedaardheid van geest in, alle andere foorten van Dichtwerken
overtreffende , en zyn, waarfellynlyk , te dier oorzaake , over
't algemeen , meer gezogt dan bet Treur- en Heldendicbt.
Eerie dergelyke Waarneeming mogen wy te berde brengen ,
omtrent Schriften der Reizigeren, die ons niet alleen een algemeene fehets mededeelen der Landen, door hun bezien;
maar ons, door de keurigheid hunner befchryving, als 't ware, plaatzen op den grond van hun betreeden: wy verbeelden ons van de party te weezen , terwyl Ivy, ontheven van
vermoeienis en vry . van gevaaren, vrylyk den loop onzer gedagten kunnen bats/wren.
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DE STRAATSBURCSCHE CAAY
OF DUITSCHE PAPEGAISY.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLAEll Medelebryver van den
Heer DE BUFF ON.

E Straatsburgfcbe Gaay, Duitfcbe Papegaay,
Garrulus ,
GalgenD
Kraska,
Regel,
Spansk-Krao.

of
worth
by de Latynen
by de DuitIchers
by de Poole!'
by de Zweeden
ka, by de Engeifchen Roller, en by de Prat-lichen Rollier,
geheeten.
De naamen van Duitfcbe Papegaay en Straatsburgfcbe
Gaay, onder welken deeze Vogel in verieheide Landen be.
lend is, zyn 'er zeer ruimfcbootig nan toegevoegd , en {lennen alleen op een yolks- begrip , altoos zcer oppervlakkig.
Men heeft deezen Vogel flegts te zien , of 'er eene goede gekleurde afbeelding van voor oogen te hebben , om zich ten
vollen verzekerd te houden, dat dezelve geen Papegaay is,
fchoon 'er groen en blauw in zyne Pluimadie fpecie: en dien
nader befchouwende, zal men even zeker beflisfend verklaaren, dat by voor geen Gaay of Aakfier moet gehouden worden, hoewel hy, even als deeze Vogels, Inapt, en ook den
naam van Zee-Aakfier draage.
In de daad hy heeft een geheel ander uitzigt, eene geheel
andere bonding, den bek veel kleinder, de pooten veel korler naar evenredigheid , veel langer vleugels, een flaart van
eene gansch andere natuur, en daarenboven een wratagtig nitivas achter 't oog, en 't oog zelve omringd met een kaalen
geelen kring.
Eindelyk, om den naam van Straatsburebe Gaay, in alle
Opzigten als kwaiyk gepast, te verwerpen, dient tot narigt,
dat deeze Vogel aithans niet gemeen is te Straatsburg; dit
heeft de Heer HERMANN, Hoogleeraar in de Geneeskunde en
de Natuurlyke Historic te dier Steele, my ten vollen verzekerd; fchryvencle: „ Deeze Vogels zyn bier zo zeldzaam,
dat men 'er in twintig jaaren nauwlyks drie of vier afge„ dwaalden ziet." Dien men in vroegeren tyd van Straats.
burg aan OESSNER gezonden heeft, was buiten twyfel een
dier afgezworvenen; en GESSNER, trier van onkundig, waarfchynlyk geloovende dat dezelve te Straatsburg emeen was,
noemde dien Vogel de Straatsburgfebe Gaay, le-ghoon dezelve
'loch een Gaay is, noch van Straatsburg komt.
De
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De zogenaamde Straatsburgfcbe Gaay is een Trekvogel ,
wiens uittochten 's jaarlyks geregeld gelchieden, in de maanden May en September, en ondanks deeze omzwervingen ,
is by min alt4eineen dan de Aakfler en de Gaay. 1k ontdek
dat men deeze Vogels in Zweeden en in Africa vindt; doch
het verfchilt zeer veel, dat zy zich verfpreiden in alle de tusfchen beide komende Ian den : ze zyn onbekend in verfcheide
groote landareeken van Duitscbland, Frankryk, en Zuitzerland, enz. waar nit men zou mogen opmaaken , dat zy, in
hunnen we g van Zweeden tot Africa, een zeer nauwbeperkte
lugtftreek befchryven: ja in die lugtftreek zelve heeft men gemeg bekende punten, om den koers dien zy neemen, zonder veei misfen , te bepaalen: te weeten door Saxen, Frankenland, Zzvaben, Beijeren, Tirol, Italie, Sicilie, en ein.
delyk ov,r bet Eiland Malta, de gewoone rustplaats voor
de Trekvogelen, die de 117iddellandfcbe Zee overfteeken.
1-1,A voorwerp, door EDWARDS belchreeven, was baedood
op de rotzen van Gibralter,, waar deeze Vogel zich naar
alien fchyn bevondt, om na Africa te vliegen: want ze zyn
zeer hoog van vlugt. Men ziet ze ook, fchoon zeldzaam,
gelyk ik reeds aamnerkte, omareeks Straatsburg, even zo
doet 'er zich nu en (Ian een op in Lotbaringen, en in 't hart
van Frankryk. De Heer LOTTINGER berigt my, dat deeze
Vogels in Lotbaringen nog zeldzaamer voorkomen dan de
Aroote-kraakers, en in minderen getale, en nirnmer dan in bet
naajaar: 't zyn waarfchynlyk Jongen, die van de bende afgeweeken omzwerven.
Deeze Vogel is veel wilder dan de Gaay en de Aakfler; by
onthoudt zich in de eenzaamfte en digttle Bosfchen, en i1
weet geen veorbeeld dat by gereind is, of het praaten geleerd
heeft: ondertusfchen kan men , de Ichoonheid zyner Pluimadie in aanmerkiug neemende , niet wel twyfelen of 'er zyn
wel poogingen gedaan , om een Vogel, die zo veel fraais
heeft, ten fluisvogel te maaken. Zyne Pluimadie is een mengzel der fchoontle zarnenfmeltingen van blauw, groen en wit,
te flerker aftteekende door donkere daar tegen overgeftelde
kleuren. LINN& us is de eenigfte, die de kleur op den rug
als bloedrood befehryft. Zyn voorwerp moet anders gekleurd
geweest zyn , dan die van alle andere Vogelbefchryveren.
Zy nestelen , indien zy kunnen, op Berkenboomen, en
't is alleen by gebrek aan deezen, als zy andere boomen
neemen: doch, in Landen, waar de boomen zeldzaam zyn,
als op het Eiland Malta en in Africa, zegt men dat zy hun
nest in den grond maaken.
Een Jaager, fchryft GODEHEU
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heeft my verzekerd, dat hy 'er in de maand
„ Juny een zag komen uit een hoop g arde, dear een get in
„ was ter grootte van een vuist, en op die pleats gra.aven„ de, naar beloop van het gat, 't welk zich waterpas uit„ ftrekte, vondt hy, ter diepte van een voet of daar om„ trent , een nest van kaf en takjes, waar in twee eijeren
„ waren." Het getuigenis deezes Jaagers, 't geen verdagt
zou kunnen gehouden worden, wanneer het op zich zelve
liondt, fchynt bekragtigd te worden door dat van Dr. SHAW,
die van deezen Vogel, in Africa bekend, onder den naam
van Sbaga - rag , fpreekende, verklaart dat hy zyn nest vervaardigt aan den kant der Rivieren. Dan desniettegenflaande
vrees ik zeer, dat her eene misvatting pleats hebbe, en dat men
den Tsvogel , nit hoofde van de gelykheid der kleuren, voor
de Straatsburgfcbe Gaay genomen hebbe. Maar indien het
waarheid is, zou men moeten toeftemmen , dat het inftind
der Dieren, voornaamlyk afhangende van hunne uit- en in.
wendige bekweembeden , zomN7len , op eene zeer merkbaare wyze veranderd wordt, door de omftendigheden, en
gansch verichillende werkzaamheden voortbrengt, near gelegenheid van tyd, pleats, en den voorraad diet] zy moeten
bezigen.
KLEIN zegf5, dat de Jongen der Daitfcbe Papegaayen, tegen de gewo me van andere Vogelen , hun gevoeg in de nesten doen : dit heeft misichien aanleiding gegeeven tot het
denkbeeld, dat deeze Vogels hunne nesten met menfchendrek betireeken; doeh 'r zelve ltrookt niet zeer met het vetblyf in de eenzaarnfle en digtfte bosfchen.
Menigmaal ziet men deeze Vogels, met ilakflers en Kraay.
en , op de bouwlanden, niet verre van hunne bosfchen gelegen: zy verzamelen dear de zaadkorrels, de wormen, door
het ploegyzer boven gebragt, en ook wel de nieuw gezaaide
graanen. Wanneer hun dit voedzel ontftaat , ,behelpen zy
zich met Wilde bezien, torren, fpringhaanen, en zelfs kikvorfchen. SCHWENCKIELD voegt 'er nevens, dat zy zomwylen op krengen aazen; loch dit moet 's Winters zyn, en
alleen in gevalle van volftrekten hongersnood : want over 't algemeen [tam zy niet voor vleeschvreetend bekend, en SCHWENCKFELD zelve merkt op, dat zy in den herfst zeer vet engoed
cm te eeten zyn , 't geen by, noch niemand , zal beweeren van
Vogelen , die op de mestvaalten bun onderhoud locket].
ALDROVANDUS , die deeze Vogels wel fchynt gekend te hebben , en woonde in een land wear ze voortkwamen, beweert,
dat het Wyfje veel van 't Mannetje verfchilt, en in den bek,
dien
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tlien het veel dikker beeft , in de Pluimadie, zynde de kop,
de hals, de burst en de built kastanje bruin., na den aschgrauwen trekkende ; terwyl, by 't Marine*, die zelfde deelen
van een ligter of donkerder zeegroen zyn , met een w.2erfchyn van donkerder groan op zommige plaatzen. Wat my
betreft, ik verontlerftel, dat de twee lange buitenfte Smartpennen en bet wratagtige aster de oogen, 't geen men alleen
by eenigen aantreft , eigenichappen der Mannetjcs zyn, even
als de Spooren in de Vogelen van het Hoendergeflacht, en de
lange Staart onder de Paanwen , enz. Voorts Nat bier nog aan
te merken, dat de Jongen die fcboone fehitterende kleur niet
krygen voor het tweede jaar, terwyl de Gaayen de beerlyk
blattwe vederea reeds hebben, eer zy uit het nest komen.

BEDENKINGEN OVER DE OUDHEID DER LETTEREN.

(Ontleend nit Mr. BRYANTS New System of ancient Mythology.)
lVangs-hebben wy onzen Leezeren eene Gefcbiedkundige
Proeve over de Uitvinding der Letteren, van den geweezen Hoogleeraar W AR D, medegedeeld (*). Hy itelt het
gebruik derzelven , vOOr de Wetgeeving op den Berg Sinai";
doc. ; 1 de geleerde Mr. BRYANT denkt det Schryfkunst, v66r
dat tydperk, geen plants vondt, Het zal der moeite waardig
weezen , dit ftok Bens , van den anderen kant, te zien voorftellen; en het voornaamfte zyner bedenk-ingen deswegen op
te geeven.
De Geieerde Heer BRYANT merkt :ran, dat, volgens BMW.
SU3 , beide OANNES en :i1SIITHRUS , de Menichen in de ken.
nis der Letteren onderw,2ezen, en veele dingen in gefchrifte
ftelden. En 't is het gevoelen van veele Geteerden dat de.
Letteren niet onbekend waren aan de Bewoonders der aarde ,
v66r den Zondvloed. PLINIUS fCilryft Literas fimper arbitror
Asfyrias fuisfe. Doch dit was niet weer dan eene meening;
en daar by, een Man die zich voor een Aardrykskundigea
uitgat, geen ondericheid maakt tusichen de Affyeiers en BabvIoniers , twee verichillende Volken, en bet eerfte by misflag voor het laatite Celt, kunnen wy niet veel ophebben met
zyne begrippen over de tydrekenkunde.
Doch, indien de Menfthen, in de vroegite eeuwen, belitters geweest waren van een zo hoogichatbaare kunst, als
de
(*) Zie de Iledend. Faded. Letter Oefen. V D. II St. bl. 513.
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de Schryfkunst waarlyk is, zy zouden naderhand nooit de
toevlugt genomen hebben tot min volmaakte middelen, om
hunne gedagten uit te drukken. Men moet hier aamnerken,
dat de vinding van Beeldfpraakige figuuren zeker eene ontdekking was der Cbaldeen, dat de Egyptenaars , in de eerde
eeuwen, daar van gebruik maakten; en dit zyn juist diezeifde volken, die men Nit kennis gehad te hebben van een veel
verheevener en volmaakter kunst. Zy mogten de eerfte behouden, wanneer zy in 't bezit van de laatfte geraakten : dewyl hunne oude aantekeningen uit Beeldfpraakige figuuren be.
ftonden ; doch, waren zy oorfpronglyk in 't bezit der Letteren geweest , zy zouden nooit tot het gebruiken van zinnebeelden overgegaan zyn , althans niet in ftukken die gemeen gemaakt wierden , en gefchikt waren om altoos in weezen
te blyven. Van hunne Beeldfpraakige figuuren hebben zy on.
telbaare voorbeelden in Eopten; hunne Obelisken , hunne
Gebouwen , hunne Gebalzemde Lyken , zyn 'er vol van.
Hoe komt het, dat, was de Schryfkunst by hun zo vroeg
bekend geweest, 'er geen voorbeeld tot onzen tyd toe is
overgebleeven; daar 'er zo veele voor handers zyn, van eene veel onvolmaakter kunst?
Wat my betreft, ik geloof dat 'er geen Schrift vroeger is
dan de Wetgeeving op Sinai. Hier werd die Godlyke kunst
medegedeeld, waar in andere Volken deel namen ; de Tyriers en Sidoniers eerst , als Volken digtst aan den oorfprong. En, wanneer deeze ontdekking algemeener bekend
went , ging dezelve , myns oordeels , nog zeer langzaam
voort ; en was in veele landen, werwaards men ze overbragt, maar gedeeltlyk aangenomen, en in geene zaaken van
angelegenheid in gebruik.
De Romeinen maaken reeds vroeg eisch op de Letteren
en de Helladiaanfche Grieken brengen dien nog hooger: de
eerften nogthans merkten hunne jaaren, door een Spyker in
te flan; en de uiterfte pooging der Griekfcbe Letterkunde
was de naamen der Overwinnaaren, in de Olympifche Spe.
len, te fchryven, en die der Priesteresfen van Argos aan te
tekenen.
Vraagt men, waarom de Letters, by derzelver eerfte invoeribg, flegts gedeeltlyk ontvangen, en tot zo geringe einden gebruikt werden? Hier van kan eerie tweevoudige reden gegeeven worden. Vooreerst, het gebrek aan voorgaande fchriften, om het Volk aan te moedigen, tot het bewandelen van het zelfde fpoor. Waar de Weetenfchap teffens
met de Letteren wordt ingevoerd, worden de laatstgemelden
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algemeener onivangen , en overvioedi ger gebruikt. Want
bet fchryven, of, met andere woorden, het opitellen hangt
af van voorgaande leezing en voorbeeld. Maar de Cadiniers,
die de Letteren in Griekenland bragten, bragten 'er die beoinzeis alieen: en, nips agtens, veel iaarer dan men zicli
doorgaans verbeeldt. Ook hadden de Helladiaanrcbe Grieken Beene neiging tot ‘Veetenichappen, vOUr dat zy zich
daar toe yonder' opgewekt, door de Afiatifcbe Grieken , en
de Eilanders , die vroeger de Weetenichappen beoefenden.
Zy badden 'er reeds aimmerkelyke vorderingen in gemaakt,
toen hunne Broeciers in 't Westen nog in de dnisternisfe der
o,iweetenheid zateil. Deeze hunne vroegere kundigheid hebbe men niet toe te fchryven aan uitfteekender bekwaambeden en zielsvermogens; man y aan brume verkeering met de
Oosterlingen, en de kennis aan hunne Schriften : waar van
zy groote voordeelen trokken. Jets in gefehrift opitellen,
hangt van de Weetenfchap af, deeze werd in Achafe , met
de Wysbegeerte te gelyk, ingevoerd. ANAXAGORAS van
Cleifimene bragt de Geleerdheid der ,7onifche Scboole na A.
tbene : ARCHELAUS volgde hem op, en SOCRATES den laatstgenoemden. De Scirryfkunst, denk ik, ging voor; doch
werd nu eerst algerneen. Omtrent dit Tydperk kwarnen
P1NDARLTS met hunne. DichtwerTHEOGNIS,
ken , voor den dag: en bet fooneel1Pe1 greep thud. Naa
welken tyti, verbaazcnde kunstfitikken van vernuft bet lichc
aanichouwden.
Eene tweede oorzaak bier van fchynt te Iveezen, het gebrek aan zulke ftollen , als gelchikt en noodig waren, oin
vaardig en vry weg te fcbryven. De bast van boomen, of
derzelver bladeren, de zee-ichelpen, kunnen voor de Schryfkunst flegts van geringen dienst weezen; fleenen en pleister konden waarlyk bier aan Diet veel meer hulpe. bieden.
Nogthans fchynen deeze de beste micidels geweest te zyn,
die zy, in de vroegite tyden. , wisten te gebruiken , orn
hunne gedagten op neder te zetten, of eenige gebeurtenis
te vermelden.
De Cbaldeen en Babyloniers zyn, by uittlek, beroemd,
wegens hunne Wysheid en Geleerdheid: en in de daad zy
verdienen onze verwondering; zy bezaten zeker al de Geleerdheid, die uit Beeldfpraakige figuuren kon voortkomen.
Zy hadden, ik twyfel des niet in 't kennis aan de
lynen, om Wiskundige vooriteilen op te helderen en op
te losien; en wisten gebruik te maaken van figuuren, als
talletters; doch zy vonden zich eeuwen lang verftooken van
SchryfE4
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Schryfletteren. EPIGENES zegt, dat de Babyloniers, groote
waarneemers van de beweegingen der Hemelfche lichaamen,
aantekeningen van deeze hunne waarneemingen bezaten, van
zeven honderd en twintig jaaren; waar uit by afleidt, dat zy
voor altoos het gebitik der Letteren bezeteu hadden (*).
Ik kan in dit getuigenis geen bewys altoos vinden van
die hooge oudheid, of de eeuwigheid der Letteren onder
die Volken, waar van PLINIUS fpreekt: ook geloof 1k,
geenen deele, dat zy, ten dien tyde, de Letteren bezaten.
Want waren zy gelukkig genoeg geweest , om langen tyd
deeze beginzels te bezitten , zy waren te verflandig eel'
Volk , ow 'er geen beter gebruik van te maaken. De Babyloniers fchreeven vroeger dan de meeste Volken der garde ; dock de Jaartallen, door EPIGENEs vermeld , zyn
vrocger dan deeze hunne kundigheid; zy waren toen vernuftig en wyzer dan de rest des menschdoms: maar hadden geen eisch op de eigenlyk gezegde Schryfkunst. Want
ik kan niet nalaaten over de Geleerdheid van een Volk te
oordeelen , uit de flofFe , die zy gehruikten, om dezelve
voort te planten. En de Letterkunde moet zeer weinig ,
of liever niets, hetekend hebben, als men zich van geene
andere dan de bovengemelde middelen, om te fchryven, bediende. 't Is onrnogelyk, dat een Volk eenig aanmerkelyk
voordeel van de Letteren trekke, wanneer het de kundig.
heden moet haalen uit een Potleberf of een Oesterfebulp (t),
en waar de weetenlchap aan een fchryfplankje toevertrouwd
words.
Wat de hooge oudheid betreft, door PLINIUS aan de
Letteren gegeeven, 1Iy verdient , ten dien opzigte, geen
het min& geloof wy kunnen niet veel of op een' Schryver, die nit 720 Jaaren de Eenwigheid afleidt, en . deeze
woorden, als woorden van dezelfde betekenis, gebruikt.
(*) E PIGENES apud Rabylonios 72o annorum obfervationes fiderum cent lihus laterculis in fcriptas docet gravis auftor inprimis.
Qui minimum , BERosUS et CRIToDEMUs 490 annorum. Ex quo
apparet a emus litterarum ufus. PLINIUS Hist. Nat. Lib. VII. p.
431. Zommigen voegen M of Duizend by de getallen, en maaken
ze dus 1720, en 1490.
(-1, 0.traeistnus Petalismus, Liber,, Folium, Tabella, Later.
eula. Van het fchryven op Bladeren en Schelpen, ontflonden, onder de Grieken , de benaamingen Petadisnins en Ostracismus; van den
Doombast kwam de naam Liberi by de Latynen.
Z A.
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In de Milefcbe Velden, tasfeben den Wysgeer DESCARTES en
CHRISTINA, Koninginne van Zweeden.
(Door den Heer D'ALEMBERT (*).)
CHRISTINA.

ACh!

zie ik u hier, myn waarde DESCARTES! Hoe voel
ik my verrukt , daar 't my gebeuren mag, naa een zo
Zang afweezen, u te ontmoeten!
DESCARTES.

Zints bykans eene Eeuw, dat wy beiden hier geweest zyn,
heeft het alleen aan u gehaperd , om my veeleer te deezer
plaatze weder te vinden. Maar ik verwonder my, in geenen deele, dat gy des geen werk gemaakt hebt. Gy weet,
dat, op aarde zelve, de Vorilen en de Wysgeeren niet gewoon zyn veel met elkander te verkeeren; zoeken zy zoinwylen elkander, het is uit wederzydfche behoefte; de Vorlien willen onderweezen, en de Wysgeeren hebben noodig
befchermd te worden; beiden poogen zy zich beroemd te
maaken: want op de Koningen, en op de Wyzen zelfs , heeft
hoogmoed en eerzugt veel invloeds. Doch , als men gekomen is in het fomber en vreedzaam verbiyf, waar wy ons
tegenwoordig bevinden , hebben de Voraen en Wysgeeren
niet meer te eifchen , te hoopen, noch van elkander te vreezen; zy houden zich, diensvolgens , elk op zichzelven, en
dit beantwoordt aan de goede orde.
c HE IS TINA.
Hoe koel ge my ook moogt bejegenen, en welk eene onverfchillligheid gy my ten uwen opzigte ten laste legt, ilc
heb altoos de gevoelens van erkencenis en hoogagting voor
u bewaard ; en die gevoelens worden opgewakkerd door de
nieuwstydingen, welke ik u zal mededeelen , en die u betreat].
DESCARTES.

Nieuwstydingen, die my zouden betreffen? Dat zal niet
veel
(*) hi de Franfcbe 4cadetnie , den 7 Maart 1771, in tegenwoordigheid van Zyne Majetteit den Koeing van Zweeden, vootgeleezen.
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veel te beduiden hebben. Naa dat ik bier geweest
ben, heb ik de Dooden menigmaal hooren fpreeken; zy
handelden over 't geen 'er op aarde gebeurd was, naa myne aflyvigheid, en ik vernam zo veele zotheden , dat ik een
wanfmaak voor nieuwstydingen opvatte. Daarenboven , hoe
kunt gy begeeren, dat ik my eenigzins aantrekke, 't geen
hier boven gebeurt, dewyl ik 'er niet meer ben? 1k heb
my des weinig bekreund , toen ik daar was : ik beleefde, in de daad, een aanmerkenswaardig Tydperk , dat van
den berugten dertigjaarigen Oorlog, en van de veel gerugtsmaakende Onderhandelingen , op denzelven gevolgd : men
voerde de grootfle en heerlykfte daaden nit: van 't eene
einde van Europa tot het andere vermoordde en bedroog
men elkander : dit was, gelyk men betuigde, de tyd der
groote Vorften , der groote Veldheeren, der groote Staatsdienaaren ; ik nam geen deei in hunne doorlugtige moorderyen ,
noch in hunne heilige verborgene onderhandelingen; ik zat
vreedzaam te denken in myne afzondering.
CHRISTINA.
Gy moogt wel nalaaten hier op te roemen : een Wysgeer,
als gy , zou voor de Wereld veel nutter hebben kunnen
weezen. In flede van n in een afgelegen hock van NoordHolland op te fluiten, fleeds onledig met de Wiskunde , en
Natuurbefchouwingen , en zomtyds, (het zy onder ons gezegd ,) met eene beuzelende Boven-natuurkunde, zoudt gy
veel beter gedaan hebben met het Leger te volgen , u ten
Hove te vervoegen, en daar de Menfchen den Vrede aan
te maanen.
DESCARTES.

1k zou 'er wel ontvangen zyn ! De Menfchen aan te maanen dat zy elkander niet zullen ombrengen , bovenal wanneer zy niet weeten waarom zy het doen ! Wanneer
men genoodzaakt is zo duidlyke zaaken te bewyzen, is het
onderneemen daar van vergeetfche moeite aanwenden. Hier
fchiet my te binnen, 't geen, in den Oorlog tusfchen V E SWysgeer, van wien
P A sIAN us en v I T EL LIcs, een zeker,
TA CI T us gewaagt, wedervoer; by vervoegde zich tusfchen de beide Legers, die gereed ftonden flag te leveren ,
en wilde , door eene treffende Redenvoering tegen den Oorlog, hun overhaalen om de wapens neder te leggen , en
vreedzaam of te trekken. De Wysgeer werd uitgelachen,
braaf afgerost, en men vogt heftiger dan ooit te vooren.
C HRIS'
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Men verzekert dat gy thans reden zoudt hebben, om beter over 't Menschdow te vrede te zyn. Alle Dooden, zints
eenigen tyd bier aangeland , en de Wysgeeren zelve, die tot
ons nederdaalen , ilenimen overeen , dat het Verftand des
Menschdoms opklaart, dat de Rede veld wint.
DESCARTES.

Indien dit gebeurt, geloof ik, dat bet langzaam en als ongemerkt toegaat. Het is onbegrypelyk, met welk een traagen tred, de Volken den weg tot het goede en het waare
opflaan en bewandelen. Vestig het oog op de GeSchiedenis
der Were/d, tints de verwoesting des Romeinfeben Ryks , tot
de herleeving der Letteren in Europa ; gy zult verfleld than,
over de doinheid waar in het Menschiyke geflacht, bykans
twaalf Ecuwen lang, gekwynd heeft.
CHRISTINA.

De Volken , 't is waar, gaan zeer langzaam voort in de
verbetering: maar eindelyk zetten zy den voet op den weg,
en komen 'er vroeg of laat. Men mag de Rede vergelyken
by een uurwerk: men ziet den uurwyzer niet voortgaan. Dezelve vordert nogthans, en het is niet dan ten einde van eenig tydverloop , dat men het afgelegde perk ontdekke; zointyds, in de daad, that by EN; maar altoos is 'er binnen in
het uurwerk een veer, kragtig genoeg oin den wyzer in beweeging te brengen; en om te voeren.
DESCARTES.

't Zy zo; alles wat ik 'er van weet, is, dat de wyzer, ten
mynen tyde, zo iets zeer traaglyk vorderde: de veer zelve,
zo 'er een gevonden wierd, was derwaate verflapt, dat ik
dezelve voor geheel gebrooken hie/di; hoe veel tegenfpraaks,
en wederflands heb ik niet ondervonden, om dat ik de Menfchen eenige enkel befpiegelende Waarheden, die de rust der
Burgerflaaten niet konden ftooren , wilde leeren.
CHR IS TIN A.
Die tyd van wanfinaak en ongenade is voor u verftrees
ken ; men doet u in 't einde regt, en geefr u de eere aan
u verfchuldigd.
DESCARTES.

Men heeft my geplaagd zo lang ik er gevoel van halt;
en fchenkt my , eere, nu dezelve my niet langer kan aandoen: de vervolging was op myn Perfoon gernunt, en de
roem
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roem is voor myn Schaduw. Men moet erkennen, dat dit
alles tot myne groottte voldoening dus befchikt is.
CHRISTINA.

GelukItig , voor de eer des Menschdoms, behandelt men
niet altoos, met dezelfde onregtvaardigheid, Mannen, wier
bekwaamheden hun Vaderland tot roem en luister ftrekten.
1k heb gehoord, dat in Frankryk zelve , en op het oogcnblik dat ik tot u fpreek, eerie groote Vergadering van Geleer,den een Standbeeld oprigt voor den beroemdften Schryver
diens Volks; men voegt 'er nevens, dat Mannen, eerwaardig
door hunnen hoogen rang en door hunne kundigheden, zo
in Frankryk, als in andere Landen, na de eere dingen om in
deeze loflyke onderneeming mede te werken.
DESCARTES.

Dit is waar; doch weet gy wat ik gehoord heb? dat 'er
teffens Menfchen zyn, die dit Vaderlandlievend bedryf zoeken te weeren-; om eene rede, welke zy, in de daad, niet
voluit durven vermelden: te weeten, out dat Hy , die het
voorwerp is van dit gedenkteken, het genoegen zou hebben
van het te zien , en't genoegen daar uit voortkomende te firmaken. Deeze billyke uitdeelers van roem vraagen , waarom
men Met veel eer Standbeelden oprigt voor een CORNEILLE ,
een RACINE , en 'een MOLIERE zy vraagen dit , om dat CORNEILLE , RACINE en MOLIERE dood zyn: en hebben wel zorge gedraagen , am dit, by 't leeven dier Mannen, niet te doen ;
de eertle hunner is arm, de tweede in ongenade , geftorven,
en den derden mogt nauw een graf gebeuren.
CHRISTINA.

Men zou, zo 't my toefchynt, de Nyd wel mogen afbeelden, als met de eerie hand een nog leevend Vernuft vermoordende , en met de andere hand aan een overleden Vernuft
wierook toezwaaijende. Maar laat ons niet langer fpreeken
van die Mannen, zo zeer yverende om de verdienften te bekroonen , op voorwaarde dat zy niet meer zyn , en alleen than
blyven op 't geen u betreft. Heeft men verkeerd gehandeld
met u zo langen tyd te vergeeten, bet fchynt men wit dit
verzulm tegenwoordig, op eene doorileekende wyze , boeten. Weet dan, dat men daadlyk bezig is, met u een Praal•
graf op te tigten?
DESCARTES.

EenPraalgraf voor my ! Frankryk doet my wel veel ars aan ;
doch
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dcch het dunkt my, dat het, keurde men my zo veel eers
waardig , geen honderd en twintig Jaaren naa myn dood
daar mede zou gewagt hebben.
CH RISTINA.
't Is in Frankryk niet dat men het oprigt. Men zal 'er aldaar , buiten twyfel , welhaast op bedagt weezen, en 'er
biedt zich eene gunftige gelegenheid aan: want men is werklyk bezig met de Kerk, werwaards uw overfchot is heen gebragt, op 't heerlykst te vercieren , en myns bedunkens, zou
een Gedenkteken, ter eere van DESCARTES, deeze Kerk zo
zeer oppronken als een heerlyk Orgel, of een fchoon Klokkenfpel. Maar, ondertusfchen, richt men voor u een
Praalgraf op te Stokbolm , in het Land waar gy den laatflen
leevensadem hebt uitgeblaazen. Aan een Jong Vorst , die
thans Zweeden re geert, hebt gy deeze verpligtin g. Ik heb,
b
gelyk gy weet, eerzugt niet gehad om een Erfgenaam
te
krygen: dan hoe zeer zou ik na die eere gedongen hebben,
had ik kunnen hoopen , dat de Hemel my zodanig een Prins
tot Zoon zou fchenken! Ik ftel zeer yeti belangs in hem , van
wegen alles 't geen ik hoor van zyn verltand , van zyne
kundigheden , van zyne zedigheid, of liever, en 't geen vry
meer zegt, van zyne opregtheid: waare zedigheid is zonityds
geveinsd, opregtheid nimmer.
DESCARTES.

Ik kan niet zeg gen dat ik dien Prins bier wenschte te zien,
om hem te bedanken; ik hoop zelfs, om den wil van Zweeden, dat het nog lang, zeer lang, duure , eer by tot ons nederdaale : maar ik wenschte ten minften, dat myn Volk zich
eenigzins ten zynen opzigte van verpligting kweet. Ik weet
dat het ligtzinnig en los, dock in den grond aandoenlyk en
eerlyk , is: en, indien het niets voor my gedaan heeft, zal
het lets doen met erkentenis te betoonen, voor de eere my
door Vreemden beweezen. Ik ben vry van de ydelheid,
my te laaten vervoeren door die eerbetooningeu; ik ben ook
Met trots genoeg om ze te verfmaaden; een 'Schim heeft
het geluk of het ongeluk, om de dingen te zien, gelyk ze
zyn. Maar, byaldien ik niets anders gedaan heb, dan voor
de Wysgeeren de Myn openen, uit Welk zy de bouwftoffen haalden, om het Gebouw der Rede te voltooien, heb
ik, myns oordeels, eenig regt op de naagedagtenis der vol.
gende Geflachten.
CHRIS.

ZAMENSPRAAK
CHRISTINA.

Wat my betreft, ik neem hartlyk deel in de verpligtingen,
die gy en Frankryk heden aan Zweeden hebt: want het Praalgraf, 't welk men voor u oprigt , is een ftuk 't welk ik eenigermaate aan everfchuldigd was.
DESCARTES.

't Is waar, 't zy zonder verwyt gezegd , dat gy, naa
ten mynen opzigte , by myn leeven, wel gekweeten te hebben, myne asfche een weinig hebt verwaarloosd. Ik was in
uw paleis overleden, aan eene B0rstkwaale, gekreegen door
drie maanden, geduurende den winter, 's morgens ten vyf
uuren op te ftaan , om u lesfen te geeven. Men zegt , dat
gy eenige dagen myn dood betreurde; dat gy zelfs betuigde
voor my een heerlyk Praalgraf te widen bouwen; doch dat
gy om my, en dat oogmerk, weldraa geheel niet dagt. De
meeste Vorften zyn even als de Kinderen; zy beminnen perk,
en vergeeten fchielyk.
CHRISTINA.

Ik zou , ongetwyfeld , iets gedaan hebben te uwer naa.
gedagtenisfe, indien ik, kort na uw affterven, de Kroon niet
hadt nedergelegd.
DESCARTES.

En waarom hebt gy die nedergelegd? My dunkt het zou u
beter gevoegd hebben, op den Zweedfcben Tbroon te blyven,
om daar voor den welftand uws Volks te zorgen, de Weetenfchappen en Wysbegeerte te befchermen, dan een nutloos
leeven te leiden onder de Italiaanen, die u flegt genoeg onthaalden. Erken, dat de zugt orn zonderling te weezen , en,
om alles met d6n woord te zeg gen, dat hoogmoed u aanzette
tot dit verlaaten van het Ryksbewind: gy zoudt anders gedagt hebben , indien gy een refit denkbeeld hadt gevormd
van de waare Eer, zo hemelsbreed verfchillende van ydelen
Hoogmoed.
CHRISTINA.

Ik wil niet ontkennen , dat ydele Eer deel in myn plan
vondt : deeze dringt overal in , en is gefchikt om alles aan te
iteeken. Doch ik had voor den afftand der Kroone een veel
kragtiger drangreden , en die misfchien eenen Wysgeer vreemd
zal dunken: de Throon was voor my met verdrietlykheden
omgeeven, die wederzin inboezemden. Ik erken ondertusfchen, ik zou die verdrietlykheden en dien wederzin draaglyk
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tyk hebben kunnen maaken , door de aangenaame voidoening,
ontitaande uit het vervullen van de Pligten eener Vorftinne.
Gelukkig wordt de Throon thans bekleed door een
Vorst , die alle myne verkeerdheden zal te recht brengen:
die, gelyk ik , het gewigt der Kroone zal voelen ; doch in Nat
weezen om het te draagen.
DESCARTES.

Gy hebt, zo't my toefchynt , een byzonder belang gehad,
om de Geleerden niet te berooven van de fchuilplaats en de
onderfleuning , welke zy by uwen Throon vonden: want zv
zyn voorzeker,, ten uwen opzigte , niet ondankbaar geweest.
CHRISTINA.

't Is waar, en ik kan niet ontveinzen , dat, heeft de Naakomelingfchap my eenige agting betoond, ik deeze verfchuldigd ben aan 't weinige, 't welk ik, ten dienfle der Letteren,
gedaan heb. Hierom wordt dikmaaler gedagt , dan om
andere bedryven, die nogthans eene plaats in myne Leevensgefchiedenisfe zouden kunnen bekleeden ; den invloed , by
voorbeeld, dien ik gehad heb op den Westphaalfi.ben Vredehandel. Gy herinnert u nog wel , dat gy, ter gelegenheid
van dien Vrede, een Vers , te myner eere, hebt opgezongen.
DESCARTES.

Ja ; ik herinner my dat ik Verzen maakte, die flegt genoeg
waren ; en omtrent welke men de vrugtlooze moeite gedaan
heeft van ze te befpotten, als of myne Wysbegeerte daar
mede iets hadt uit te !ban, en als of alle Rymers van myn
tyd , die zich Paten noemden , heter Verzen dan ik gemaakt
hadden ; CORNEILLE uitgezonderd. Wat hier van ook zyn
moge , myne Verzen zyn in 't vergeetboek geraakt, even als
de verpligting, die men aan u hadt voor het bevorderen van
het Verdrag , welk Europa bevredigde en den Staat des
Keizerryks vazekerde.
CHRISTINA.

1k erken dat men my des geen dank betoond heeft, en, om
vry uit te fpreeken , zulks was niet onregtmaatig. Dit Vredesverdrag was veeleer 't werk myner Staatsdienaaren dan
het myne. Zo is het niet gelegen met de befcherming, die
ik het geluk gehad heb aan de Letteren en de Wysbegeerte
te verleenen; dit is eene eere, waar in niemand nevens my
deelt; en de erkentenis, welke zo veele beroemde Schryvers
my
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my daar voor betuigd hebben , heeft my meer clan e6n mis.
nag, dien ik myzelven te verwyten heb , doen vergeeven.
DESCARTES.

Gy zyt de eenigfle niet, die het uitwerkzel hunner erkentenisfe hebt ondervonden: de Geleerden hebben de uitbannin.
gen van AUGUSTUS, en de misflagen van FRANCOIS DEN I,
bykans doen vergeeten. Vroeg of laat, zyn de Menfchen ,
die denken en die fchryven, meesters van de aangenome begrippen, en deeze, gelyk gy weet, beheerfchen de Wereld.
CHRISTINA.

Spreek bier niet te fterk van: want men zal den Geleer.
den, die Menfchen die denken en fchryven, ten laste leggen ,
dat zy de Vorften verleiden.
DESCARTES.

Pit verwyt zou zeer onregtrnaatig weezen. De Vorften,
geroemd om hunne liefde tot de Letteren , AUG us T us en
FRANCOIS DE I onder anderen, zyn beter en wyzer ge.
worden, zints bet tydftip dat zy de Geleerden begonnen te
beminnen. Die voorbeelden alleen zouden, indien het noodig ware, bewyzen , hoe zeer het der Vorften belang is, en
Om huns zelfs wille en om den wit hunner Onderdaanen ,
een welverlicht veritand te bezitten.
CHRISTINA.

Maar denkt gy dat het eveneens gelegen is met de Onderdaanen , als met de Vorften ; dat de Volken altoos noodig
hebben verlicht te worden, en dat bet zyne nuttigheid niet
bebbe het Volk onkundig te houden, en zelf zomtyds te
leiden.
DESCARTES.

Dit is een gewigtig vraagftuk , 't welk eene breede oplosfing
zou vorderen , voor ons te eenemaale onnut: want wat
tekent het voor de Dooden, te weeten , of het van dienst kan
weezen de Leevenden te misleiden? Wat my betreft, ik
weet niet of 'er nuttige Dwaalingen kunnen zyn: maar, indien ze 'er gevonden worden, dan geloof ik dat ze altoos de
plaats zullen bekleeden van nog veel nutter Waarheden.
Ondertusfchen is het waarheid, dat men, om, met vrugt
en vasten voet , de Dwaaling en de Onkunde te beftryden,
die vyandinnen zelden voor 't hoofd moet ftooten. Een Wysseer , waarfchynlyit over zyne Tydgenooten niet wel te
vre-
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vreden, zeide onlangs, dat, indien by weder op aardekwam,
en de hand vol Waarheden dezelve niet zou openen , om ze alle uit te itroouen. Broed:r,, gat' ik hail ten
antwoord, gy hebt gelyk in zeker opzigt , en ongelyK in
een ander ; men met de hand noch geilooten honden, noch
dezelve in a ns openen, maar den eenen vinger vow- en den
ander naa loshaten: de Waarheid glippe 'er by kleintj s teffens uit, zonder eenig gevaar te doenloopenaan die ze
en die ze laat ontglippen.

DE ZONDERLINGE LOTGEVALLEN DES KONINGS VAN SOLO.

(Ontleend uit M. SONNERAT' S , Voyage de la Nouvelle Guinife.)
yOlo, of Tufo, is een klein Eiland, otntrent zestig mylen van Sam.
boangan gelegeri; doch aamnerketyk uit hoofde van zyne fterkte, en 'E geluk der Inwoonderen, onder de regeering van een Vorst,
die heeds op hunne welvaard uit en het voorwerp is van hunne ge•
negenheid. Deeze Prins heefr, door zyne bekwaamheid en vernufr,
zich onizagiyk gemaakt by zyne nabuuren; en het Volk, wear de
kusten van het Eiland Borneo bewoont, aan zyne heerfchappy onderworpen. Alle de i(oningen der nahuurige Eilanden zyn hem
fehaiiingfeimiaig geworden. Her Eiland Bacittan of Bafilan, tusJaen Xolo en 11:112;danoa geleegen, boort hem , en by he;fc de
opperhe:rlehappy over 'r zelve eenen zyner Zoonen opged,ziatien.
De Booing van Xolo zou, waarfehynlyk , indien by eene wyduitgeltrekte heerfchappy bezat in Indie , even zeer ultmunten Czaar
PETER DE I in Euroba geilaan heelt. Deeze twee IVI.mnen , beldea
gebnoren One:hiuf.ien van een row en onbercha4fd Volk, beiden
de vourdeelen cella goede opvoeding derve:Ide zonder eenig
vo3rbeeld out hunne gevoelens te vormen, ow bun gedr-g tot &tunren , door ern nawurlyke aandrift opeewe!:r, en aHeen begeield
door hunne aang,:boorene geaal theid , ,ormden dezef ie den:ibeelden ,
her zelfde plan , in gelyke onittanoi,fieden; alleen elkander ongeiyk
zynde in magi en bezitdogen.
De Koriing van Xolo daalde of van zyn Throon , om de kunst
des Staatsbt•ftuurs te letren, en bekiom Olen weuer me, opgeiuisterde
waardigikiJ Hy beiteedde de eel (le Jaaren zyner Regeeringe iii
reizen; en vervoegde zich east na Btravia , de Hooluitad der lialanderett, op de diolukfibe Eilanden; Kier verborg by zyn naa
en rang op ' r allcrzorgvuldigst. Van ltunden aan vervoegde by zich
by de Sche...pslieden, om de zeevaard te leeren: vervolgLns arbeidde
by by een Ti';.merman , om du handwerk in den grond re verftvan.
F
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Hy kogt alle de gereedfchappen, by de Timmerlieden en Metzelaars
gebruik , en ook die tot den akkerbouw behooren: met deezen
waarlyk grooten fchat vertrok hy na zyn Eiland , en zelve geleerd
hebhende hoe ze re gebruiken , onderwecs hy daarm zyne onder.
daanen, els een tweede TRIPLOLEntt`s. Naa dus de Inwoonders van
zyn Eiland de mi idelen verfchaft re hebhen , om de dringendlle behoer:en der Natuure te voldoen, flrekte hy zyne inzigten uit tot
het vermeer Jeren van hunne kennis , en om hut) kundigheden te doen
krygen van de kuniten en bezigheden des befchaafden leevens. Hy
deedt eene rein na Mecca, leerde de dIrabifebe Taal, de Wet van
DIAIMMETFI , en hragt met zich de cekens en letters by de Mahome.
timanen in ' t fchtyven gebruiklyk; ook voerde by het handelen
van geld in, ' t welk onbekend is op de andere Philippynfche

LindenOp het Eiland Borneo is een Diamant-myn, reeds van voorlangen
tyd bekend. De Hollanders hebben , in de hoedanigheid van Be.
fchermers des Vorflen, wien deeze Myn toekomt , zich het oefenen
zyns gezags aangemaatigd, en daar mede die Myn in hunne magt
gekreeg,en. Wanneer de Koning van Xolo, na bet voltrekken zyner
reizen, zyne magt c'huis uitgebreid, onder zynenabuuren vermeeste.
ringen gemaakc, en een gedeelte van de kusten des Eilands Borneo
ondergebragt bath, vormde by een ontwerp, om deeze Diainantrnyn in zyn geweld re krygen, die, met de daad, in de handen der
Hollanderen was , fchoon in • naam den Vorst behoorende. Met
oogmerk om dit ontwerp te voltrekken, verklaarde de Koning van
Iola den Oorlog Dan den Koning van Borneo; doch hy werd afge.
flaagen door de Hollanders, die als zyne hulpbenden re veld toogen , doch, in de daad, voor zichzeIven vogten.
Welhasst bemerkte de Koning van Xolj, dat hy zonder kanon
en andere vuur- wapenen niers zou kunnen uitvoeren, tegen een
vyand wel voorzien van deeze verdervonie werktuigen. Diensvolgens fchort by de volvoering zyns plans op, keert na zyn land
weder , duet zyn Rand vergaderen , en flaat voor Vuur- wapenen te koopen van de Spanjaarden, met we:ken by onlangs emit
vredeverdrag geflooten hadt. Zyn oogmerk goedgekeurd zynde,
toog by na Manilla, met zyne Vrouw en Kinderen, alle nog
jbng, met den Overilen zyner lyfwagt, en zes krygslieden; verfcheide Koopwaaren mede neemende, om die te verruilen. Hy kon
niet denken dat een zo geringe manfchap hem eenigzings gedugt
of verdagt zou maaken. Niettemin werd by, zo ras by op het
grondgebied der Spanjaarden kwam, omringd, gevat, en beichuldigd van een toeleg , om de Stad Manilla re verrasfen , en ge.
volglyk ter gevangenisfe verweezen. Deeze ongelukkige Vorst
was een Indiaan , en hadt groote rykdommen mede genomen ;
tit was genoeg om hem fthuldig te verklaarcn ; zelfs by
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gewaande dienaars des Vredes, door de Europeaaniche Vorfien
in deeze deelen der wereiri gezonden , om het Christendom te
verkondigen: onder de Yejiliten vondt by de geflaagenfle en wreedfie vyanden.
De Meer POIVRE, Superintendent van Isles de France en Bourbon, met medelyden aangedaan over deeze wreede behandeling van
een Vorst, in wiens gedrag geen blyken of fchynbaarheden van mis.
dryf waren, bezorgde den vervolgdan gevangenen met geld, bezogt
hem menigmaalen, en verleende hem linen mogelyken byfland. In.
tusfchen vatten ate onderdaanen van den gevangen Vorst, wier vetwondering over zyn Lang uitbiyven la agterdogt , droefheid en
wreak veranderd was, de wapens op, gingen hem zoeken en kwamen naby Manilla; de plaatfen wear zy doortrokken plundereade
en verwoestende. De bygelegene Eilanden waren rooneelen , op
welke zy hunn' wreakin g koeiden, en de inwoonders des lands
leeden voor de onregtvaardigheid en wreedheid des Hoofdflads. Da
bevelhebber van Mai:111,y , iu 't midden zyner fierkte bevreesd,
klaagde over deeze geweldetraaryen by den Koning van Xolo,
dien by zo laag hehandeld hadt, en wiens onverdiende onheilen,
me: zo y eel regts, gswrooken werden door zyne getrouwe onder.
daanen. Deeze onwaardige Bevelliebber fehaamde zich nu over
zyn gedrag; by fprak op een min hoogen en min beledigenden
toon ; by fielde den Vorst v gorwaarden van verzoening voor, en
wel dat by een zeker aantal 7efuiten met zich na Xolo zou voe.
ren, en dear els Zendelingen onderhonden. Maar de Koning van
Xalo , die de leden der Broederfehappe alleen hadt leeren /rennet'
lit hun gedrag, in de landen zyner nabuuren, wist genoeg van hun ,
om dien voot flag 2f te wyzen, en by vergezelde zyne weigering
met eenige aanmerkingen en geiyirenisfen, die vuoral niet gunftig
waren voor de navolgers van L')YOLA.
lla Yejniten, door deeze weigeringverhitteni, verkregen van den
Be ielhebber te verlof, om zes galeien en twee floepen
toe re ru gen. Deeze kleine vloot was, gelyk zy voorgaven, befteend om den Vorst van Xolo in zyne &eaten over te voeren; doch
/nig de dead gefehikt, onc hun wrack te koelen en hun fchraapzugt
Voidoening te eerie/Ian:1n De gevangen Koning word aan boord
gebragt; doch te Samboangan 'eau land gezet, en teritond bier op
zedIde. de Vloot na Xolo. De Inwoonders diens Eilands, verwonderd op bet aannaderen diet zeemagt , en verichrikc door het Gantal en de toerusting der geenen die hun kwamen beflooken, weeken in eene fterkte, de eenige pleats van verdeediging, cioch weiker wallen flegts van garde waren opgehaald. De Spanjaarden be,.
fchooten niettemin deeze fterkte vergeefsch met hun gefchur. Zy
waagden daar op eene landing, deeze gefchiedde zonder
Rand ook naderden zy de iterkte onverhinderd; doch terwy1 zy
F2
op
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op wez waren, vielen zy in eene hindertaage, waar de Krygslieden

van Xolo bun wagtten. Hier werden zy zo wet ontvangen dat zy
afgetla g en , La hunne fchepen te rug gedreeven, en met Rite haast
en in de uiterfte verwarring, die bereikten.
Nliddeterwyt outinapte de Koning , dien men op Samboangan
gevangen zyne oppasf rs, en door de donkerheid des naps
begunitigd, viugue hy in een Engelsch Schip, in die haven liggende. De genegenheid des Capteins gewonnen , en diens medetyden,
door het vernaal zyner gelchiedenisfe, gaande gemaakt hebberide , haat.
de hy bem over, om terfiond in Zee te fteeken, en die bragt hem
gclukkig or Xolo. Zo tas het Schip de haven inliep, toonde de
Captein 's Vortlen fein, en de Vorst zich aan zyne onderdaanen,
die by hoopen na de Rust kwamen : een algemeene vreugdeheerschte 'er op 't eiland en de Koning hernam zyn fchepter.

Da TWYFEL AAR EN HET BRANDGLAS.
(Ut het Franseb van den Abbe

AUBERT.)

L

Ys t ii AC s was een Man, die atm Mies twyfelde, (eene
krankzinnigheid, waar mede Met weinigen in de tegenwoordige ecuw.- b 'finer zyn by poogde dikwyls te bewyzen dat Wit
Zwatt , en Zwa.t. Wit was: en Dam elke voorkomende gelegenheid
waar, on) zieh te verzetten tegen het algemeen aangenomen geloof,
dat 'er tiof bLilaat. Wanneer op eenen fchoonen dag', in de maand
luny, de Zon op 't helderile Icheen , en de Natuur door haare
ftreelende firaaten koesterde, ourkende Lvseunctics, hardnekkig, eenig gevoel van die aanget:aame warmte Le hebben. Korc Mer op
viel hy, in zyn tuin, in flaap. Een zyner Vrienden , die zich dik.
wyis , fchoon vrcgtioos, aangekant halt tegen de belachlyke redenen , tor verleedig;ne zyner twyfdinge, verzamelde de Zonnettraalen met een Brandglas, en het ze vallen op het aangezigr van
die, geieerden Ongeloovigen; die, tertIond ontwaakende, met de
hand p a 't gebrandie ckel visite, en beleed niets te zeggen te hebben, tegen een zo gevoelig bewys.
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0e buigt gantsch Nederland , deez' dag, voor d' Opperheer,,
In diepe ootmoedigheid, zich, biddend, fmeekend, nedr.
Hoe vlijtig ziet men elk thans naar de Kerken loopen,
Om 't voorig pligtverzuim, in 66ns , als of te koopen!
Elk Leeraar vindt deez' dag een' menigte byeen,
Wier grootst gedeelte, of fchaars, of nook bij hem verfcheen„
Geen zitplaats is te duur; nu word een' grond betreeden,
Dien me anders nooit betrad, dan bij Lijkplegtigheden,
Of uit nieuwsgierigheid, bij 't fluiten van den Trouw.
Nu toont men een vroom gelaat, en, zoo het fchijnt, berouvi
Om 't fchandelijk verzuim des Godsdiensts, en zijn pligten;
Men zugt, men vast, om dus voorbeeldlijk elk te fligten;
En deelt deez' dag, vooral, den Armen rijklijk me'd.;

Men kleedt zich zonder pragt, gebruikt nog koets nog fled,
En denkt: , ons yolk moet ook op deezen dag niet werken;
, Hoe zou men anders tog aan ons gedrag bemerken,
, Dat we aan 't bevel voldoen der Wet, der Overheid,
, Die ieder, op den' dag, ten pligt heeft opgeleid ,
, Om yverig den dienst des Heeren bij te woonen;
, En 't voegt den Ouderdaan gehoorzaamheid te toonen.
, Wij kunnen bier aan flegts eene enkle keer voldoen,
, 't Krenkt, nog onz' goeden naam, onze agting, of fatzoen;
, En, of we op 't middagmaal, en bij 't otnbyt, niets eeten,
, Wat Hood I aan d' Avonddisch wordt dat gemis vergeeten.
, Wij zijn ter kerk geweest, zulks was thans onze pligt,
, Dus hebben we ook deez' dag weer goed dan kwaad verrigr.
Zie dear 't verkeerd gedrag van zeer veel' ftervelingen;
bie , welk een fchand ! nog naar den naam van Chris tnen dinzen
Ea
F3
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En waanen dat huts pligt als Christen is voldaan,
Door op den Bededag getrouw ter Kerk te gaan;
Die met 's Lands welvaart zich geheellijk niet bemoeijen,
Als zij door fchade of ramp hun Nat niet zien bemoeijen;
Die mild in 't openbaar uit trotsheid, en,
fchijn ,
Dog voor der merifclien oog, alleen, Godsclienflig
Ceveinsden! noemt gij dit uw pligt voldoen, betragten?
Ziet in uw eigen hart : dan moet ge u- zelv veragten;
Dan zult ge, indien gij Diet gevoelloos zijt of blind,
't Gevaar zien van den that, waar in gij u bevindt;
En dat ge, als Menfchen, zijt tot eedler eind gefchaapen,
Dan 't aardsch en diersch vermaak van eeten, drinken , flaapen,
Van weelde en overdaad, van wellust en gemak.
Hoort wat Azaria tot Koning A s A fprak ,
Toen Godsdienst, vrede en rust herbloeidden in zijn' flaaten:
,, Zoo gij uw God verlaat, hij zal u ook verlaaten;
,, De Heere is nog met u, terwiji gij met hem zijt;
„ En zoo gij hem regt zoekt, gij vindt hem, 't is nog tijd:
„ Weest flerk, geen zwakheid tnoet uw hand of armen prangen,
„ Dan zult gij voor uw werk bet heerlijkst loon ontvangen (*)."
In zulk een' veegen Nat was ook ons Nederland,
Toen Alva op haar grand zijn' flandaard had geplant,
Door bloeddorst aangehitst, vol meord en euveldaaden,
's Lands Vrijheids aAdren korf am in haar bloed re baa,ien;
Dan de Almagt flond ons bij, en door haar kragt geflerkt,
Wierd Vrijheid weer herfield en 's Vijands woen beperkt.
o Vaderlanders! dat we uit 4121's voorbeeld leeren ,
Om ook, gelijk hij deed, weer tot onz' pligt te keeren:
Ilij zwoer met groat en klein, en trad in een velbonst,
„ Dat haarer Vadren God, niet flegts met lip en mond ,
„ Maar met een zuiver hart dankoffer wierd geboden,
,, Dan al wie God niet zogt, dien zoo men zeker dooden (f);"
Hun
(*) s. chron. XV:

7.

(f)

Aid. vs. 1z, 13*
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Hun zoeken , met berouw en beterfchar verzeld ,
Was goed in 's Heeren oog; 't Land zag zijn rust herfteid.
Ons Nederland ]tan ook op dien gelukflaat roemen ,
En Vrede en Vryheid als Naar waardfte panden noemen;
Geen fno8 geweetensdwang, nog wreede dwinglandij ,
Heerscht in dit vrij Gewest ; elk leeft hier en blij,
Berustende in 'c bell= van 's Lands getrouwe Vad'ren,
Die 't uurwerk van den Staat, zijn veeren, ketens, rad'ren,
Voorzigtig, kundig, wijs, beflieren dag aan dag;
Hun zorg eischt dankbaarheid, en eerbied, en ontzag.
Dat we in dit plegtig uur den Hemel nedrig fmeeken,
Voor 'c hell des Staats, den bloel der Vaderlandfche flreeken;
Dat Eeudragt, Godsdienst, Vredfteeds ongefchonden blyv't
Dat ook de zegen op het Vorstlijk Huis beklyv'l
En de eedle Telgen, uic dien agtbren Stain gefprooten,
Door deugd en vrijheidsmin , den roem huns naams vergrootent
Dat ook, en de Ooster_ en de Wester-Maatfehappij
Geen kwijning onderga, maar fteeds voorfpoedig zij!
Dat Kunst en Weetenfchap altoos in luister bloeijen!
Der Burgren welvaart met 's Lands welvaart aan moog groeijen!
Dat al die rampen, daar ons dierbaar Vaderland
Med worftelt, wijken op het weaken van Gods hand!
Hij toom' der winder magt, en boeij' de waterftroomen,
Tot hell van dit Gewest, in hunn' bepaalde zoomen!
Dan bovenal fehenk' Hij aan ons een' dankbre ziel ,
Voor zoo veel zegenings als ons to beurte viel!
Zoo blijve ons Nederland, door 's Hemels gunst bejegentil
Nog menig Eeuw op Eeuw aanzieniijk en gezegend!

Patriopbilus,
AMSTERDAM,

1777.

WA A R.

WAARNEEMINGEN
omtrent de
LUGTS-GESTELDHEID, WEDER
isa
DOOR AIVTONITIS

Barometer.
'smorg.
's micld. 's
D.

en

WIND ,

to

AMSTELDAM

Nnuasy 1777.

WILHELMUS SCHAAF, Med. Dolt.
Therm.
Winds Streek.
Weder.
mo. mi. ay. 's morg:smidd.'s a y. Celieldb.
I

99. 9 29.1 32 32 31
29 31 32
—ro
—to 1- 9131 32 32
—Io
3
8 ,33 37 38
9: 4
36 37
---,—
5433
7Z5
32 30
6_ 5
2
7
31 31
4-1
5
1
-—
5*
—
7
-— 4* — 54 25 28 27
5•4 — 64 — 7 27 42 34
9
6 '33i36 36
30 .
39
II ---4 --3 — 4 3 f5
6 — 54
6 38 ;39 40
12
8 — 84 . 7444,47 45
13
9 ---9 ;4° 44 48
14.
15 — 9v- --to —II '47 52 46
163 0. 0 —III —11442 46 44
17 29 1.4 30. 0 30. 438 43 42
1 830. 1 — I — I 32 38 35
— 0+— O*28 33 32
19
go 29.114 29.104 29.10 30 33:34
— 8i — 8+ 33 37 35
21 —
22 — 64 — 54— 54 31 33 34
'32 :55 31
— 74 —
23
3,5 36
4:— 6 — 6 --250 30. o 30. 2 3o. 3 :341- 35137
— I i33 36 37
26 — 3
27 29.14 29.104 29. 9 i3O 37 36
— 64 35 39 36
2/5 — 74
29 — 7 —7 —7 135 37 36
8 —. to 33 38 38
30
31 30. 0 30. 1 30. 14 34 3 6 35

I 29.

Hoogfte Barometer d. 30.
Laagfte Barometer d. 29.
Hoogfte Thermometer gr.
Laagite Thermometer gr.

N t ON t ON t 0 Betr.
0
0
—
Sn.
NO NO NO
N W 1 Z W Z W Mist. Reg.
N tWNCW- Held. Sn.
0
0
' 0
Sn. Held.
W :Z W Z W Held. Sn.
W t ZW tZ- Betr. Sn.
ZW ZW —
Zt 0 Z
Mist.
;Z W
Reg.
Zt W Z Reg. Wind.
Z Z W Z W Held. Reg.
—
Z
Z .-.. Wolk.
Z t OZ t OZ t 0—
Mist.
Z
Z
Z
—ZO ZO;
0
0tZ 0
Wolk.
OtN
0
O t NO t NO t N Sneeuvv.
NWNW! W —Mist.
Z0
0 N 0 Mist. Betr.
NO NO NO Betr.
ENO t NO t N Misc. Betr.
ZO ZO ZO — Sn.
Z W 'Z W ;i 1\1 W Sneeuw.
Helder.
NW NW
— ININ Sn. Held.
N t ON t ON t 0 Betr.

33
middelb. d. 29. 9
52.
ddelb.gr.
gr. 384
384
25. j middelb.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN

BETREKKELYK.

DE VOORNAME BRONWEL DER KilISTELYKE LYDZAAMHEID.

(Vervolg en Slot van bah. 53.)

D

E troostvolle Godlyke Openbaring bemoedigt zekerlyk ,
gelyk we voorheen getoond hebben , den Kristen ,
om alle wederwaardigheden dezes /evens met Lydzaamheid
te ondergaan, door 't zeker vooruitzigt der eeuwige Gelukzaligheid in het toekomend leven. Zy ftaat hem hier mede
by, zelfs in de laatfte uure des doocis ; en verfterkt dan zyne verwagting. Zy doet hem hopes op een onveranderiyk
geluk, wanneer de veranderlyke wereld met alle hare fchyngoederen voor hem voorbygaat; wanneer by dien gedugten,
dien allerontzaglykft€n flap van den Tyd in de Eeuwigheid
ftaat te doen. Dierbaar voorregt der Openbaringe!
— Maar, buiten dit, (om oak de andere voordeelen der
Openbaringe in dit geval onder 't oog te brengen ,) treft
men in de Godlyke Openbaring nog zulk eene menigte, en
zo frerke bemoedigende vertroostingen aan , dat een Mensch
flegts zyne ogen hebbe te openen , om te zien, dat men
nergens vasten grond kan vinden , om zyne Lydzaamheid
op te bouwen. Zodanige opbeurende Vertroostingen ontrnoeten we ten overvloede in den Gybe/. Beiden het Oude
en bet Nieuwe Testament zyn 'er vol van; terwyl ze den
lydzamen, de heuchelykite belofren in Tyd en Eeuwigheid.
voordragen. „ Zy, die den Here verwagten ," zegt de
Koninglyke Dichter, „ zullen de Aarde erfelyk bezitten (a);"
— en om die verwagting, die lydzame verwagting, den
beminnaren des Heren diep in 't hart te drukken , had by
bun alvorens met deze opwekkelyke taal toegefproken :
„ vertrouwt op den Here , en doet het goede ; bewaart de
„ aarde en voedt u met getrouwigheid; en verlust u in den
Here, zo zal Hy n geven de begeerten uwes harten. Wen,' telt uwen weg op den Here, vertrouwt op Hem, Hij zal
95 het
(a) Pfalm XXXVII: 9.
VI. DEEL. IMENGELW. NO.
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bet maken, en zal uwe Geregtigheid doen voortkomen als
„ het Hein, en uw regt als de middag; zwygt den Here en
verbeidt Hem ; ontfteekt u niet over den genes, wiens
„ weg voorfpoedig is. De Here kent de dagen der Opreg„ ten, en hare erfenisfe zal in eeuwigheid blyven (a).” —
Kan men wel, met eene nadrukkelyker taal, bet zwak gemoed
der Stervelingen verfterken? Kan men hen wel met meerder
fterkte van Lydzaamheid, de vergiftige pylen van
rampen en tegenheden befchermen, dan deze Hemelfche vermaning des Di oters doet ? Zy beurt de verflagenfte Ziel
op; die Godlyke taal voert haar tot den Rotfteen des Heils,
wiens werk volkomen, en wiens „ Goedertierenheid zo dierhaar
is, dat de menichen kinderen onder de fchaduwe zyner vleugelen veilig den toevlugt nemen (b); dewyl Hy het ddnmaal
maken zal voor alien, die op Hem betrouwen. — Wanneer alles voor den Mensch verloren fchynt, wanneer de rampen van alle zyden op hem aanvliegen als eene waterftroom;
wanneer zelfs de Golven van tegenfpoeden over zyn hoofd
gaan , en alle menfchelyke hulp ten eenemaal vrugteloos is;
wanneer Hy dan tot dien eenigen veiligen Rotfteen toevlugt
neemt; wanneer Hy ' , Hem aanroepe, in dien dag der benauwdheid , dan zal Hy 'er Hem zeker, volgens zyne eigen Godlyke belofte, uithelpen (c)." Want „ die God is
zyne toevlugt en fterkte ; Hy is kragtelyk bevonden eene
hulp in benauwdheid. Daarom zal by niet vrezen al veranderde de Aarde hare plaatze , en al wierden de bergen
verzet in het harte der Zeeil. Laten hare Watered bruifchen, ze beroerd worden, laten de bergen daveren
door derzelver verheffinge (d)." — Dan verlost de Here de
Ziele zyner Knegten , die op Hem vertrouwen (e). — Hy
verfteekt hen in zyne butte ten dage des kwaads; Hy verbergt ze in 't verborgen zyner tente (f). „ Ziet des Heren
oog is over de genen, die Hem vrezen, op de genen,
9,
die
op zyne Goedertierenheid hopen, om hare Ziele van
39
den dood te redden, ende om haar by bet leven te houden
in den longer a)." „ Zy roepen, en de Here hoort, en
33
Hy redze uit ale hunne benauwdheden. Vele zyn de tegen,, fpoeden des Regtvaardigen; maar nit alle die red hem de
,' Here (h)." Vertrouwt op den Here , Hy zal het maken;
(a) Pfalm XXXVII: 3-7, 18 (b) Pfalm XXXVI: S.
(d) Pfalm XLVI: 2-4.
(c) Pfalm L: is.
(f) Pfalm XXVII: g.
(e) Pfalm XXXIV: 23.
00 Pfalm XXXIII: 18, 19. (h) Pfalm XXXIV: 18, 19.
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ken (a); want „ de Here der Heirfcharen is met ons, de
God Jakobs is ons een hoop Vertrek (b)." Hy dekt ze aldus met de vleugelen zyner Goedertierenheid, ander welken
zy zich vertrouwen. Zyne Waarheid is eene rondasfe en
beukelaar „ zy zullon niet vrezen voor den fchrik des
nagts; voor den pyl, die des daags vliegt; voor de pestilentie , die in de donkerheid wandelt; Hoch voor het verderf,
dat op den middag verwoest. Al vailen 'er dan duizend aan
hunne zyde, en tienduizend aan hunne regterhand, tot hun
zal bet niet genake; dewyl zy, in de fchuilplaats des Allerhoogaen gezeten zynde, vernagten zullen in de Schaduwe
des Almagtigen (c)." Zie daar met dusdanige, en duizend en duizend meer vertroostingen , is dat gedeelte der
Godlyke Openbaring vervuld, 't welk v(5r, de verfchyning
van 's Werelds Verlosfer alleen maar plaats had, en waar mede de Godvrugtigen, ten dage der oude huishouding, zich
moesten , zich konden opbeuren. Ik zal 'er verder genen aanvoeren. — Wilde ik dat doen , ik had den Bybel maar open te (ban; ik zou bykans gene enkele bladzyde
lezen, of ik zou 'er eene vertroostende, eene bemoedigende
taal in vinden, genoegzaam , indien de Mensch 'er anders
refit gebruik van maakt, om de Ziel met een taai geduld te
wapenen, en hem een vasten grond aan te wyzen, om 'er
de Lydzaamheid op te bouwen. — Liever beroep ik my
nu verder op voorbeelden, ten bewyze dat het in de Godlyke Openbaring beloofde en toegezegde ook dadelyk gefchon.
ken wierd, dadelyk zyne vervulling kreeg; indien de beloften
niet gedaan waren onder zekere voorwaarden, op welker niet
nakoming de vervulling ook agterwege moest blyven.
'Er zyn zo menigvuldige voorbeelden bier van voorhanden,
dat het te 'veel tyd en plaats zou eifchen, die alien op te tellen. — Men denke hier, onder vole anderen, op eel).
Abraham, Jacob, Jozeph, Mozes, Daniel en David. Hoe
zeker waren zy, daar zy op den Here al hun vertrouwen zetten. — Menigwerf zyn ze, op eene wonderdadige
ze , gered geworden. Zy vertrouwden op hunnen God en
Heer, die tot Abraham gezegd had; wandelt voor myn aangezigt , en zyt opregt (d).— In hoe vele tegenfpoeden, in
hoe vele wederwaardigheden, wierden zy niet onderfteund,
opgebeurd , bemoedigd en vertroost ! Hoe wierden zy befchermd, in de allerdringendfle gevaren, en dikwils wonderda(b) Pfalm XLVI: 12.
(a) Pfalm XXXVII: 5.
(d) Gen. XVII: I.
(c) Pfalm XCI:

G
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dadig gered! Geen wonder derhalve, dat zy, vastelyk op
hunnen magtigen Beftlx-mer vertrouwende, met eene taaie
Lydzaamheid, ook alle t ogenheden en wederwaardigheden
verdragen hebben. — By alle dezen zal ik flegts nog
e6n allerwonderdadigst geval aanvoeren, daar zy, die op
hunnen Here en God vertrouwden, in 't midden des verderfs , tegens het alverterend vuur ongerchonden bewaard
zyn. Ik ooge op de drie Mannen , Sadrach, Me•
fach en Abad-Necho , die, den dienst van hunnen Heer
niet willende verzaken, den Afgodsdienst verfoeid , en het
bevel des Konings van Babel niet gehoorzaamden;• 't welk
ten crevolge had, dat zy, op het godloos en wreed Gebod
vanbNebuc a dn efar , in eenen gloejenden Oven geworpen
wierden. Zy, die 's Konings bevel aan deze Mannen uitvoerden , werden door de hate des vuurs gedood ;
en dezen wandelden ondertusfehen zo ongefchonden in den
gloejenden Oven, dat zy 'er onbefchadigd uitkwamen;• zelfs
in zo verre, dat hun hair niet gezengd ware, noch hunne
klederen naar de reuke des vuurs riekten. Zo wonderdadig worden zy veelmalen bewaard, die bun vertrouwen onwankelbaar ftellen op den God hunnes heils ; en
dan vrezen zy niet , offchoon ook alles zich tegens hen
verzette; want bergen mogen wyken, en heuvelen wankelen , maar de Goedertierenheid Gods zal Dimmer van hun
wyken.
Tot dus ver bepaalden wy ors tot het Oude Verbond;
laten wy nu voorts het oog flaan op het Nieuwe Verbond; die heuchelyke blymaar,, het zaligend Euangely , dat
alomme vertroostingen ademt. — Hier word Gods Volk
vertroost, door die blyde Boodfchappers, welker getal eene groote Legerfchare was. — ' 3 Troostet, troostet
„ myn Volk (a)," was het bevel; de verkondiging van
, Ziet ik verkonhet Euangely was de vervulling.
dige u groote blydfchap, die alien den Volke wezen zal!"
Dus klonk die heuchelyke, die allereerfle Euangelifche blymaar , door de Bethlemitifche Velden. Heden is
„ geboren de verwagting, de vertroosting Israels (b)!"
Allertroostrykfte woorden I — Eene blydfchap die nu
alien Volker werd aangebragt, waar door alle de
treurigen van Zion vertroost worden — Voorwaar
eene gebeurtenis, die nooit weérga gehad heeft ; waar uit
eene blydfchap geboren moest worden, groter dan 'er ooit
on(a) Jez. XL: r.
(b) Luc. II: to, n.
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ender de Zonne was ondervonden; en voorwaar niet zonder reden. „ Hy, die ons den vrede moest aanbrengen
was nu geboren ; Fly, door Wiens Striemen ons genezinge geworden is (a)!" 6 biyde, o heuchelyke tyding !
6 heilryk Euangelyl Wy, wy alien die Kristus naam belt'.
den, wy alien ontvangen 'er de vertroostende Genadekragt
van! — Elke bladzyde is opgevuld tnet tmatredenen.
Elk woord is een vertroostinge voor de Ziele. — Zy,
die treuren , worden alomme vertroost ; hun, die droevig
zyn, werd eene heimelyke blydfchap ingeltort.
Zalig zyn die treuren, want zy zullen vertroost worden ;
— de zagtmoedigen zullen het aardryk beerven;
„ die naar de Geregtigheid hongeren en dorflen , zullen
,1 verzadigd worden; — den barmhartigen zal barmhar55 tigheid gerchieden; --die rein van harten zyn zullen
93 God zieu; ---de vreedzamen zullen kinderen Gods ge„ naamd worden; — die om der Geregtigheid wille ver99 volgd zyn, zullen het Koningryke Gods beerven.
„ Zalig zyn zy die vervolgd, verfmaad, belogen, en ge5) lasterd worden, om Kristus wille. — Het is, verblyd
u, en verheugd u; want alzo hebben zy vervolgd de
„ Profeten, die v66r u geweest zyn (b) ." — En op
dat men alle reden mogt hebben, om zulke harde bejegeningen , om alien druk en wederwaardigheden, met eene
Kristelyke gelatenheid en mannelyke kloekmoedigheid , te
kunnen dooritaan, doet de Leer des Euangelies den zulken
aankondigen, „ dat de Almagtige hun tot eenen Vader,
„ zy Hem tot Zonen en Dogters zyn zullen (c)."
De Almagtige, op wien alleen alle vertrouwen te itellen is,
op Wien zy zich veilig verlaten kunnen, deze heeft het ge.
zegt, deze heeft het gefproken: en die God, „ is een God.
alter vertroostingen, die zodanigen wil vertroosten; op dat
ook anderen, door de verkondigers van de blyde EuangelyLeer, vertroost kunnen worden (d)." — Op zulk ee•
ne hulp kan men zich veilig verlaten, en verwagten , dat
Hy ons niet zal opleggen, boven 't geen wy dragen kunnen. — Dit betuigt ook Paulus, en by gebruikt het
als eene .zeer gewigtige drangreden, om zyne Broeders in de
verdrukking te vertroosten, als by zegt: „ U-lieden heeft
,, gene verzoekinge bevangen, dan menfchelyke: dog God
is
(a) Jez.

5.

(c) 2 Cor. VI: i8.

(b) Matth. V:
Cor. I: 3, 4.
G 3

(d)

2

2.

90

DE VOORNAAME BRONWEL

is g etrouw; welke u niet zal laten verzogt warden ,
„ yen het geen gy vermeugt: maar Hy zal met de verzoes, kinge uitkomst fchenken , op dat gy ze knot verdra,, gen (a)." — Hoe getrouw de Almagtige altoos ge.
weest zy, hebben, door alle tyden, ondervonden, zy, die
op Hem vertrouwd, die zich op Hem verlaten hebben.-Dan inzonderheid hebben zy; die de Stigters der Kristelyke
Lere geweest zyn, de kragtdadigfte ondertleuningen zyner
hand ondervonden. Hoe vaak wierden ze op de wonder•
dadigfle wyze, uit verdrukkingen, uit boeijen kerkers ,
gored, voor een anders onvermydelyken dood behoed, of
tegens hunne doodvyanden en vervolgers befehermd? Een
aantal van doorlugtige en doorflaande bewyzen zyn hier van
voor handen ; dog 't zy genoeg ee n enkel voorbeeld te melden. De Almagtige doer de Aarde fcbudden op bare fun.
damenten; opende de deuren van den naren en doodlyken
Kerker; en deed Paulus benevens Silas veilig uitgaan. Geen
kwaad wedervoer htin ; ze wierden door eene wonderdadige kragt des Allerhoogiten in veiligheid gefteld ; zo dat
hunne vervolgers gene handen aan bun flaan konden.
Zoo ondervonden velen, als uit de Gefchiedenisfen overbekend is , en daarom onnodig afzonderlyk te melden , welk
eene veilige fchuilplaats de Almagtige zy in tyden van zware
verdrukkingen, — in tyden van rampen , tegenheden en
jammeren, — in tyden, als zy door hunne haters wierden aangevallen, gejaagd, vervolgd en in boeijen gevankelyk weggefleept. — Dan, dan was God hun Neil, hunne
bewaring, hunne beicherming. — En geen wonder ; dat
oneindig Opperwezen, het welk oneindig is in Goedertierenheden, kan nimmer hen, die Hem opregt lief htebben ,
verftoten. Kan hy hen, in beantwoording aan zyne wyze
oogmerken, niet beware!' in den tyd; moeten zy des eenen wreden dood fmaken; dan , dan ontfluit hy hun de
poorten des Hemels; dan opent hy de bronnen zyner eeuwige genade, en drenktze aan de Fonteinen zyner Wellusten, in de Gewesten, waar zy eene eeuwige Zaligheid beerven.
Ziet zo gunflig , zo troostryk vertoont zich onze GodsZo gundienst , gebouwd op de Godlyke Openbaring.
uitlokkend, verzekert dezelve ons allerwege, van
fi g,
eenen genadigen byftand; van eene zekere, van eene heilryke
verlosfing; van eene genoegzatne hulp; van eene kragtdadi-

(a) I Cor. X: 13.

ge
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ge onderfleuning; wanneer men den Here daar om opregtelyk aanroept; als men 'er Hem ernftig en vurig-orn fmeekt.
Roept my aan , zegt hy, in den dag der benauwdheid, en
„ ik zal 'er u uithelpen (a)." — Op dat onze kragten onder den zwaren last der verdrukkinge Met bezwyken zouden , ontvangen wy die vaste en zekere belofte van redding.
De Mensch tog zen, in weerwil van alle uitwendige anderIteuningen; in weerwil van het taaifte geduld, en de flerkfle
Lydzaamheid , het dikwerf ras zyner rampen gtwonnen ge•
yen, zo niet eerie Godiyke kragt hem onderfteunde; zo de
Almagtige en goedertieren God zyne gunstryke handen niet
geftadig am hem 'licit. — Dan de Here vergeet nimmer
de genen, die de zynen zyn. „ Eer zullen bergen wy,, ken en heuvelen wankelen, eer Gods Goedertierenheid van
hun zal wyken (b)." Zy hebben eenen onveranderlyken Heiland; tot dezen toevlugt nemende , kunnen zy verzekerd wezen, dat fly hen zal dragen op de vleugelen zyner Gebeden, voor den Throon der eeuwige Genade; en
fchoon het zwakke vleesch dan al eens moge bezwken, onder het gewigt der treffendfle rampen, zo zal Hy; die hen
verlost heeft, hun niet begeven, noch v-erlateh; maar eeuwig
doen Zegevieren over alle hunne rampen , over alle hunne
haters, over alle hunne vervolgers.
Zy dan, die van God hernial warden, mogen, op deze
Wereld, gedurende den tyd hunner beproevinge, vele verdrukkinge lyden; vaak tegens vele rampen en wederwaardig.
heden to worIlelen hebben ; vele vyanden, en tegenpartyders mogen tegens hen op{taan, en met geweld op hen aandruifehen , als een felle Wateritroom , zy mogen egter op
God blyven hopen. Laten zy Rykdommen , Goederen, Schatten, Eer en Aanzien in dit Leven moeten misfen.
Laten hunne klederen flegt en zober zyn. — Laten ze met vele mocite en arbeid de kost voor zich en hun
huisgezin moeten winnen. Laten vele jammeren, folteringen , ziektens en lichaarns gebreken op hen aanvallen.
Zy zyn en blyven de Beminden des Heeren; zy 'louden zich
verzekerd, dat God hun een fchat in . de Hemelen bewaart,
die hun nimmer zal ontnomen worden. — Dc Godsdienst bemoedigt hen met deze troostryke taal: „ Gy, 6 Be', minden des `faders , fchoon Gy in de Wereld , Praal,
1, Pragt, Schatten, Rykdommen, Eer en Aanzien derven
moet
(a) Pfalm L: 15.

(b) Jez.
4

Ia.
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moet, Gy zult nochtans gelukkig zyn ; Gy zult be8rven
„ een Koningryk, dat u bereid is van voor de Grondlegging
„ der WereId.— Verbeid dan den Here, tot dat Hy komt;
„ wagt met geduld dien zaligen itond af, welke u van alle
„ uwe rampen zal verlosfen, en over alle uwe haters doen
Zegevicren. — Hier zyt gy in een Proeffchool; wet" haast zal uw leertyd veritreken zyn; en dan zal eene ein„ delooze ontterming van den eeuwigen volzaligen God U
„ ornringen."
Nog eens. Ziet zulk een ftraal van troost fchiet
de zuivere Kristelyke Godsdienst nit zyn Godlyk gelaat. —
Hy ondcrwyst ons hoe 't eeuwig geluk verworven word ;
Hy leert ons den weg kennen, door welken wy in
vrede tot den Vader gaan kunnen ; en tevens verzekert by
ons, dat God, de Opperite Regter van Hemel en Aarde ,
in 't openbaar, ten aanzien van Engelen en Menfchen, den
verdrukten Regtvaardigen , den lydenden Vromen zal verr
beertyken , en met eeuwige genade bekronen. — Dan
zullen hem, dien voorheen op ieder voetftap de bitterheden
dezes levens volgden , daar hem op iedere fchrede de fcherpe dooms van tegenheden, op de gevoeligfte wyze , in het
vleesch ilaken, nu ieder ogenblik nieuwe Zaligheden omringen; geduurig zullen zich nieuwe Fonteinen van de zuiverfte wellusten voor hem openen, om hem met de Wateren der gelukzaligheid te drenken , eeuwiglyk en altoos.
Dit alles betoogt ons, zo ik agte, op eenen genoegzamen
grond , dat de zekertle en onwankelbaarfte toevlugt eenes
Kristens , in alien druk en wederwaardigheden , gevonden
word in den fchonen Kristelyken Godsdienst; en dat deze
hem bygevolg den veiligtten en zekertten grond verleent, oat
'er zyne Lydzaamheid op te bouwen. Een grond, waar op
wy ons volkomen verlaten kunnen ; die ons vertrouwen ,
zelfs in de barge uure des doods, niet laat bezwyken: maar
ons onderiteunt en bemoedigt, met een vooruitzigt op die
veel betere Goederen, welken in de Hemelen bewaard worden ; alwaar gene rouwe noch verdriet meer zyn zal; maar
genwige vreugde en blydfchap, voor het aangezigte Gods,
door onzen Heer Jezus Kristus.
Hoe duur zyn wy dierhalven niet verpligt, dit Hemel-gefchenk, onzen Kristelyken Godsdienst, hoog te fchatten, en
dien boven alles te waarderen I — \Vat zyn wy derhalyen niet verpligt, denzelven altoos te verdedigen en te befchermen, tegen de zulken, die 'er met eene helfche woede
op
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op aativallen , om ons dat onwaardeerbaar pand , ware het
mogelyk , te ontrukken! — Maar, (gedankt zy den Hemel !)
de poorten der Helle zullen denzelven niet overweldigen !
Onder hoe flerk eene verpligting liggen wy dan daar
benevens niet, om den Openbaren Godsdienst vuriglyk by
te woven, ter plaatfc te verfchynen , daar men God Unpariglyk aanroept; daar men Hem opentlyk eer bewyst; daar
Gods Woord oprecht verklaard en ernitig aangedrongen word ;
en daar men Hem, vulgens zyne eigen voorfchriften , dient!
Hoe duur zyn wy, eindelyk , verpligt, om onzen
wandel in te rigten, overeenkomftig met de Leer van onzen
Godsdienst ; te leven naar de regels, ons in het Euangelie
voorgefchreven , wanneer wy, door Gods genade in Jezus
Kristus op een onwankelbaren grond , that kunnen maken op de vervuiling der beloften in het zelve gedaan ;
en dus verwagten eene eeuwige Gelukzaligheid te zullen beC. V. D. C.
.•■■■■■•

AANTMERRINCEN NOPENS DE NIET GENOEC BZKENDE CHI.
NEESCHE RHABAKBER -PLANT, EN HET TARTAARSCHE GEWAS.

Door J. G. KALENBERC.
Apotbeker in 't ilahnoesfeniers Weesbuis, te ilmfletylam.
Ffchoon de fterke Handel met de Chineezen ons veelvuldige Droogeryen oplevere , is het egter te beklaagen ,
dat een ieder de vrye toegang, tot het bionenfte van dat Ryk,
Piet geoorloofd is. Flier door zyn wy verfteeken van de rechte kennis zulker Gewasfen , welke door de Kruidkundigen
niet onderzogt kunnen worden. Ten bewyze bier van flrekt
de Chineefche Rhabarber; de Wortel van dit Plant-gewas is
eene reeks van Jaaren vermaard geweest , deszelfs toevoer
naar Europa, door verfcheiden Natien , houd beflendig stand,
en nogtans misfen wy eene juiste kennis der gedaante van
dit uitmuntend Gans. Overeenkomftig nu met het algemeene verlangen , om dit Gewas rent ontdekt te zien , heb ik ,
zints myn uitgegeeven onderzoek , betrefFende het verfchil
tusfchen de Chineefche en Tartaarfche Rhabarber (a), waarin ook van de onbekendheid dezer Plant uit de Materiet

O

(a) Hedend. faded. Letter.Oefen. V Deel, No. G.

Gy
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Medica van GEOFFROY, gewag gemaakt is, in beraad geno.
men, (of ook myne geringe dienften van eenig nut mogten
zyn,) of 'er niet een bekende te vinden ware, wins reis naar
China gerigt was; aan wien men, met de vereischte kundig.
heden nopens de foorten van Rhabarber bedeeld , deze Com.
misfit zou kunnen opdraagen; ten einde dit Produt, op de
best doenlyke wyze, wierd nagefpoord. Ik vleide my wel
dra met het denkbeeld, dat zulks zou kunnen gefchieden,
ap eene dergelyke wyze als het gelukt is , met de onverwag.
te overbrenging van de Bladen der Kajupoet Boomen; uit
welke eene zuivere Olie bereid is: waar door wy thans eene
volkomen verlichting in dit Stuk hebben, dat te voren mede
duister was (a). Dit deed my, uit agting voor de kunst,
naar gelegenheid zoeken; en ik• heb myn doelwit in zo ver
bereikt , dat ik iemand gevonden hebbe, het onder.
zoek op zig genomen, en beloofd heeft, aes te doen , wat
hem de mogelykheid toeliet. Of het zo gunflig zal uitvallen
is twyfelagtig; intusfchen hoop ik op een goeden nitflag.
Midlerwyl had de Heer N. L. BURMANNUS, Hoogleeraar
der Kruidkunde dezer Stad, de goedheid van my ter leen'te
geeven dd Nieuvire Reisbefchryving van den vermaarden Peterburgfchen Hoogleeraar PALLAS, door verfcheiden Provincien des Rusfifchen Ryks. Dit Werk , befchryvende des
Hoogleeraars togten door die Gewesten, van 21 Juny 1768,
tot 3o July 1774 , voorzien met nieuwe Afbeeldingen en
Landkaarten, levert ons, neffens veelvuldige andere merkwaardiglieden verfcheiden ontdekkingen uit de drie Ryken
der Natuur. Voornaamlyk
vond ik 'er, tot myn genoegen,
'
twee verhaalen in, aangaande de Tartaarfche of zogenaamde
Moskovifthe Rhabarber: in 't eerl'e meld zyn Ed. ons zyne
eigen waarneemingen, op de uitreize in de maand July 1768;
en in 't tweede 't geen zyn Ed. van anderen overgenomen
heeft, toen by zig in April 1772. te Kiacbta (b) beyond.
Op het doorleezen van dezelven, kwam 't my niet ondienftig voor, gebruik te maaken van 's Mans pryslyken arbeid,
en den inhoud dier verhaalen by voorraad mede te deelen ;
tot

(a) Hedend. Fader/. Letter.Oefen. Ill Deel, No. 3.
(b) Kiacbta , eene beroemde Koopftad, en grensvesting, gele.
gen in Rusfisch Tartaryen, aan de Beek van denzelfden naam: niet
veel over de 6o vaam Zuidzyde, van het Chineefche vlek Mat.
,natsbin, alwaar heden de gantfche handel , tusfchen de Rusfen en
Chineezen, gedreeven word. Zie PALLAS Reize, III Deel, pag.
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tot dat Ivy, zo ik hoop, met den tyd, eene volledige onderregting van het Chineefche Product verkrygen zullen. Wy lee.
ren bier uit reds in wat Landareek de Tartaarfche Rhabarber Plant groeit, in welken tyd menze uitgraaft, droogt, op
wat wyze zy vervoerd, en in Kiarbta verkogt word. Wei
byzonder zou, volgens dit verhaal, deeze Plant merkelyk in
gedaante verfchiilen , met die, welke, zedert verfcheide Jaa.
ren in Europa, aan de Kruidbeminnaaren, onder den naam
van Handpalmswyze , of zogenaamde echte Moskovirche
Rhabarber, bekend geweest is. Dit veroorzaakt gevoiglyk een
twyfel over de tot nog genaunde echte loon; waaromtrent
men in een vast vertrouwen gebragt was; en die men reeds
in eenige Landen, zelfs met een goeden nitilag, volgens in.
gekomen berigten , aangekweekt heeft. Dit toont ons , hoe
moeilyk het valle , jets uit afgelegen Landen nauwkeurig te
ontdekken; vooral zo de vrye toegang belet zy hier door
kan niemand tot op heden zeggen, dat hem de rechte ge.
daante der Chineefche Plant met zekerheid bekend , is. Hoe.
wel 'er in 't voorleeden Jaar 1776, voor de Kamer Amtler.
dam alleen, nog 22224 ponden Rhabarber van China overgebragt zyn, zo weeten wy egterthet, of deeze Wortel, in
1Pecifieke zwaarte met den Tartaarrchen Einderfcheiden, van
eene zelfde foort afkomftig is. I 'er verfchillende ge.
voelens over ontmoet: de een wil, dat beide de RhabarberPlanten van eene gelyke foort zyn; een ander beweert , dat
ze van onderfcheiden foorten moeten weezen , 'omdat de
Wortelen een vierde in zwaarte verichillen; en een derde is
van gevoeien , dat de Planten foortgelyk zyn, maar clat het
verfchil veroorzaakt word, door 't onderfcheid van 't Klimaat
en den grond in Tartaryen , en in China: dan het ontbreekt
deezer laatfte gcdagte, hoe.fchynbaar zy ook voorkome, niet
min dan den anderen aan een gegrond bewys.
Hier mede zou ik tot de gemelde twee verhaalen overgaan , dan 't komt my niet ongevoegelyk voor, eerst nog
de naamen der voornaamfte foorten van Rhabarber , behal.
ven den Kruidbeminnaars, niet aan iedereen bekend , by te
brengen; op dat men te gemaklyker een begrip verkryge ,
van die foorten , welke by den Hoogleeraar PALLAS voorkomen. Men vind naamlyk, (lehoon 'er den Kruidkundigen nog meer verfchillende foorten bekend zyn ,) wel inzonderheid vier verfchillende foorten van Rhabarber, waarmede de Kruidhof dezer Stad thans vercierd is; die door
den Hortulanus, den Heer STORM; aangekweekt zyn ; en
wet-
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welke ik verfcheide maalen, tot zelfs in het Najaar, bezig.
tigd heb.
I. Rheum (Rhaponticum) foliis glahri s, petiolis fubfulcatis: of, Rhabarber met gladde Braden en gefleufde Steelen.
II. Rheum (Undulatum) foliis fuhvillofis undulatis, petiolis cequalibus: of, Rhabarber met ruige gegolfde Bladen,
en gelyke Steelen.
Rheum (Palmatum) foliis palmatis acuminatis: of,
Rhabarber met handpalmswyze gepunte Bladen.
IV. Rheum (Compaaum) fails fublobatis, obtufisfimis glaberrimis , argute, denticulatis: of, Rhabarber met gekwab.
de , zeer Romp gladde, spits getande Bladen.
Onder deeze vier foorten heb ik gevonden dat het Rheum
Palmatum, of de handpalmswyze Rhabarber, aanmerkelyk
verfchilt van de drie andere foorten; zynde de infnydingen
der Bladen buitengemeen diep overeenkomftig met eene
uitgebreide hand: en deeze zo zeer verfchillende foort is die
Plant, van welke men elkanderen beduid heeft, dat derzelver Wortelen voor de echte foort der zogenaamde Moskovifche Rhabarber gehouden moet worden. Nu zullen zien ,
in hoe ver dit gevoelen met de nieuwfle waarneeming van
den Heer PALLAS flrooke. Zyn Edele, op de nitreize van
Petersburg, al het merkwaardige gade geflaagen hebbende ,
en vervolgens te Moskow komende, vond aldaar eene aan.
kweeking van Rhabarber, waaromtrent het Dagregister van
July 1768, aldus luid (a).
„ Van niet minder gewigt kwamen my voor, de Proefneemingen , welke men met de aankweeking der echte
!, Rhabarber (Rheum Palmatum) in den Kruidhof te Mossl kow gedaan heeft. Dit uitneemend Gewas fchynt, in den
aldaar zynde grond, en dat Klimaat, zeer wel te willen
51
voortkomen. Men heeft een tamelyk groot veld, daar me,'
de beplant , en den wasdom 'er van, door ze meermaalen
te verplanten, aanmerkelyk bevordert. Het is niet te twy31
!! felon, dat de aangekweekte Wortelen, wanneer men dezelven tot een behoorlyken ouderdom hat komen , en met
ze
te droogen voorzigtig te werk gaat, al de kragten (b)
19
der Chineefche Rhabarber verkrygen zal; gelyk men reeds
55 in
PALLAS Reize. I Deel, pag. 15.
(b) Hier word waarfchynlyk gedoeid op de krap der Rhakar•
her, die in Chineesch Tartaryen groeit.
(a)
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33 in Schotland zo gelukkig geweest is, met 'er eene Proef
,, van te neemen &c. &c."
Uit deeze waarneeming zien wy, dat de gemelde foort
het Rbeurn Palmatum is, en dat dezelve , naar hunne meening, zodanige Wortelen zal voortbrengen, als men dooraaans5 hoewel verkeerd, den naam van Moskovifche Rha.
barber gegeeven eeeft. Want, Rusland, Moskow, en Rusfilch Tartaryen hebben , tot beden , de voordeelige gelegenheid niet van de Rhabarber in die Landftreeken, uitgezonderd door de than ondernomen Proefneemingen in de Kruidhoven, als anderzins, voort te teelen.
De bier gemelde Rhabarber komt uit Tartaryen, en word,
door de Bocharen, aan het Rusfilche Commercie Comptoir
te Kiechta afgeieverd, gelyk de Hoogleeraar ons in het volgende verhaal toonen zal. Her zou evenwel kunnen gebeu.
ren, dat eene wezentyke in Moskow voortgeteelde Rhabarber, met den tyd, door den Koophandel , in de Nederlan.
den overgebragt wierd , indien de aankweekiiig aldaar Wel
flaagde en toenatne.
Wat nu het tweede verhaal betreft; zyn Edele geeft in
het zelve een naauwkeurig verfiag van den Handel, welken
de Rusfen en de Chineezen met elkancier drywn; en de
daar in ontflaane verandering, zedert dat Kiacbta de gevestigde handelplaats geworden is. Met de ontvouwing nu
bier van, (waar mede wy ons, als buiten ons beftek zynde ,
niet zullen ophouden,) meld by ons, in zyn Dagregister
van April 1772 , wegens de Rhabarber, het volgende (a).
, De allevering der Rhabarber gefchied thans door een
„ 'Bochar, genaamd Abdufalam, en deszelfs Zoon Adaula
„ de Vader van den eerstgemelden, wiens naam is Murat
„ Akilims Zoon, had reeds te vooren, byna van den aan.
y ang des Chineefchen haiidels,
dels, den uvoer
n
der Rhabarber
75
„ naar Kiachta overgebragt, en 'er eene foort van Monopo„ lie van gemaakt. Deeze Bocharen zyn uit de Stad Selin,
„ welke Zuidwestelyk van Koko - noor (of blauwe Zee) te„ Bens Tibet (b) gelegen is, en met alle de Steden van klein
55 Bo(a) PALLAS Reize. III Dee!, pag. r5g.
(h) NEUMAN verhaait, in zyne Cbymia Medica Dogmatico
experimentalis, pag. 1044, dat de beste Rhabarber in het Ryk
van China , en de meeste in . de Provincie Xenfi wast; en dat Pater PAR EN N voor weinig Jaaren, aan de Academie der Weetenfchappen te Parys berigt heeft, dat de Rhabarber, welke in de
Provincie Xenti, gelegen in het Koningryk Tiber, groeide, de
allerflegtfte was.
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Bochary, ass haskar, Jerken, Atrar, (r) &c. tegensWoor•
al dig aan de Regeering van China onderdanig zyn.
De Landareek aldaar is een hoog en meestdeels ledig
SI gebergte, op 't welke de Rhabarber aan deeze zyde, of
If Noordlyk van Selin, omtrent tot aan Koko-noor, uit ver.
„ nauwde Steenrotzen groejen zou; de oude en bekwaame
,3 Wortelen kent men aan de buitengewoone dikke Stee39 len, welke zy voortbrengen; men graaft ze gemeenlyk in
April tot in May, zuivert haar van de g arde, en hangtze
25 aan de naby flaande Boomen (2) op, tot dat de Oogst59 tyd voorby is; wanneer de Tanguten, weike voornaamiyk
de Rhabarber verzamelen, haar van de Boomen afhaalen,
,, en t'huisbrengen. Het Blad zou road, en, om den rand,
„ met .niet zeer diepe infneden. voorzien zyn; naar welke
59 befchryving de rechte Rhabarber- Plant, niet het Rbeztm
„ Palmedum, welks Bladen, aan de Bocharen, die ik daar.
„ over vroeg , geheel onbekend voorkwamen , maar het
„ Rheum Compdaum zyn zal (3).
„ Mo.
(I) Het Land der Tartaren word, in de Geographie van non.
rsinit , BAC ,KIENE, en CRAMER, in drie Ryken verdeeld ; naaat.
iyk in Rusfisch , Chineesch , onafhankelyk Tartaryen. Offchoon
nu de bovengemelde Steden in bet zogenaamde onafhankelyk Tartaryen liggen , zyn ze, door de verovering der Chineezen onderdanig geworden ; terwyl zommige andere Tartaren alleen order de
Chineefche befcherming Haan.
(2) Men wil ons gemeenlyk diets maaken, dat de doorboorde
en aan een gereegen Wortelen aan de haizen der Schaapen gehangen worden, om ze dus door de lugt aan de in de weide loopende
Dieren te doen droogen ; maar van deeze drooging der Rhabarber
word bier niets gemeld.
(3) Bit verhaal is zekerlyk den Kruidkundigen vreemd voorgekomen ; inzonderheid bun, die reeds groote aankweekingen aange.
kid hadden. Men zou 'er evenwel tegen in kunnen brengen, dat
het maar een bloot verhaal is, 't welk deeze Chineefche Bocharen
misfchien uit baatzugt, of orn den Heer PALLAS in zyneondervraa•
gingen te misleiden, gedaan hebben; want het egte Zaad is immers
op hooge order, en veel onkosten, in Rusland ontbooden ; en de
Kruidkundigen in Rusland , Nederland, Engeland, Duitschland „
Zweeden, en elders, hebben de voortgeteelde Plant , voor eene nit.
geleezenfle foort van Rhabarber erkend. Doch by aldien men het
verhaal der Bocharen ganschlyk voor onwaarheid wil houdeu, zo
zou de Handpalmswyze Rhabarber in een gelyk lot kunnen deelen
Mtn

het Zaad is insgelyks door een Boehm* bezorgd.
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„ Mogelyk groeit het gemeene Rticuin Undulation 't welk
de koude en vogtige gebergten van Siberien , meesten99
„ tyds met flegts verrot-e Wortelen, voortbrengen, ook op
de Zuidelyke en drooge gebergten van Tibet, tot beste
17
Rhabarber.
wie weet, 'fze niet in de Landftreeken
1/
van Daurien of Jenifei , doer eene voorzigtige en drooge
aankweeking, en mot haar meermaalen te verplanten, tot
17
„ beste Rhabarber voortgeteeld kan worden.
„ De uitvoer Iran de beste Rhabarber (4) zou van den
Chineefchen kan,: verboden zyn. Dus gefchied dit flegts,
door eene foort van Sluikhandel, met befleeking der Op„ zienders en eene vermenging van gemeene ‘Vortelen. Men
„ brengt haar op Kameelen in wollen (5) Zakken, van iets
meerder dan vyf pud (*). Tot de reddering, ontfanast,
en betaaiing, in relteryen, is een bvzonder Commercie
2 , Collegie in Kiacbta aangefield; alwaar een Aporheker, op
„ eene jaarwedde, de handhaaving 'er van waarneemt. Al
,, de Rhabarber word hier, op het zogenaamde Rhabarber„ hof, onder de Oogen der Bocharen, door beeedigde werk91 lieden , flak voor fluk uitgeboord, afgefchraapt, het be„ dorven afgefneeden, de vooze , en doorgare Wortelen nit„ gefchooten , en de uitgeleezen Rhal
in o gtfangst ge11 nomen, gewoogen, en Contra6tmai ,)6taald; maar al de
11 afval, benevens 't geene , dat 'er nadéchand nog uitgezogt
„ mogt worden, zo bast als affchraapzel , word verbrand;
„ fchoon het nogtans, tot Extraden, of andere toebereidin„ gen van Rhabarber, ten minfien in de Hospitaalen, met
11 nut kon gebruikt worden.
„ Reeds twee maalen is, op hoo cre order, met veel on„ kosten, door de Bocharen, Rhabarber
b -Zaad bezorgd ge„ WOr.,
(4) Hier door zou men in de meening gebragt kunnen worden,
dat 'er twee zoorren van Rhabarber waren, van welke de flegte
uitgevoerd, en de beste te rug gehouden, tog evenwel ter fluik
'er onder gemengd, en vervoerd wierd ; maar, om aan zulke gedagten geen plans te geeven, kan menze tot eene foort brengen,
beftaande in beste en flegte Wortelen. De Rhabarber word van
de Mongalen Scbara modo , (of geel bout) en van de Chinee.
fchen Doncbo geuoemd.
(5) Het komt my niet ongelooflyk voor, dat de weinige Wol ,
welke men zomtyds aan de Rhabarber vind, niet van de Schaapen,
gelyk gezegd word, maar van de wolle Zakken komt.
(*) Een Rusfisch pud bond 40
Zie PA Lut s Voorreden,
Deel.

leo
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worden. Dog, welk eene foort van Rhabarber uit ha eer•
fte Zaad voortgekomen zy, is my onbekend.
75
si De laatfle refs, wanneer men door middel van een
Griek (6), genatmd Simon Manueloffyn Skerletof, , welke te vooren by de Rhabarber Conimisfie gc1tian had ,
51 van een met hem bevrienden Bochar, Rhabarber- Zaad
verkreegen heeft, was dat geese, 't welk thans onder
de
Kruidbeminnaars het bekende Rheum Palmatum voort
71
gebragt heeft. Maar eenige Lieden, die de Rhabarber
37
op haar Vaderlandsch gebergte gezien hebben, belchry71
en derzelver Bladen geheel anders , gelyk ik boven reeds
55 y
deeze Genees-Wortef
35 gemeld heb (7). Denkelyk
van
van
meer
dan
eLe
foort
van
Planten
van het zelfde ge.
77
't welk, door 't onderzoeken der foorten van
Rhabarber, die men in den Peterburgfchen Kruidhof reeds
57
5) heeft , niet bezwaarlyk na te gaan zou zyn. Alieenlyk
zou bier toe een tyd van tien en meer Jaaren vereischt
wordens om de Wortelen tot een behoorlyken wasdoin
en komen. Insgelyks diende. men de Proefneemin39 te lgats
gen , zo veel niogelyk was , in eene overeenkomftige
doen; waar toe, binnen de grenzen van
Landfireek
s?
en bekwaamer gevonden kan worden
't
Rudirche
'Kr
$7
rgten tusfchen de Yjus en Jenifei ,
dan
de
ledige
53
om Abakansch -.:ifSajansk ; welker ganiChe geiteldneid
71
het meest fchynt te gelyken naar die van 't Vaderland.
SP
,, van de Rhabarber. Misfchien zal ook bet Zuidlyke Dan„ rien,
75

7.5

(6) Dat de Griek Skerlete zig, in de bezorging van 't Zaad ,
eerlyk gedraagen heeft, kan wel waar zyn; doch wat zal men van
zynen Vriend, den Chineefchen Bochar oordeelen ? Men is veelal
gewoon, een bedrieglyk mensch een Chineesch te noemeu. Daarenboven zyn deeze Volkeren loos genoeg, om te begrypen , wat de
Rusfen, met zodanig Zaad , ten nadeele van hunnen. Rhabarberhandel, zonden kunnen uitvoeren.
(7) De Hoogleerasr drukt zig zeer omzigtig uit, om dat by zelf
de Rhabarber daar ter plaatze niet gezien, maar dit uit het verhaal
van anderen overgenomen been: by duid des alleen by veronderilelling , dat het, de Rhabarber met gekwabde Bladen, of het
Rheum Compaaum, zyn zal. En die veronderitelling komt my zeer
waarfchynlyk voor, om dat zy niet op een, maar op meer getuigen
lteunt. De fpitze Bladen van de handpalmswyze Rhabarber waren aan de Bocharen onbekend; en de Lieden, welken de Rhabarber op haar Vaderlandsch gebergte gezien hebben, geeven eene befchryving, welke overeenkomt met die der Bocharen.
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Lien, aan de Onon en de Argun, daar toe gefchikt zyn;
„ dewyl de ligging, doci cit Iroogte van het Tibetfche ge,, hergte , iets kcelder is , en de daar uit voortkomende
„ kande Lugt, in eene Zuidelyke Hemelsfireek, gemaatigd
gemaakt word. In alike Gewesten diende men, over
9,
s, een Steenagtigen grond , in een goed aardryk , op vetfcheide hooge en laage gronden, van ale foorten van
TS
Rhabarber
te planten .,die wy thans in den Kruidhof be,'
zitten ; om 'er voorts de gevolgen van of te wagten. By
51
de aflevering van de Rhabarber heeft men, toen ter tyd,
If
melk-witte (8) Stukken ontdekt, die in uitwerking met
3!
de beste Rhabarber gelyk , en zoetagtig van fmaak waren, &c."
Zie daar Leezer het merkwaardigfte dat Lry van efi Rhra
barber is voorgekomen; voor welks mededeeling wy dien
zyn..
Hoogleeraar ten uiterfle
(8) Of deeze melk - wine Rhabarber eene byzonderer port ult.
maakt, of eene fpeeling der Natuur is, itaat nog te bellisfen,
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VOGELEN.

(Volgens den Heer Dz IVIONTBEILLARD Meilefaryver van den
Iteer DE BUFFON.
Erfcheide Latyniche naamen zyn den Paradys-Vogel toegevoegd , en de voornaamfle daar van is Avis Paradifea,
Apos Indica, Avis Dei, en Illanucodiata, een naam door de
Italiaanen overgenoinen. De Duitfchers noemen hem LustVogel of Paradis- Vogel, de Engellehen desgelyks Bird of
Paradifi , de Portugeefen Pasfaros de Sol; in Nieuw Guin6
is hy bekend onder den naam van Burung-arou, en in dein•
dien onder dien van Boeres , dat wil zeggen Vogelen: deeze
Volken hebben Beene byzondere naamen om de verfchillende foorten aan te duiden.
Deeze foort van Vogelen is veel vermaarder, door de val.
fche en ingebeelde hoedanigheden daar aan toegefchreeven ,
dan door de weezenlyke en met de daad opmerkenswaardige
eigenfchappen. De naam van Paradys -Vogel verwekt by de
meesten het denkbeeld van een Vogel zonder Pooten, die altoos vliegt, zelfs als hy flaapt, of ten hoogflen eenige oogenblikken zich aan de takken der boomen ophangt, door
VI. DEM.. INIENGELW. NO, 3.
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middel zyner twee lange uitfleekende flaartpennen; die, vliegende, paart , gelyk eenige Infeden , en ook vliegende de eije•
ren ligt en uitbroedst, en dus zonder voorbeeld in de Natuur;
die alleen van damp en dauw leefe, het lyf geheel met vet
opgc-vuld en geen maag of darmen heeft: deelen ook, weike
deezen Vogel geheel niet zouden te flaade komen ; dewyl hy,
niets eetende, ook niets te verteeren heeft, of nit te werpen :
met den woord, een Vogel die altoos beweegende en alleen
in de huge bettaar, en zich daar in onthoudt zo lang hyleeft,
gelyk de Visichen in 't Water, en niet, dan naa zyn' dood,
op garde komt.
Zodanig eene aaneenfchakeling van lompe dwaalingen is
enkel een gevolg van de eerffe dwaaling; de veronderffelling
Mamlyk, dat de Paradys -. Vogel geen Pooten liebbe , fchoon
by van zeer groote voorzien is: deeze eerffe dwaaling ontftaat bier uit, dat de Indiaanfche Kooplieden, die handel drye ven in de Vederen deezes Vogels, of dat de jaagers , die ze
hun levtren , voor eene gewoonte hebben, zy om ze te
beret te bewaaren, of te gemaklyker in te pakken, of eindelyk om eene dwaaling, die hun voordeel aanbrengt, to onderfchraagen'octee —els met de vederen te droogen, naa
de Po;ten n
weggenomen te hebben: en dewyl
het langen tyd.is -pen, eer men van deeze Vogels andere , dan die dus Jebereid waren , gezien heeft , is het
vooroordeel dermaate verllerkt, dat men de eerffe ontdekkers
dc, r waarheid, gelyk het gewoonlyk gaat , voor Leugenaars
fcholdt.
Voor 't overige, indien lets den fchyn der waarheid kon
byzetten aan het verdichtzeltje van 't geduurig vliegen des
Paratlys- Vogels, 't is zyne ligtheid,veroorzaakt, door de
menigte en verbaazende uttgeflrektheid zyner Vederen: want,
behalven die de Vogels in 't algemeen bezitten , hebben zy
veele andere en zeer lange, die aan de zyden uitkomen, en
zich verre buiten den weezenlyken Staart uitfirekken ; zich
daar mode als vermengende, en een valfchen Staart vormen,
waar aan veele Waarneemers zich vergreepen hebben. Deeze
ôndervleugel-pennen, ik noem ze zo, orn dat zy van onder
de Vleugels komen, zyn zeer ligt in zichzelve, en maaken,
door derzelver zamenvoeging een geheel uit, 't Welk een allerligtst voorkomen heeft, eene dikte, bykans zonder zwaarte , zeer gefchikt om de fchynbaare grootte van deezen Vogel te vermeerderen , die als een Duif voorkomt en met de
daad niet grooter is dan een Spreeuzv, en teffens de foortlyke
zwaarte te verminderen; 't geen hem gefchikt maakt, om
zich
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zich in de ingt op te houden: maar te gelyk moet zulks dik.
wyls een hinderpaal weezen aan de fnelheid in 't vliegen, en
in het beffuuren van de vlugt, wanneer 14y tegenwind heeft:
overeenkomffig hier mede heeft men ook opgemerkt, dat de
Paradys-Vogels zich voor fterken wind verfchuilen , en tot
hun gewoon verblyf landen kiezen , weinig aan den wind
blootgefteld. „ De Eilanden van Aron zyn verdeeld in vyf
Eilanden, op 't middelfte derzelver alleen vindt men deeze
„ Vogels; zy vertoonen zich nimmer op de andere, om dat
„ zy, van eene zeer zwakke natuur zynde , geen fterken vend
„ kunnen verdraagen." Dit is het getuigenis van J. OTTON.
IIELBIGIUS.

Deeze Vederen zyn veertig of vyftig aan elke zyde, pen ongelyk van langte; het meerendeel fteekt ander den zwaaren
Staart uit, terwyl andere daar over heen loopen, zonder dien
te bedekken; naardemaal derzelver baardjes geheel van elkander zyn afgezonderd, maaken ze door het over- en wederloopen , een netswyze doorfchynencle vederhoop , zeer bezwaar6
lyk in 't aftekenen te treffen.
In de &lien agt men deeze Vederen ejer hoog, en ze wora'
den, uit dien hoofde, zeer gezogt ;
eeuw inehoe•
'en te lyden, of men zal ze in Ettrof_ liken, even als
de Vederen der Struis-Vogelen, en in cit.. thud ze zyn 'er
wonder gefchikt toe , zo uit aantnerking elan de ligtheid, als
van wiegen den pragtig fchitterenden gloed. Dan de Indiaanrcbe Priesters fchryven aan deeze Vederen, ik weet niet welke wonderdaadige kragten toe, die derzelver prys in 't oog
des Gemeens zeer verhoogen , en den Vogel, van welken zy
komen, den naam van Cods- Vogel gegeeven heefr.
Naast deeze Vederen zyn, in den Paradys - Vogel, 't aaninerkenswaardigst , de twee lange Pennen, die boven den wortel van den waaren Staart uitichieten, en zich meer dan Uri
voet uitftrekken beneden den Byltaart, gevormd door de On.
dervleugel'pennon. Deeze Pennen zyn, op 't midden, voorzien met kleine zeer korte en als eerst uitkomende baardjes:
bovenaan en beneden hebben de baardjes eene gewoone langte. Die aan 't einde zyn by de Wyfjes veel korter,, en dit
is, volgens BRISSON, bet eenig teken 't welk ze van de Mannetjes onderfcheidt. Volgens HELBIGIUS, zeggen de Inwoonders der Landen, waar men de Paradys-Vogels aantreft , dat
de Wyfjes veel kleinder zyn dan de Mannetjes.
De Kop en de Hals zyn bekleed met een foort van fluweel,
gemaakt door kleine, rechte, ftyve en digt- aan- een- thande pluinipjes : die van de Borst en den Rug zyn langer ,
(loch
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doch alle zydagtig en zagt op 't 4anraaken. Veelerlei kleuren
fpeelen in deeze Pluimadie, en geeven eenen verfchillenden
weerfchyn , naar in gate van het oncieriche iden vallen der ligtilraalen: een gloed en kleur-mengeling Inet geene woorden te
berchryven ; en maar zeer gebrekkig in gekleurde voorwerpert
of te zetten.
Zeer klein is de Kop naar evenredigheid van 't Lyf, en de
Oogen zyn nog kleinder,, en zeer digt aan de opening van den
Bek geplaatst. CLusius verzekert , dat de Paradys -Vogel
niet meer dan tien Staartpennen heeft ; maar ongetwyfeld hadt
hy niet geteld in een leevend voorwerp, en 't is twyfelagtig of de zodanigen, die, uit zo verre landen tot ons komen ,
alle de Pennen en Vederen hebben; ook is deeze foort van
Vogelen zeer aan ruijen onderlievig; en de ruityd duurt 's
Jaarlyks eenige maanden. Zy verrchuilen zich voor dien tyd,
zynde- die den regentyd, in de landen huns verblyfs ; doch
omtrent,het begin der maand Augustus, dit is naa dat zy gebroe4 hebben, krygen zy hunne Pennell weder , en in de
maanden Septeml-Ae en October, het ftilfte en fchoonfle faifoen , vliegq ,tip by lienden , gelyk de Spreeuwen in Europa.
heeft zich niet zeer verre verfpreid,
Dees fctioc,'
in het gedeelte van Afie , waar de
men vindt hehi
Speceryen groeie en byzonder op de Eilanden van Arou ;
hy is niet onbekenciiin dat gedeelte van Nieuw Guind , 't welk
digt by deeze Eilanden ligt: dewy! hy daar een' naam heeft
doch die naam zelve, Burung - Arou , fchynt het oorfpronglyk Gewest deezes Vogels aan te duiden.
De bepaalde gehegtheid der Paradys-Vogelen , aan de Landen
waar Speceryen wasfen, geeft grond om te denken , dat zy,
op 't Specery diaagend Geboomte , hunne geliefdfte fpyze
vinden. TAVERNIER merkt aan, dat zy zeer gefteld zyn op
Muscaatnooten , en ten tyde , als die ryp zyn , in menigte derwaards vliegen , gelyk men in Frankryk , by den Wyn-oogst,
benden Lysters ,ziet, als mode dat die nooten , welke zeer
Berk zyn , hun dronken maaken en doen neertuimelen. Vast
gaat het slat zy niet enkel van den Dauw leeven, HELBIGIUS,
die in de Indiên gereisd heeft, leert ons dat zy zich voeden
met roode bezien, welke aan een zeer hoogwasfenden Boom
groeien. LINN2EUS wil dat zy op groote Kapellen aazen; en
13ONTIUS dat zy jagt maaken op kleine Vogeltjes , en dezelve
verflinden.
Bosfchen zyn der Paradys .Vogelen gewoon verblyf,. zy
rusten op de takken, waar de Indiaanen, verborgen in hgte
van teenen gevlogte hutten ze opwagten, en met pylen
dood-
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doodfcbieten. De vlugt der Paradys rogelen heeft veel van
die der Zwaluwen , dit it eft hun den naam doen krygen
van Zwaluwen van Ternaiv anderen ze.ggen dat zy met de
daad de gedaante van Zzraluwen hebben; doch dat zy veel
hooger vliegen, en vItoos hoog in de lugt gezien worden.
SC110011 MARCGRAVE de befchryving deezes Vogels plants
geeve in zyne befchryving der Vogelen van Brafil, moet
men, nogthans, niet denken, dat hy in Brafil gevonden
worde , of de Schepen der Europeaanen moeten hem den.
waards gevoerd hebben : en ik growl deeze myne gedagten
Met alleen daar op, dat MARCGRAVE den Brafiliaan4e beiz
naarn diens Vogels niet vermeldt, gelyk by gewoon is van
alle Vogelen , die daar vallen, en op he .: 1tilzwygen van
alle Reiziaers, die de Nieuwe Wereld en de daar oniareeks
liggende Eilanden dooereisd hebben, Iva): ook op de wet der
Lugtareeke . : deeze wet die ten opzigte van de Viervoetige
Dieren geldt , mag ook toegepast worden op verfcheide
foorten van Vogelen, en byzonder op den Paradys-Vogel
een bewoonder van landen, niet verre wan den Evenriagts7
lyn, waar het overvliegen veel bezwwlyker
te meet
daar hy geene Vleugels heeft, Real= z • taar evecredigheid van de menigte der Vederen: want F.414::heict alleen
is niet voldoende tot bet doen van z'i. een' .overtocht :
deeze zelfs is een hinderpaal in ,geve van tcgenwind,
waar tegen zy, gelyk ik reeds aanmerkte, niet op kunnen:
daarenboven is het niet wel te begrypen, dat deeze Vogels
zich zouden blootflellen aan 't overvliegen van ongemeete
zeeen , enn een Nieuw vast Land te vinden, daar zy in de
Oude Wereld zich vrywillig beperken in een zeer engen
kring , en geene poogingen aangewend hebben, om uit te vliegen
in nabygelegene Gewesten, die hun dezelfde lugtsgefleltenis,
dezelfde gemakken, dezelfde leevensmiddelen aanbooden.
Het blykt niet dat de Ouden den Paradys rage/ gekend
hebben : de zo in 't oogloopende en .zonderlinge kenmerken ,
die hun van alle andere Vogelen onderfcheiden, die lange
Ondervlevel-pennen , die lange Pennen by den Staart, dat
natuurlyk flawed, 't welk den kop bekleed enz. , vinden wy,
nergens , in hunne Werken aangeweezen. Zonder grond
heeft BELONIUS voorgewend, in den Paradys.Progel , den
Pbenix. der Ouden gevonden te hebben : zyn denkbeeld
fleunde op eene zwakke overeenkomst , die by meende te
ontdekken , en deeze nog is min gelegen ix de weezenlyke
eigenfchappen deezer beide Vogelen , dan in de verdichtzelen van den een en den ander verfpreid. Daarenboven verii 3
fchilt

i

106

NATUURLYKE HISTORIE

fchilt de lugtflreek dier beide Vogelen: immers zou men
den Phenix in ilrable en zomtyds in Egypte moeten yinden waar de Paradypt bgel zich nook vertoont, die, gelyk wy deeden zien , bepaald fchynt aan 't Ooster gedeelte
van Afie , den Ouden zeer weinig bekend.
CLusius verhaalt, op 't getuigenis eeniger Scheepslieden,
die 't ook flegts van hooren zeggen hadden, dat 'er twee
foorten van Paradys rogelen zyn; de eene beftendig veel
fchoonder en grooter, bepaald aan het Eiland ilrou, de an.
dere veel kleinder en min fchoon, zich onthoudende in het
Land der Papoux, digt by Gilolo. lInztolus, dien hetzelfde verhaald was, op de Eilanden van zfrott, voegt 'er
urvens, dat de Paradys Vogels van Nieuw Guind of het
Land der Papoux, van die op 't Eiland Arou Met alleen
verfchilden in grootte, maar ook in de kleur der Pluimadie,
aie wit en - geelagtig is. Ondanks deeze twee getuigenisfen,
waar van het eene zeer verdagt en het ander te onbepaald
is, om 'er iets beflisfends nit op te maaken , fchynt het my
toe, dae alles, watonen, met rede, volgens de bestgeftaaf.
de berigten, kan zeggen, bier op uit komt , dat de Para.
• uks ele Lrdien krygen , niet altoos even
dys Votzels a4A.
goed bewerch lkaiider volkomen gelyk zyn; dat men
onder dezelve tiikoter en kleinder vindt; dat deeden meer
Pndervleugel-pennzu en !anger neerhangende Staart- perinea
hebbeu dan geenen; terwyl de laatile in eenigen geheel an.
ders gefchikt zyn, of gansch ontbreeken: anderen, eindelyk, verfchilien in kleur van Pluimadie, door pluimpjes en
kuiven , enz. Het valt, in de daad, zeer bezwaarlyk , in
deeze meest alle verminkte, mismaak:e, of ten miniten ilegt
bewaarde Paradys Vogels , die wy . te zien krygen , juist te
bepaalen wat byzondere foorten uitmaakt; wat alleen vet.fcheidenheden zyn, van ouderdom, fexe, jaargetyde, lugt,
ftreek, toeval enz. afhangende.
Hier benevens that nog in opmerking te neemen, dat de
Paradys Vogels , waar in men Koophandel dryft , ter
Oorzaake van derzelver beroemdheid , zeer duur zyn
't welk gelegenheid geeft, om , onder dien naam , verfcheidd
Vogelen te doen doorgaan , die een langen Staart en eene
fchoone Pluimadie hebben , en de Pooten afgelneeden wor.
den , om ze tot hooger prys te verkoopen. Zelfs vindt
men genoeg weezenlyke Paradys Vogels , die men zonderlinger en gevolglyk ook veel duurder heeft zoeken te ma.
ken, door ze, op verfcheide wyzen, te misvormen.
1k zal bier alleen nog een kort berigt byvoegen van den
Vo-
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Vogel , doorgaans den Koning der .F'axadys Vogelen geheeten , in 't Latyn Manucod,',3ia Rex, of Rex avium Paradifearum , in 't Engelsch King of Birds -0Paradife. De Ge:fchiedenis deezes Vogels is vol van verdichtzelen. De Zeelieden , van welken cwstus zyne voornaamfte berigten ontleende , hadden hooren zeggen, dat de twee foorten van
Paradys-Vogelen elk Kaaren Koning hadden, aau welken alle
de andere met veel onderwerplykheids en trouwe gehoorzaamden , dat deeze Koning altoos hooger dan de overige
bende v/oog, en boven zyne Onderdaanen zweefde; datehy,
van daar, zyne bevelen gal ow de brounen op te zoeken,
want uit zonder gevaar lion gedronkeu worden , en hier van
de proef te neemen enz.
Schoon deeze gewaande Koning der Paradys- rogelen vet-fcheide trekken van overeenkomst mer den Paradys - Vogel
hebbe, is hy, nogthans, door eenige daar van ondericheiden.
Hy heeft, gelyk deeze, een kleinen Kop , bedekt met eene foort van tluweel, nog kleinder Oogen, boven ,den hoek
van de opening des Beks geplaatst, lenge en fterke .Pooten,
een Pluimadie met een weerfchyn vree _ omen aan den
Staart, bykans gelyk aan die ,des Par; ci s..-L bgels , alleen
zyn ze korter aan 't einde gebaard, eii d ':baardjos inwaards
na elkander omgekruld; in deeze ontderc men oogen in 't
klein , gelyk aan de oogen in den Staart der Paauwen. Ook
heeft by onder de Vleugels te wederzyden zeven of acht
Veeren , langer dan men by de meeste Vogeien aantreft ,
doch korter en van eene andere gedaante dan in den Paradys-Vogel , dewyl ze, over de geheele langte, voorzien zyn
met over elkander hangende haardjes. Voorts is hy van
den Paradys-Vogel daar in ondericheiden, dat by veel kleinder is, een witten en naar evenredigheid veel langer Bele
heeft, de Vleugels .zyn desgelyks veel'langer; doch de Staart
veel korter en de Neusgaten zyn met Pluimpjes bedekt.
CLusmus heeft maar dertien Pennen in elken Vleugel, en
zeven of acht in den Staart, geteld; doch geene andere dan
gedroogde voorwerpen gezien, die zeer mogelyk alle Pennen met hadden. Die zelfde Schryver merkt als eene by.
zonderheid op, dat, in eenige voorwerpen, de twee by den
Staart uitfteekende Pennen, elkander kruisfen: doch dit moet
zeer natuurlyk plaats vinden by denzelfden Vogel, ten opzigte van twee lange buigzaame Pennen, naast elkander gelegen.
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WAARNEMING VAN EEN WITTEN BOOG AAN DEN HEMEL.
Door j. en A. ESDR6 A. L.

te Dordrecht.

M. en Philef. Dr.

DEn

26 Febr. des avonds, by eene zeer heldere Luck,
wierden wy, omtrent half agt, een witten Buog aan
den Hemel gewaar. Dezelve ging over het hoofd van de
Maagd, en over Regulus, tusichen Procyon, en den regter
voet van Pollux, over de regter en linker Schouder, als mede over de drie Sterren in den Gordel van Orion. Het eene
einde was omtrent 't Zuid-Oosten , terwyl het ander in
't Zuid-Westen gezien wierd. Nadat wy dezen Boog ccnigen tyd.waargenomen hadden, begon by in 't midden flan•
wer worden; zelfs verdween het middelfte gedeelte bykans terwyl de einden nog merkelyk zichtbaar bleeven. Dan
kort daarop wierd dezelve weder geheel gezien, en wel veel
belderev, dan te voren, of daarua. Het licht, dat van den
Boog afaraalde I wts zo flerk , dat Regulus niet weinig van
r yn glans en lister valoor, wen de Bog op 't helderae
Bond.
Deze Boog was,. in eene geduurige beweeging, nu ryzende, dan daalende 0; tot dat by eindelyk onder Regulus, tusfclien Procyon en Lyrcus, door de Sterren in den Gordel
van Orion, en door zyn liukervoet ging. Na dat dezelve
zeer helder, als eene witte Wolk, geflaan had, begon by te
verflauwen; en wel aanvanglyk in 't midden; alwaar ook een
goed gedeelte van den Boog 't eerst verdweenen is. Toen
veranderde vervolgens het Oostlyk einde, als in verfcheide
witte Wolken, die, volgens allerleie rigtingen, door elkander
bewogen, deeds naar het Westen voortgingen; werwaards
de Boog insgelyks, geduurende de waarneming bewogen
was. Deze witte Wolken veranderden in een breeden, ee.
rigzints gebogen witten flreep, die zich voorts in twee vet.deelde , terwyl 'er een damp over Orion gezien wierd. Ondertusichen was bet Westlyk elude uit het gezicht geraakr.
De gemelde twee witte Streepen wierden an, en allengskenS
flauwer; beweegende zich midlerwyl naar bet Westen. Bindelyk is dezelve verdweenen, nadat wy het verfchynzel anderhalf "nu waargenomen hadden.
De Heer LE FRANCQ VAN BERKHEY, dit berigt aan onze
Iloekverkoopers zendende, heeft 'er tevens zyne eigen waarng-
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nettling van dit verfchynfel bygevoegd ; welke zaaltlyk met
die der opgenoemde Heeren uvereenkomt. Ik zag,
(zegt by,) den 26 February, te Amfterdam zynde, en over
de Nieuwebrug gaande, cmtrent de klok agt uuren, Zuidwestelyk van my af, een zeer helderen, zig breed uitfpreidenden, witten Lichtftraal, ryzeude uit eene donkere Wolkbank. Dezelve ftrekte zig, dog flauwende, verre over myn
hoofd ten Zuid .vesten nit; en verdween , voor zoo verre ik,
van wegen de kortheid der gezigt=einders, zien kon, ten Zuidoosten. Eerst twyfFelde ik, nademaal de Lugt helder was,
of het de zogenaamde melkweg niet ware; dan, zoo wel de
ongewoone plaatfing, als de byzondere beweeging in dien
Straal, bragten my tot een ander befluir.
Na alles wel ruim een kwartier nuts, volgens myne knit.
de, gade geflagen te hebben, verrnoedde ik, dat het eel],
voorboode van een iferk Noorderlicht zou zyn ; dewyl de
Wolkbank , waar uit de ftraal of bong opklom , volkomen
overeenkwam met zulk eene Noorderlichtbank; ook was de
beweeging in den boog eveneens, als die fehiely T;e voortvloeijing of verzwinding, welke men in de eioorderlicht-vlammen ziet. En dit myn vernioeden des nabs bevestigd gewarden : want des anderendaags heb ik, uit vericheiden byzondere perfoonen, die (=rent elf of half twaalf uuren en
laater op de ftraat geweest waren, verffmn, dat zy nimmer,
by hun geheugen, zulke fterke en vuurig roode Noorderlichtvlammen in de Lugt gezien hadden. Wanneer men dit overweegt , en zulks vergelykt, met het bovenitaande berigt van
die in de Sterrekunde zeer bedreeven Heeren, fchynt men,
op goeden grond, wel te mogen vastffellen, dat deeze
rende fiemelboog , als 't ware, een voorboode van het Noorderlicht geweest is, of eene uitbarfting van eene Noorderlichtbank ; waar in die boog zig eerst als een witte Ligtftraal , en
eindelyk als vuurige Wolken vertoond heeft, welk een en ariq
der tot het verder nafpooren der Verhevelingen, hier te Lande, van dienst Ilan Tyr.,
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AANMERKINGEN OVER HET PORTRAIT-SCHILDEREN; EN EEN
BERIGT VAN DE PROEVE OVER DE MIDDELEN, OM DE
PORTRAITEN, MET OLIEVERF GESCHILDERD VEELE
EEUWEN VOLKOMEN TE BEWAAREN. Door den
Beer VINCENT DE MONTPETIT. MET DE GOEDKEURING VAN DE KONINGLYKE ACADEMIE DER
WEETENSCHAPPEN TE PARYS.
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Et Portrait-fchilderen is, van den aanvang der Schilderkunfte af, onder alle foorten , het gewigtigtte en ftreelendst voorwerp geweest; men fchryft zelfs de geboorte dier
fchoone Kunfte toe aan de zorge eener Minnaresfe , om de
weezenstrekken haars Minnaars te bewaaren , de fchaduw
van wiens Hoofd zy , op de muur haars kamers , by het
lieht ealer lampe, aftekende, Deeze foort van lchilderen is
dus na verwant.aan eene aandoening, die alle gevoelige Zielen treft.; ep byzoncter flerk werkt by aanzienlyke en in eer
geklommene Famter Een 'Vader, een Moeder, een Groot.
vader,, een Overgtootv eer, en anderen , wier gedagtenis dierbaar is, worden voor alieh, die 'er belang by hebben, kostlyke tafereelen , en, vordienen de voorkeus boven Schilder.
ftukken, Gefchiedentsfen verbeekiende , die geene lotgevallen
des Lands behelzen , fchoon vervaardigd door de band der
grootfte Meesteren: in deeze zal men zich verwonderen over
de kunst en 't vernuft des Schilders, de geest zal eenigzins
deel neemen in de verbeelde gebeurcenisfe; maar de gaufche
Ziel zal zich op de Portraiten vestigen; de verknogtheid , de
tederheid, de eigen-liefde , en alle de aandoeningen der Ziele
vereenigen zich, om ze van aangelegenheid te maaken.
Zeer zou het ons tot genoegen ftrekken, tegenwoordig de
Portraiten te aanfchouwen van alle onze Koningen, van 't be.
gin der Franftbe Heerftbappye ; van de Koninginnen, Prin.
fen en Prinfesfen, in welke wy, onze Gefchiedenisfen leezen.
de, belang ftellen; van die beroemde Heiden, die zo veel
eers aan 't Menschdom gedaan hebben; van die vermaarde
Overweldigers, die ten geesfel van 't zelve dienden ; van die
beroemde Mannen , aan welken wy zo veele kundigheden vex..
fchuldigd zyn, wier verlicht verltand ons te ftaade kwam,
am ons uit de duisternisfen der onkunde te redden; van die
Heldinnen en beroemde Vrouwen, de roem en 't cieraad haarer Sexe; van die volyverige Patriotten, aan wier moed en
trou•
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trouwe wy veele voorregten en zegeningetr hebben dank te
weeten ; en van zo veele anderen, weer gedagtenis tot de laatfte naakomelingfchap in zegeninge zal zyn. Hoe genoeglyk zou het weezen hunne Portraiten te zien , zodanig als zy
in leevenden lyve waren, derwyze dat men nog uit de kleur,
zo wel als uit de weezenstraken , zou kunnen oordeelen over
hun Charmer en Zielsgefteltenisfe: want, indien de hoedanigheden van het hart en der Ziele zich op 't gelaat vertoonen , zouden wy een middel te meer liebben, oin de overeenkomiten daar van met hunne daaden na te fpeuren.
Portraiten, wel bewaard, zouden met de Gefchiedkunde
hand aan hand gaan , en de Wysgeer zou kunnen beflisfen ,
of de daaden cells Helds aan zyne geaartheid, dan aan zyne
opvoeding, moeten worden toegefchreeven: deezerwyze zou
de Schilderkunst, die, dus fang alleen een aangen ame Kunst
geweest is, in den rang der nutte Kunflen komen.
Ongelukkig zyn de voortbrengzels dier betoverende Kunfte,
tot heden, wat de bewerking aanbelangt, alleen volbragt,
volgens dikwyls onzekere en meest ahrs gebrckki4ge, begin•
zelen; de meeste Schilders zyn gelled E. 2t,1:iesch geweest, in
de keuze en de behandeling der beifien: 't welk die ongemerkte verwoesting veroorzaakt beeft , van bykans alle , de
Schilderankken met Olieverf, die, voor 't mcerendeel , in
zeer korten tyd, van zelve bederven: eene verwoesting, wel.
ke ons, ten aanzien van 't zedelyke , bet middel ontrooft om
den fmaak der Ouden met den onzen, wegens 't geen men
Schoonheid noemt, re vergelyken: want de ktnnis van den
heerfchenden Smaak kan ons opleiden tot die van de beerfchende Zeden der tyclen: de verandering daarin maakt, dat
wy met onze Voorvaderen niet overeenftemmen in de kentckenen van een fchoon gelaad: eertyds gaf men de voorkeuze
aan grootfche trekken, die eerbied en ontzag inboezemden,
flerke en beftendige driften ontvonkten : tegenwoordig heeft
men geene bepaaling, en men hegt zich min aan vaste trekken, dan aan een zeker ik weet niet wat, 't welk vertnaak
fchenkt en onbeitendigheid aankondigt : men bolt zelfs zo
verve buiten 't fpoor, dat men een mager gerirnpeld vel boven
een fchoon en vol gelaad verkiest: eene voorkeuze, die geen
plaats gehad zou hebben in de dagen onzer moedige Ridde.
ren, die van 't eene na het andere Steekfpel gingen, om lans.
fen te breeken; en leevensgevaaren uit te ftaan tot eer hunner minnaresfen: Juffrouwen, buiten twyfel, van eerie fchoon.
held, die, hoewel toen beroemd en aangebeden, thans ge.
heel vergeeten ) om niet te zeggen onbekenci is: dewyl geen
ge-
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gedenkituk volkotrien genoeg ons overgebleeven is, om 'er
ons een rechtmaatig denkbeeld van op te leveren : de rechte Portraiten daar van te kennen, zou van zo veel te meer
aangelegenheids weezen , dewyl die de Gefchiedfchryvers
ons fiebben opgeleverd, voor 't meerendeel, ongetrouw, romanesk en ingebeeld zyn.
De Beeldhouwkunde heeft ons het denkbeeld der Ouden
van de Schoonheid wel eenigzins overgeleverd; doch 't is
alleen door de gedaante , die ons de fchoone Natuur Met
geheel en al kan fchetien, zonder 't behuip der kleuren,
welker leevendigheid , gloed en blos , op 't weezen, het
bruin en blonde verfpreiden. Dat aanvallige, dat betoverende, die keurige trekken der oogen , welker kleur en fpeeling de Ziel fchilderen j en de fchoonheid bezielen; die ftand
der wenkbeauwen, dat flodderen der hairlokken , die frisheid
van rocoverwige lippen, en zo veel andere verrukkende uitwerkzels van het Koloryt, die de Beeldhouwkunde niet kan
verfchaffen, zouden in een welbewaard Schilderftuk gevonden worden.
Alle die Godip,ien, zo opgehemeld in de Gefchiedenisfen, zouden met de hedendaagfche kunnen vergeleeken worden: en eene Juffrouw,. thans wegens haare fchoonheid beroemd, zou, in toekomende eeuwen, leeven, om, op haare
beurt, tegen nieuwe fchoonheden te monfleren.
Het was , buiten twyfel, eene der voortreflyke Schoonheden, die CAREL DEN VIII, Koning van Frankryk, gelegenheid gaf, om al de grootheid van zyne Ziel aan den dag
te leggen. Deeze jonge Overwinnaar van Italie, zegepraalende in de kleine Stad Tuscanelle, naby Viterbo, komende,
tradt alleen in de kamer eener allerwelgemaaktfte en fchoonfte jonge Juffrouw, die een geweldig liefde.vuur in zyn boezem ontaak, en teffens tot de edelmoedigfte daad uitlokte.
Deeze Vorst, van een tederen, galanten , en edelmoedigeti
aart, wel verre van het regt der overwinninge te misbruiken , en zich te bedienen van zyn gezag, en de gereedheid
die zich opdeedt, om zyne drift te voldoen , eerbiedde de
Schoone, Welke hem verrukte, bragt hide toe aan haare
Deugd, gaf haar een huwelyksgoed, en trouwde haar op 't
voordeeligst uit. Wie zou niet wenfchen bet Portrait te
zien van die Schoone, en dat do Helds , die , in den
korten tyd zyner veertien-jaarige Regeermge, den tytel van
den Grooten verdiend heeft, en door zyne behaalde overwinningen, en door de uitfteekende hoedanigheden zyner
Ziele
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In de Eeuw van deezen Grooten Koning, heeft het fcbilderen met Olieverf een begin genomen: indien de toenmaalige Schilders, en hunne Opvolgers, den zelfden voet ge'louden hadden als de Uitvinder,, om hunne Tafereelen te
bewaaren , wy zouden tegenwoordig veel meer Portraitert
van aangelegenheid bezitten ; doch bykans alle Dude Portraiten I die van TITIAAN zelve, vertoonen ons die fchoone
kleur, die fchoone eenftemmigheid, welke de natuur trof,
niet meer: de helderite deelen alleen onderfcheiden zich, en
nog zyn deeze bemorst door de vuiligheid in het doek, en
de kleurftreepen daar door zeer veranderd: het overige der
Schilderye is donker, men kan 'er bykans niets in onderfcheiden: zodanige ftukken ook , die teevallig best bewaard
of opgemaakt en vernist zyn, door eene bekwaame hand,
hebben nog veel verlooren : dat brengt te wee, dat de
meeste oude Portraiten verzonden zyn na oude Kasteelen,
waar zy in Kamers en op Zolders hangen , om Vèrder te
bederven en voor de naakomelingfchap verlooren te raaken.
Hoe veele beweegredenen zyn'er gevolglyk, om ons zorg te
doen draagen voor verlies der oude Portraiten, en te verlangen dat de hedendaagfche beter bewaard warden.
De Heer VINCENT DE MONTPETIT, door liefde tot die
fchoone Kunst gedreeven, heeft zich genet °in de oorzaaken van het verderf der Schilderftukken , met Olieverf, te
onderzoeken ; met onvermoeiden yver is by meer dan dertig Jaaren bezig geweest ter uitvinding van een middel, om
ze voor de naakomelingfchap te bewaaren , 't zy door hervorming of volmaaking der bekende Kunstbewerkingen, 't
zy door de keuze en zuigering der SchilderItoffen , en de
wyze van ze te gebruiken : by heeft zyne waarneemingen
en proeven aan de Koninglyke Academie der Weetenfcbappen ter hand gefteld. De Goedkeuring van dat agtbaar en
geleerd Lichaam heeft den arbeid deezes Mans bekroond ,
en hem aangemoedigd om de vrugt daar van het Getneen
mede te deelen; zyn eigen belang opofferende aan den roem,
om de agting zyner Tydgenooten te verdienen, en nuttig te
weezen aan de Naakomelingen.
De Heer DE MONTPETIT zyne proeven genomen
bende, heeft tot het eerfte ftuk , op zyne wyze voor de
Naakomelingfchap gefchilderd, genomen het Portrait van
LODEWYK DEN XV , die in de Kunst deezes Schilders be.
haagen vondt: de dood diens Vorften heeft verhinderd dat
by 'er, naar 't leeven , de laatfte penceelftreeken niet
kon
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kon geeven; het wordt niet te min voor een zeer wel gelykend ftuk gehouden. Onze Jonge Koning , een waardige
Sptuit van LODEWYK DEN WELBEMINDEN I heeft zich
door den Heer DE MONTPETIT laaten fchilderen op 't
laatst des Jaars 1774, hetJaar van zyne komst op den Throon:f
deeze Afbeelding , van alien zeerjuist gelykend gekeurd , hangs
by die van LODEWYK DEN XV. Hy heeft 'er dat van LoDE•
WYK DEN XIV nevens gevoegd, Haar de beste Portraiten,
die wy 'er van hebben: hy zal 'er die van LODEWYK DEN
XIII en HENDRIK DEN TV by plaatzen. Indien het hem
mogelyk is, de oude Portraiten magtig te worden van onze
Konirigen, vt56r dit tydperk , zal hy het zyn pligt rekenen ,
met dezelve' die Verzameling te vermeerderen , als een blyk
van zyn yver jvoor en liefde tot de Koninglyke Fami/ie, als
mede„ van zyne zugt, om voldocning te fchenken aan zyne
Tydgenooten, en de toekomende Eeuwen.
GOEDKELTRING VAN DE KONINGLYKE ACADEMIE DER
WEETENSCHAPPEN, DEN IIEERE VINCENT MONTPETIT, VERLEEND (*).

De Academie heeft ons gelast berigt te geeven van eene
Memorie; getyteld: Proeven over de middelen am de Portraiten, met 011everf gefcbilderd, veele eeuwen, volkomen te bewaaren. Door den Heer VINCENT DE MONTPETIT.
De Heer DE MONT p ETIT fchryft aan vier oorzaaken de
veranderingen en 't verlies der kleuren in de Schilderyen toe.
De eerfte ontflaat uit de weinig zorg die de Schilders draa.
gen, om beftendige en zuivere Verfftoffen te gebruiken, en
de geringe oplettenheid in de keuze van het gereed gemaakte
doek, op 't welk zy zullen fchilderen.
Atte de kleuren, in 't fchilderen met Waterverf gebruikt$
zyn niet gefchikt om met Olie te fchilderen. Wanneer het
geheim der Schilderkunst nit Vlaanderen in Italic kwam ,
mengde men onverfchillig alle Kleuren , voorheen tot het
fchilderen met Waterverf gebezigd, met Olie deeze ondeu.
gende vermenging is eene oorzaak der Kleurverandering.
De Heer DE MONTPETIT heeft opgemerkt, dat de Kleuren$
waar in men noodzaaklyk dikke opdroogende Olielpoest mengen, zwart wierden en verandering te wege bragten, in die
met
(*) Extrait des Re‘istres de l'dcademie Royale des Sciences,
au 17 Juin 1775.
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met welke men ze vermengde. Hy koos de zodanige die
van zelfs opdroogden, zonder eenige merkbaare verandering;
de voorkeus geevende aan Aard- en Hout-kleuren , boven
die uit Gewasfen gehaald worden, en zich niet dan met zekere voorzorgen bedienende van Kleuren , die zuiver Mineraal zyn.
Hy droeg zorge om ze alle te wasfchen, om 'er de zouten
en vuiligheden uit te krygen, en de flukjes verf met geese van
zalpeter te zuiveren. Wat de Olien betreft , heeft by
opgemerkt, dat het geichilderde met geese en zandige Olio
niet fang ftand houdt. De Olien, heet uitgeperst, zyn eloorgaans geel: Olien , koud gemaakt, verdienen daarom de voorkeus. Dit heeft de Heer DE MONTPETIT, door eene twintigjaarige ervaarenis, bekragtigd gevonden.
Hier op gaat de Heer DE MONTPETIT voorf, tot het aantoonen der ongemakken , ontftaande nit het gedrukte Iioek.
Het helderfte is met 'yin beftreeken, deeze lym, onderhevig
aan de werking van de vogtigheid der lugt, brengt beurtlings
inkrimping en uitfPanning van het Doek te wege , 't welk de
Schildery doet fcheuren en barflen. Het algemeen gebrek is,
dat men dit Doek te fchielyk gebruikt , en eer het ten vollen
gedroogd is. De Olie, opdroogende, ondergaat min of meer
gisting; de deelen ontwikkelen zich, en kunnen geen uittocht
vinden dan door de Schildery op het Doek vervaardigd,
deeze tasten de tedere kleuren aan, inzonderheid die zamengefteld zyn uit Metaalen: deeze, als wederom opgewekt, leveren de kleur op van het Metaal, waar uit ze genomen zyn.
Deeze aanmerking van den Heer DE BIONTPETIT is van
zeer veel aanbelangs; de ondervinding hadt 'er iets van ge.
leeraard aan de oude Italiaanfcbe _Heaters. Een onzer heeft
opgemerkt , dat zulke hunner Tafereelen, die op hout gefchilderd zyn , gefchilderd waren op een witten grond van
Waterverf: deeze Waterverf hebben zy niet kunnen gebruiken op Doek; dewyl het niet befchut zynde tegen de werkingen der lugt, dan aan de ddne zyde met de Schildery in
Olieverf bedekt , aan de andere zyde kon aangetast worden
door de vogtigheid, en du gevaar liep van het ftraks gemelde ongemak , het fcheuren en barften der Schilderye. Wy
maaken bier alleen gewag van deeze handeling eeniger Ita.
liaanfche Schilderen , oin de rechtmaatigheid te toonen der
aantnerking van den Heer MONTPETIT, en de bondigheid
des beginzels , door hem vastgefteld, te ftaaven.
Een tweede oorzaak, van het bederf der Schilderyen , is
al-
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alleen de fchuld des Schilders. Indien by zyn {Ink fiegts
doodverft, indien hy zyne kleuren bemorst, indien hy, zonder onderfcheid, die opdroogende Olie gebruikt, waar in
men koperrood en zilverfchuim &Jet, zullen de Kleuren
die niet zuiver zyn, geen {land houden: de zouten, de
metaaideelen in de Olie ontbonden, zullen de kleuren aantasten en veranderen geen waarheid, geen overeentlemming zal 'er in het Schilderftuk gevonden worden. Wy
kunnen den Heer DE MONTPETIT niet volgen in de onderrigtingen, hier, door hem aan de Kunftenaars medegedeeld:
wat de Schildirkunst eigenlyk gefprooken betreft, behoort
tot onze taak niet.
Wy gaan voort tot het vermelden van de derde en vierde
oorzaak des bederfs der Schilderyen: te weeten de dikke vernisfen, waar 1nede men de afgemaakte flukken beftrykt: de
aandoening vast de iugt, dikwyls rook ig , met falpeter en zwavelagtige uitwaafemingen en morsfigheid vervuld; nu eens te
vogtig, dan weder te droog: eene verwisfeling die de Schilderyen op Doek moet dam vergaan, De Heer DE MONTPE■
TIT fchryft verfcheide Vernisfen voor, van welken men zich
kan bedienen; doch het beste middel , om deeze twee ongemakken te voorkornen , is, de Schilderyen agter Gins te hegten , op eene wyze die de Heer DE MONTPETIT aan zichzelven behoudt; en alleen aan de gelastigden der Academie ontdekt heeft. Als dan zyn de Schilderyen niet langer blootgefield aan de ftoffigheid, die zich in het Vernis hegt , en 'ereert
lichaam mede maakt; zy loopen geen gevaar van gefchaafd
te worden, wanneer men, om ze te zuiveren , 'er het Vernis
afneemt. Het gladde Glas maakt het vernis der Schilderyen
nit, terwyl het teirens dezelve voor de lugt befchermt: en
een Schildertluk, vry van alle de andere opgeteide oorzaaken des bederfs, blyft in volkomenheid voor den Nazaat bewaard.
't Is waar, dit vermeerdert den prys eens Tafereels; doch
het that aan de Liefhebbers te overweegen, of de verdienite
van het Kunstiluk en de begeerte om het te bewaaren, die
kosten niet ruim en ryklyk kan ophaalen. De Heer ye MONTPETIT is, door herhaalde proeven, verzekerd, dat de Schilderyen, met de aangeweezene voorzorgen vervaardigd, en
agter Glas vastgemaakt, in vyftien ja twintig f, wren, geene
verandering altoos ondergaan hebben.
Hy eindigt zyne Memorie met een onderzoek der kleuren,
die men, tot het fchilderen met Olieverf kan gebruiken, en
aan
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aan welke de voorkeuze moet gegeeven worden: en geeft een
breed berigt van de verfcheide bereidingen dier verven.
Dewy! deeze Memorie, waar in de Op&Iler zeer groote
kunstbedreevenheid vertoont, ons nuttig voorkomt, 't voordeelig gebruik ontvouwt 't geen by van de Chyme tnaakt,
in Verfbheide kUnstbewerkingen , hebben wy dezelve. der
Goedkeuring van de Academie waardig geoordeeld. Deeze
Goedkeuring was getekend; MACQUER en EAILLY en laager ilondt, GRANDJEAN DE FouCHY: Reeds Myvend Secre.
taris van de Koninglyke ikadetnie der Weetenfebappen , 9
Aug. 1775.
Het bovengemelde Uittrekzel toont, dat de handelwyze
van den Heer DE MONTPETIT toepasfelyk is, op alle foorten van Schilderyen met Olieverf, en dat, onafhangelyk van
de voorzorge ten opzigte vati de floffen in 't fehilderen ebruikt, een der weezenlykile middelen , tot bewaaring der
Tafereelett , beilaat , in ze voor de lugt te befchermen , 't
geen allerbest kan gefchieden met ze agter glas te hegten :
een middel, 't welk even goed kan gebruikt worden omtrent oude Schilderflukken , die als dart, wat de uitwendige
oorzaaken aanbelangt, voor verder bederf zullen bewaard,
en veele eeuwen in denzelfden that blyven. Dit
heeft de Heer DE MoNTPETIT gedaan met een Portrait van
RICAUD door hemzelven gefchilderd, 't welk begon te
derven , en door dit middel voor het toekomende bewaard
is: het zal 't zelfde zyn met alle die men wil behouden;
zy zullen 'er zelfs by winnen , mits ze wel gefchilderd zyn:
dit is een voordeel te meerder voor de Kunst; dewy! alien, die van deeze ontdekking gebruik willen maaken, ver•
pligt zullen weezen ; goede flukken te vervaardigen.
In deezer voege zal de Heer DE MONTPETIT niet alleen
het belang der Familien behartigd; maar ook het zyne aan
tie volmaaking der Kunst en den roem der goede Schilderen toegebragt hebben: vermids hunne ilukken, bykans
zo zeker als die der Beeldhouwkunst, zonder verandering,
aan de laate Naakomelingfehap zullen overgehandigd WOE.,
glen.
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Wegens eene onheufche befcbuldiging, hem door den Heere
A. CYRUS aangewreeven, in zekere Verdediging, onder
-zyne bandtekening onlangs uitgegeeven.

O

P de agtfle bladz. van deeze Verdediging, ontmoete ik
deeze woorden : Dat de Beer Med. Dodbr srourE te
Zwolle, tot dekking van zyne, door den Heere e YRUs zoo
genaamde, kwaade bebandeling gezonden heeft een raport
naar den Prof. cAMPEu i welken by zekerlyk misleid heeft;
to valfebelyk geraporteerd, zich bedienende met onwaarheden
en den voorfz. Hoog Heer Profesfor zyne ligtge.
loovigbeid heeft misbruikt, met verzoek om hem S ToLTE te
vergunnen een Atteflatie , als of by den Heer Drest (van
Salland) wel behandeld hadde.
Waarop 1k, zoo tot -verdediging van myn eigen naam , als
van dien van den Heere STOLTE, moet berigten : dat de langdunrige afwezigheid van den Hoog Gel. Heer Profesfor DE
LILLE, van zyn Hoog Gel. gewichtige Post te Franeker,
door de Edele Mog. Heeren Curatoren dier Academie , zoo
men nly 'onderrigt heeft , op het verzoek van den HoogWelgeb-. Heere Drosfaart van Salland , toegeflaan , gelegenheld gaf tot verfcheidene geruchten , omtrent den.beklaagelyken toefland van dien Heer, en teiTens van de kwaade behandelingen van 'den M. Dr. s TOLTE, omtrent zyn Hoog
ik den Heere STOLTE, als een myner waardigfle Disoipelen , den i i May 1776, fchreef, om my te
len metden wat -van- die zaake was. Waarop zyn Wel Ed.
de 'gpedheid gehad heeft, my zyn Eds. Bericht toe te zenden ; zoo als zyn Ed. het voorneemens is tut te geeven, of
reeds uitgegeeven zal hebben.
Op dit Bericht heb ik alleenlyk geantwoord, dat de toevallen zekerlyk waren de gevolgen van eene ongelukkige
Zenuw-kwetzing, by het aderlaaten op de hand voorgevallen, die geen Heelmeester , hoe doorzigtig, en hoe ervaaren ook, konde voorkoomen; met byvoeging, dat ik nog,
in de Paaschvacantie van dat zelfde Jaar, dergelyke gezien
hadde aan de hand van eene Juffrouw te AmIlerdam, die
daarvan gehouden hadde een (lyven vinger.
Dat ik even zoo weinig als de Heer STOLTE, de kwetzing
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zing van de ilagader op die plants aan de binnehand, daar
zyn Eds. eene opening had willen doen aan de hand van
den gemelden Heere Drosfaard, als gevaarlyk ten opzigte
der bloeding enz. aanmerkte, en ten einde men Diet mee.
ne als of ik hier omtrent ligtgeloovig, was te werk ,gegaan ,
dient, dat ik van den Heere STOLTE de te doene fnede ,
in verfchil, zeer net bepaald , en op eene tekening qingeweezen, alvorens gezien hebbe; en derhalven met rede kon.
de zeggen , volftrekt geen gevaar te men in die Suede,
zelfs al ware die tak der ilagader geraakt, ei afgerneeden
geweest; 't Welk in eene zou zeer opgezwollene hand echl
ter Met ltgt gebenren konde. Ook herhaale ik nog die kwetzing volftrekt zonder eenig gevaar te befehouwen„ en dat
de bloeding, ZOO die al eenige aanmerking verdiende, zeer
ligt—gettild ;souk zyn geweest, met een gemeen Verband,
Zoo als men tat de afzetting der Vingeren , zelfs tox mid.
den in de beenderen van de voorhand , of Metacarpus, ge.
woon is te bezigen.
De Ileer $TOLTE beklaagde zig ter dier gelegenheid, en
met rede, over e'en algemeen verrpreid geruchte: als of ik
den Heere CYRUS gezegd en gerchreeven zoude hebben, tot
nadeel van zyn Ed. wezenlyke kundigheden ; waarop ik
zyn Wet E. den 3 Juny 1776, dit antwoord gezonden
hebbe.
,Ik geeve UEd. verlof te zeggen , dat CYRUS nooit van
,my eenen Brief ontfangen heeft , en als ik, in 1775, te
Zwolle met zyn Ed. aan de Openbaare Tafel at , geen
woord over de konst , of konftenaars, te hebben bcrerept•
, Zoo ik al, toen U Wel Ed. my in het Logement was koomen bezoeken , van U Ed. gefprooken hebbe, is het geweest tot U Ed. voordeel, ook kan ik Diet anders doen.
,Ik moet U Wel Ed. te binnen brengen , dat ik U Wel
,Ed. nog Med. Candidatus zynde, en te Groningen onder my
,fludeerende, gerecommandeerd hebbe aan den Hoog Achtb.
, Heere Burgemeester J. HUDDE DEDEL, tot Profesfor Anat.
,Chir. et ArtisObfletriche in's Hage, in plaats van den over.
leden Profesfor SCHWENKE. En te Groningen heb ik
,U Wel Ed, met zeer veel nadruk, aan Wylen den Hoog
, We1geb. Heere ALBERDA VAN EL OEMERSblA voorge,fteld , als Lector .nat. et Cbir. ook herinnere ik my U Wel
,Ed. te Harderwyk gerecommandeerd te hebben enz. Zoo
, gulag zyn myne gedagten nog over U Wel Ed. enz.
, Onderwylen kan U Wel Ed. gebruik van deezen Brief maa2

,ken,
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,ken , dot het U Wel Ed. behaagt, het zal ten miniten an•
deren overtuigen , hoe verre her 'er van daan zy, dat ik
U Ed. gelasterd of min geacht hebbe enz:
De Heeib s T OLTE heeft derhalven my geenfints om ee.
ne Atteftatie gevraagd , over zyne Geneeskundige behande.
ling; maar heeft aan myne nieuwsgierigheid voldaan door
zyn Bericht ; en op zyne . klacht wegens het kwaadaartig
verfpreidde gerueht, heb zyn Eds. uit my zelven den
bovengemelden Brief gefehreeven.
1k moet bier byvoegen nog van verre, nog van naby,, le.
nige betrekkinge te hebben op den Heere STOLTZ, dan
als Leermeester, die altoos met een inwendig genoegen de
gropte vorderingen, die zyn Ed. reeds onder den Hooggel.
Heere VAN , DOEVEREN gemaakt hadde, en onder my
steeds maakte; belchouwde , en voornam die meer en meet
aan te kweeken, om 'er, gelyk het de plicht van myn
ampt vorderde, eeu zeer bekwaarn Geneesheer, en nuttig
voor de zaamenleeving, van te inaaken.
De hulde , die men aan de Waarheid verplicht is, eischte
dit Bericht, het overige zal ieder befcheiden Leezer gemakkelyk beoordeelen, en doorzien.
P. t; AMP SR,

Franeker,,
den 17 Maart 1777,
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Het Franscb naargevolgd.

6 IRis! 't is niet lang geleen,
Wanner ik in den droom, met u, miju liewe lever!,
Op last van Venus Zoon, ten Hemel opgeheeven,
Voor zijn geduchten croon verfcheen.
Niecs kon mij aangenaatner weezen;
Ik had een vrij getnoed, 'k was blijde met mijn flaat;
Maar een beklemde Ziel Monk uit op uw gelaat,
Gij fcheent Kupido's oog to vreezen:
„ 'k Ben. Iris, zeide gij, 6 Min! die nooit uw magt
„ Erkende, of zwichtte voor uw pijlen hoe gefleepen;
„ Men heeft zich zekerlijk misgreepen;
„ Ik ben hier met geweld gebragt."
Doch niemand Hoeg, naar 't fcheen, op uwe woorden acht.
Men mag zich bij den Min vrij van geweld beklaagen;
Hij hoort het, maar hij acht het niet,
Of toont ooit dat hem sulks in 't minute kan mishaagen,
Maar doelt op 't wit, waar na hij fchiet.
114 zette zich welhaast in zijne rechtbank neder.
Hij was niet, als bij anders fcheen,
Verpligtend , vol gedienftighedn,
Of onderdanig; neen, hij was noch zacht noch ceder,
Maar fireng en fier,, gelijk een rechter gich vertoont:
Gem flerv'ling had hem voor den Minnegod genomen,
Hij las een Lange lijst, zag hoe hij was gehoond,
EA kon zijn gramfchap naauw betoomen.
I3
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Dees lijst vertoont tan hem den that van zyu gabled;
Edit opliag van het oog ontdekt tem elks bedrijven,
Wijl ieder Minnewicht verpligt is op te fchrijven ,
Het,geen van maand tot maand in Venus rijk gefchiedt.
Bij voorbeeld: &a van hun die rekenfchap moet geeven ,
Schryft dus : Klimeene beeft Orontes hart geraakt.
Ben maand daar na: !ailment? wraakt

Orontes liefde niet, bij enag voor boar wel keven,
En nog een mum!: Zij is verrast,
En ligt reeds in 't geweld Van onze ketens vast.
Dus wordt bier Mies opgetekend
En ieder, gunst of iltaf, verdienstlyk toegerekend.
Wel hem! wiens lot in dit gefchied'nis blad ,
Van maand tot maand iets nieuws bevat.
Maar 't kleene Vliegertje, door Venus Zoon bevoolen!
6 Iris! in uw hart en 't mijne fond to doolen,
Zag, dat ik twee jaar lang fchier niets gevorderd had;
Het fchreef van maand tot maand in dit geheiligd blad;

Iris belooft zijn klagt te hooren:
En dit herhaald bericht ontflak den Min in tooren.
„ Hoe! riep hij, wat verdriet, het is nu twee jaar lang,
„ Dat ik niets anders vind gefchreeven,
„ Op naam van Iris? Hoe! ze ontvlucht den zoetflen dwang,
„ En doer niets dan Mt hoop te geeven:
„ Hoe juist dees lijst ook zij, lk vind hier geene meer;
„ Zij lieten eens zith overreden
„ Die immer hier beloften deeden,
zich voor mijn Rijkstroon neer;
„ En boogen, near mijn
„ Maar Iris !rife* alleen mijn eer.”
Toen wierd ik flout genoeg, om over u te klaagen;
'k Kwam dada mij met den MM volkomen overeat;
DewijI hij Met genegen fcheen
Ter liefde -van uw zaak iett guniligs vortedrugen$, Zwijg,
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„ Zwijg, zei hij, wiji gij niets bewerkt ,
„ Dan tTat gij Iris in hair fmaadlijk opzet fterkt,
Zij deekt beitendig, dat de liefde
„ Die u de zuivre bout doorgriefde,
„ Steeds even teder blijfr, fchoon ze uw getrouwheid boost;
„ En nimmer 't gunflig woord, waarom gij fmeekt, betoont.
„ Getrouw te zijn kan mij bekooren,,

„ Maar 't word volfrekt vereischt, een fchoone te doen hooren,
„ Dat de allertronwfte min word in gevaar gebragt,
Als 't voorwerp al te Lang met haar betuiging lack.
„ 't Is niet genoeg zijn woord getrouwlyk te volbrengen,
„ Men moet behendiglijk wat kunst daar onder mengen.
„ Maar 'k wil niet dat zij voordeel trekt,
„ Om dat gij, zonder kunst, uw hart aan haar ontdekr.
„ Hoor, Iris, en voldoe aan mijn bevelen.
„ Zeg dat gij Tircis mint, en u zijn min kan itreetee
Maar, was uw antwoord, is het nodig dat men 't zegt,
6 Min I wanneer ons oog wont wat in 't harte legs?
Daar bij , beloften doen is een onfeilbaar teken.
„ 'k Wit, zei hij, Iris, dat gij duidelijk zult fpreekeu.
„ Hoe veel dit woord voor 't eerst uw hart ook kosten mag;
Gij moogt 'er langer niet meé beiden;
„ Daar gij, finds twee jaar tijds, u daar toe kost bereideu,
„ Eisch ik het van u deezen dag."
Gij zuchtte, en foot uw oog, en fmolt in tederheden,
Maar hier mee was de Min, mijn Iris, niet voldaan.
„ Hoe, riep hij toornig uit, durft gij mij noch weerfaan!
„ lk zal tangs wisfer weg u daar toe overreeden.
„ Dat Tircis voortaan blaake, in ongeveinsden gioed,
„ Voor eene Schoone, die mijn grootheid hulde doet."
Dat zwaar bevel klonk als een donder in ooze ooren.
„ 6 Liefdel fchreeuwde gij, hoed mij voor dat verdrier.
„ 6 Liefdel riep ik, zij alleen kan mij bekooren;
,, Het hart van Tircis blaakc voor andre Schoonen niet!"
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Gij fcheent de zwaarte van zijn gramfchap te bezefen,
Die, 't zij geveinsd of waar, u in het hart kon treffen,
„ Ach1 zeide gij, ik Iloeg verkeerde wegen in;
„ 1k crachtte vruchteloos uw ceder juk te ontwyken;
, Op zulk een ftrenge taal, zal ik mijn hart doen blijken;
„ Is war! " . uw lieve mond woo zeggen, ik benzin."
Gij keerde van mij of uw helderfiraalende oogen;
1k zag een eedlen bios op uw gelaat verfpreid,
Uw bonding, kwijning, ja zeifs uw flilzwijgenheid,
't Scheen al mij 't hoogfie heil bij voorraad te betoogen,
Maar ach! dat zoetfie zoet was mij geenzins bereid,
Een hatelijke vreugd deed mij, helaas! ontwaaken.
Dus is mijn lot; hoe zeer 't mijn Ziel ook vleit,
Hoe zeer ik ook verdien, door mijn genegenheid,
Dat gij voor mij in tedre min zoudt blaaken;
'c Bekennen van die vlam wordt eeuwig mij ontzeid.
NATUUR WYST MT HET SPOOR,

17117P*
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VOORJAARS-ZANO.

VOORJAARS-ZANG
AAN HET ZUIDEWINDJE.

L

iefIljk windje I blaas uit 't Zuiden,
Screel de Bloemen, ftreel de Kruiden
Met uw zagte en poerle hand!
Adem op de bloefemknoppen ,
Op der takjes teed're toppen
En het than nog anrce land.

Voer ons toe uw' warme lugten;
Doe de ftrenge koude vlugten
Uit den Noorden aangewaaid.
Vul het lugtruim, door uw afem ,
Met een zagten warmen wafem ,
Op dat de Aard zich weer verfraait.
Dan zal 't veld, met sluizend kleuren,
Dampgewest, met zo veel geuren,
Oog, en zin, en hart en geest,
Als op nieuw' ten !even wekken;
En ons blij naar buiten trekken,
Op 't betoov'rend Lente - feest.
Dan zal 't Bosch, met gladde gorglen,
Zingend juichen, en met °teen
Melden, hoe ge ons welkoom zijt;
Dan zal berg en dal ontllaapen;
't Guile Wol-Vee, vreugde raapen,
Dat chaos op droog voedzel bijt.
Dan
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Dan zal 't, vrolijk vischje dartlen,
Tusfchen 't jonge riet door fpartlen,
Tegen 's Waters oppervlak;
Dan zal 't Hoorn-Vee herleeven,
En een meerd'ren melk-ftroom geeven,
Dan wel onder 't rieten dak.
Dan zal 't Land-yolk rustig flooven,
De Garden flegten, vlakken, klooven,
Tot 's Lands nut, en hun gewin,
Dan zal Ste-volk, (firoe van, Wen
Door,at 't zitten ,) buiten treeden ,
Met hun vrij en blij gezin.
Lieflijk Windie, bins uit 't Zuiden!
Street de Bloemen, thee! de Kruiden,
Met uw zagte en poef'le hand!
Dan zal 't hart uw lof niet zwijgen;
En door deeze weldain flygen,
Tot den Heer van Zee, en Land.
.

P.

WAAR.

WAARNEEMINGEN

omtrent de
LUDITS-GESTELDHEID, WEDEP. CII WIND , to AMSTELDAM,

in February

1777.

DOOR ANTON1US WILHELMUS SCHAAF , Med. Do&
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A ANMERKINGEN.
* De Vorst in de Maand Yanuary, zomwylen meerder t den
wederom minder , vergezeld van veel Sneeuw, fcheen ons met het
begin van de Maand February geheel te verlaaten; dog In tegen.
deel begon dezelve zig den 4, 's Avonds, met een ftyven Coster
Wind te verheiTen. be koude, dagelyks aanmerkelyk toeneemende,
was, den 7 's Morgens om twee Uuren, i8 graden volgens den
Thermometer van FAHRENHEIT. Naa den 9 deezer Maand, de
Koude met doss-,yen Noord Oostelyke Winded, met Mist en
Sneeuw verminderende, begon, naa den 16, mei itigekrompen Zui.
delyke Winden en een iaagen Barometer, els op nieuw, nog meer
op te klimmen; zynde den 18 deezer Maand, 16 graden volgens
FAHRENHEIT, 's Morgens om 6 Uuren; eene buitengewoone
koude in de Magid February.

De Waarneemitigen omtrent de Koude of Herte, met Thermo.;
meters, konnen dikmaals by zommigen merkelyk vett-et/Hien, ed
wel twee toe vier graden, 't geen bykoomt; of door de gelegenbeid der plaats daar dezelve bangs , of door den Thermometer zeta
yen, wanneer men meent dat die exact voldoenende gethaakt is ,
en het begint te vriezen , als dezelve st ,graden tekent ; ban.
gende tegen het Noorden, Noord-Oosten of Noord-Westen, daat
bet integendeel met een allervolmaaktilen Thermometer kin gebeitren, dat bet met 3o of 34 graden kan beginnen te vriezen; dug
ook het Water op iyn alderheetfte kookend is dp 210, of 214
graden, 't geen beide afhangt van de minder of meerdere zwaarie
des Dampkrings; dus dient de Schaal des Thermometers gemaakt
te zyn, volgens de gemiddelde vaste ptinten van Hette en Koude; near de voorheen medegedeelde befehryvitig omtrent bet maaken van proefneemende Thermometers. Zie Nieuwe Yaderlandfrhe Vde Deel, ede Stuk, bl. 256 enz. Ver.
zeld van eene Yergelyking der Tbertnotneter-Sebaalen, op een
koperen Plaatje afgebeeld.

MENGEL WERK,
TOT FRAME LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.
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REDENVOERING
OVER
DE ALGEMEENE GOEDWILLIGHEID.

Door den Eerwaardigen WILLIAM WOOD.

Laat ons op malkanderen agt neernen, tot opfi.berping der
Liefde.
NEBR. X: 24.

E geneigdheid tot de Zamenleeving is ons Menfchen,
tot verlcheide gunftige einden, ingeplant. Deeze ftrekt
om den kring onzer werkzaamheid uit te breiden, ons onderling behulpiaatu te maaken tot elkanders welvaaren, en, daar
door, de maate van ons byzonder perfoonlyk geluk te vermeerderen. De Mensch, van zyne Medemenfchen afgefcheiden, is het hulploosfte Schepzel, bevreesd, befluiteloos, en
zonder fchranderheid, onbekwaam om de veelvuldige vyanden, die hem omringen, het hoofd te bieden; en min, dan
eenig ander leevend Schepzel, met de middelen van verdeediging voorzien. 'Er is , overzulks, geen geflacht op den
ganfchen aardbodem , voor 't welke de Zamenleeving zo wenfchelyk, en de onderlinge byaand zo noodzaaklyk is.
Veele geflachten van mindere weezens vervoegen zich by een,
door een aangebooren trek, die hun aanzet om genoegen te
vinden in elkanders byzyn. Doch nauwlyks worden 'er eenige gevonden, of zy kunnen, in eenzaamheid, een draaglyk
leeven leiden. De milddaadige grond verfchaft hun voorraad , overeenkomaig met hunne natuure. Zy kunnen rondsom zwerven, hunne behoeften voldoen, zonder het behulp
hunner foortgelyken. Ilunne natuurlyke en van boven ingeftorte kennis wyst hun het gefchikt voedzel aan, toont hun
de middelen van verdeediging, met welke zy voorzien zyn;
of wekt hun op, om de veiligheid door de vlugt te zoeken.
De wysheid van elk op zichzelven, bevat de wysheid van 'c
VI. DEEL. MENGE LW. NO. 4.
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geheete gef1acht: het overleg van veelen kan dezelve ni..c .;rmeerderen; de ondervinding eener lange opeenvolgiug van geIlachten heeft geen zier tot het uitbreiden hunner kundigheden toegebragt.
In alle deeze opzigten, zyn de Menfchen recht het genovergeftelde van hunne Mede-bewoonders deezes aardItlobts. Zy zyn niet alleen befchonken met verrnogen, die
de Zamenleeving hoogst vermaaklyk doen worden : maar
in eene omftandigheid geplaatst, welke deeze volftrekt floodzaaklyk doet zyn tot hunn' welftand. De zamengepaarde
arbeid van veelen moet de hand aan 't werk flaan, eer de
aarde de noodwendige behoeften tot eenige maate van vol..
maaktheid zal voortbrengen : de kundigheid van een ieder
op zich zelven is fchaars en ongenoegzaam; hunne lterkte,
in de hoogfte volkomenheid genomen, is, in vergelyking
met die van andere weezens, geeing; en het is enkel, door
de vereeniging hunner poogingen , dat zy zich in ttaat be.
vinden, voor hun geluk te zorgen.
Kan 'er, diensvolgens, een voeglyker vermaan gegeeven
worden aan Schepzelen dus gevormd, in die ointtandigh,den geplaatst, dan dat des Apostels? „ Laat ons op el.
kanderen agt neemen." Wy vinden ons omringd door
ontelbaare weezens van dezelfde gedaante , van denzelfden
cart, van dezelfde vermogens en van dezelfde begeerten ,
als ons-zelven. Geen hunner is 'er, of het is, of bet kan
ten minften, in eenige maate, ten behulp van onzen welftand dienen. Welke ook derzelver leevensftand zyn moge,
hoe zeer zy van ons verfchillen in duizende uitwendigheden,
zy hebben, nogthans, de bekwaamheid ()in nuttig te zyn:
en , laaten wy het oog met eenige opmerking weiden over
't menschlyk leeven, wy zullen bevinden, dat wy, met de
daad, eenige voordeelen trekken van bun vernuft, of van
den arbeid hunner hander.
Is het voor ons mogelyk te leeven, zonder deeze voordeelen in aanmerking te neemen? Kunnen wy ons geplaatst
vinden in 't midden van weezens, aan welken wy zo nauw
verbonden zyn, aan welke wy zo veele verpligtingen hebben, en egter al onze aandagt tot ons-zelven bepaalen, of
handelen als of wy geheel onafhanglyk en zelf genoegzaam
waren? Leidt onze gefteltenis in de wereld, onze tegenwoordige aandoening en de ondervinding van 't voorledene,
uns niet op, um „ op elkander agt te neemen?" En is
deeze overweeging van de gefchiktheid ouzer natuure, tot
de
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de Zamenleeving, geen kragtig drangmiddel, tot algemeene
en daadlyke Goedwilligheid?
De algemeene pligt is, derhalven, eenvoudig en duidetik genoeg. Wanneer zo veel van ons geluk afhangt van
voordeelen , die wy van de Zamenleeving ontleenen,
zyn alle de Leden , die de Zamenleeving uitmaaken , geregtigd tot onze opmerking, tot onze Goedwilligheid. Hy
niet alleen, die aan ons verbonden is, door banden van
bloedverwant- of boezemvriendfchap , maar elk die, in eenig opzigt , binnen den kring van onzeu invloed komt,,
heeft een eisch op onze goedwillige in.agtneeming , door
den Apostel aangepreezen.
Maar de wyze, op welke wy deeze algemeene Goedwil.
ligheid moeten betoonen, en de uitwerking, die dezelve, op
ons gedrag, behoort te wege te brengen, zyn ilukken een
dieper inzien waardig. Want ten deezen opzigte loopen
wy groot gevaar, OM ons-zelven te bedriegen. Doch neemen wy het vermaan des Kruisgezants in agt, wy zullen
zeer gereedlyk een juist oordeel, over dit fluk , ftryken.
Eene behoorelyke overweeging onzer onderlinge omllandig.
heden, en eene onpartydige vergelyking van ons-zelven,
met anderen, zal ons opleiden , om gunftige gedagten van
onze Broederen op te vatten, en ons roepen tot het betoon
van Liefde.
Indien wy het gedrag onzer Medemenichen in overwee.
ging neemen , zullen wy ons, waarlyk, in de droevige noodzaaklykheid vinden, om veele banner daaden te wraaken:
en waar het gevoel van afkeuring ons aandoet, zal onze
agting en genegenheid, noodwendig, eenigermaate verzwakken. Maar het is onze pligt, het geweld deezer onaangenaame gewaarwordinge te maatigen, door, op de beminnelyker deezen van hun Charader, het oog te vestigen. Weinig , zeer weinig Menfchen zyn 'er, wier algemeen gedrag
niet uit twee gansch verfchiilende punten kan befchouwd
worden. Een rechtgeaart befchouwer van zyns Naasten
wandel, zal alle mogelyke infchiklykheid gebruiken omtrent
dwaalingen, en, met een zonderling genoegen, ftil ftaart
op elke gefchiktheid, op elke daad, die pryslyk is en deugd.
zaam : terwyl het oog der kwaadaartigheid recht het tegendeel doet, en, door het vergrooten der gebreken en het
verkleinen der volmaaktheden, een geheel ongunitig oordeel
ftryke. 't Is den Schilderen wel bekend, dat elk menfchenbeeld vatbaar is voor eene gelykneid, fchooner of onbevaiK2
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Tiger dan de flrikte waarh&d vordert, en geheel afhangt van
't welgevallen des Kunffenaars. De algemeene omtrek moge dezelfde blyven, en nogthans zal het uitwerkzel, daar
door te wege gebragt, geheel werfchillend zyn. Het kun.
Ilig verzagten van ongeregelde trekken , en bet uitvoerige.
fehilderen van de geregelde , die den toets kunnen doorftaan, kan niet anders dan een bevallig beeld opleveren.
Daar, integendeel , een weinig vergrooten der misvormde
trekken , en een kleine verdonkering van de weezenlyk
fzhoone, een afzigtig of belach]yk portrait doet gebooren
worden. — Het geval that volrnaakt gelyk, ten opzigte van de befchryving van iemands gemoedsgeffelteniste.
De • hand der Liefde zal eene bevallige afbeelding maalen
van een Character, 't wale door 't penceel van Kwaadaartigheid gefehilderd, zeer ongeregeld en afzigtig zal weezen.
Oordeelt zelve, myne Broeders , welke de edelmoedigffe en
loflykfle bezigheid is: zich toeteleggen, om gebreken en
viekken ten, won te ftellen ; of eene fchoone afbeelding te
maaken van deugden , en fchoonheden ? 1-1 oGAR TH en
GUIDO hebben beiden hunne byzondere begaafdheden,
tot een hoogen trap van volmaaktheid opgevoerd; doch ,
wie zou liever HOGARTH dan GUIDO willen weezen ?
Is bet noodig bier te vraagen , wat best zamemtemt
met den raad des Apostels, een nauwkeurig onderzoek na
de gebreken in het gedrag onzer Medemenfchen , of een
loflyk opmerken zyner pryslyke hoedanigheden ? Indien wy
op elkander agt neemen met een liefdeloos oog, hoe kunnen
wy dan toegenegenheid wekkende denkheelden vormen van
onze Medemenfchen, zo bevorderlyk tot het welweezen der
IVIaatfchappye ?
Wy hebben, in de daad, alle mogelyke drangreden , „ om
, op elkander agt te neemen, tot opicherping der Liefde."
;Nant een gunftig, en , over 't geheel, een beininnelyk denkbeeid van het Menschdom is volftrekt noodzaaklyk, indien
wy van onzen Naasten alle die voordeelen wenfchen te trekken, tot welker veroorzaaking de vermogens ter Zamenleevinge ons gefchonken zyn. — Der Wereld welgezind
te weezen, voornaamlyk tlil te ftaan op de goede en
treffelyke hoedanigheden onzer Vrienden en Nabuuren, —
zo veel mogelyk, het gedenken hunner onvolmaaktheden te
vermyden, is zo vermaaklyk in zich zelve, en zo zeer ftrekkende tot het aankweeken onzer algemeene Goedwilligheid,
dat wy zeer onagtzaam moeten weezen op ons Eigen belang,
wan-
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vi.nneer wy onze uiterfte poogingen niet aanwenden, om anderen in dit gunftig daglicht te befchouwen ? Donker en
naar, ongeichikt ter Zamenleevinge, en grynig is de Ziel,
iyaar in a gterclogt en liefdeloosheid heerfchen. Ongeltikkig!
zeer ongelukkig is dat 000. gevormd, 't welk de gebreken
vergroot en de deugden Laat ik altoos het gedrag
myner Medemenichen onderzoeken, met een hart , welgefchikt om toegenegenheid te betoonen; laat ik gunftig denken van het Menschdom over't geheel, ondanks de vlekken,
die het character van deezen of geenen in 't byzonder bezoc,delen; laat ik liever zomtyds bedroogen warden, door een te
voorbaarig vertrouwen, dan dat de zuiverite bron myns geluks beroerd worde, door een inmengzel van wantrouwen.
Want wat voordeel zullen alie myne genegenheden tot de Zamenleeving my toebrengen , indien ik heeds
gedagten heb van de Menfchen, met welken ik
k verkeer? Veel
beter ware het, geheel geene gemeenfchap te hebben met het
Menschdom, dan 't zelve Heeds in. een Licht te befchouwen,
't well( my tot kwaad vermoeden en haat aanzer.
Het is, derhalven, de pligt van eik Weezen, in de Zamenleevin.g, zyne Natuurgenooten, met Toegenegenheid en
Goedwiliigheid aan te zien. Maar het Voorfehrift van den
Apostel ftrekt zich wyder uit. Het was, nogthans , noodzaaklyk deeze voorafgaande beginzels te neder ro Itellen, niet
alleen nit hoofde van derzelver aanbelang; maar ook om dat
de pligt, welken wy trans aandringen, anderzins van de gran.
den, waar op zy moet fteunen, zou ontbloot weezen. Byaldien wy zelven den invioed niet gevoelen van die goedgunflige neiging , zullen wy, noch begeerte, noch gezag, hebben, om ze anderen aan te pryzen s. 't Is alleen het nebbelyk aanwenten van deeze vriendlykc geaartheid , die onze
gelchiktheid tot de Zamenleeving geheel kan volmaaken. 't is
niet genoeg voor ons, de beginzels van algerneene Liefde
onzen eigen boezem aan te kweeken; wy moeten onze Vrien.
den , onze Medgezellen aanzetten, tot dezelfde lotlyke uitoefening hunner goedaartige gefchiktheden, en eene algemeene
hoogagting tamer MedemenIchen in hun tragten voort te brengen. Dit behoort een der hoofdeindenonzer verkeering met het
Menschdom te weezen; dit is een voorwerp , 't welk wy
nimmer nit het oog moeten verliezen; en tot het verkrygen,
waar van wy alle poogingen hebben aan te wenden.
De middelen, noodzaaklyk tot het bereiken van dit hoogstwenschlyk einde, zyn gereed te ontdekken, Wanneer wy
K3
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rechtareeks titydig handelen met het doorgaande gebruik etzer fnapagitigite berisperen van het gedrag en het character
buns Naasten , zullen wy niet verre van het rechte pad afwyken. Wanneer wy op elkandet agt neemen, op de reed
aangepreezene wyze, en de reeds aangedrongene algemeene
Goedwilligheid koesteren, zullen wy een welgevallen icheppen, om, in een uur van vrolyke verkeering, uit te wei.
den in de deugden en treffelyke hoedanigheden onzer
deren; wy zullv zodanige gebeurtenisfen verzamelen en
mededeelen, als:gefchikt zyn om onze Kennisfen, ten opzigte van elkander, en van de geheele Wereid, in een goede luim te brengen. Want, gelyk de gefprekken, in de
gezelfchappen, meest al loopen, is alleen het uitfteekendfte
deel van iemands char g er, het hoofd. onderwerp , des on.
derhouds. Eene optelling van misflagen en ondeugden zou,
in de daad , nuttig weezen , indien de ftriktfle opregtheid
daar in heerschte , en zulks alleen diende als een heilzaam
behoedmiddel tegen dergelyke ongeregeldheden. Maar, vermids dit zelden het geval is , en men groot gevaar loopt
van onbetaamelykeu berisplust en kwaadaartigheid, is het
beter de voordeelen op te geeven, welke misfchien daar uit
zouden ontftaan , dan de hag te waagen van de tlegte ge.
volgen, die 'er waarfchynlyk uit zullen voortkomen.
De wane Vriend der Zamenleevinge zal, uit deezen hoofde, elke byzonderheid vermyden, die gefchikt is, om de
kragt van goedgunftige geneigdheden te verzwakken: zyne
loffpraak zal Diet verminderd worden door zydlingiche waarfchuwingen , noch gevolgd van een agterdogt- wekkend
Maar, bekwaam om al bet voorheen gezegde om ver te
ftooten. Waar hy, als een eerlyk Man, kan pryzen,
zal by bet openhartig en vuurig doen; en is hy in de noodzaaklvItheid van te moeten laaken,hy zal den liefderyken mantel van medelyden gebruiken, om de ongunftigfte omftandig.
heden te dekken. Want hoe kan by iets, 't welk hinderlyk voor hem zelven is, en een ander geen voordeel kan
doen, in 't midden brengen? Hoe is het mogelyk, onze
genegenheid te bewaaren voor Menfchen, wier misflagen
wy geduurig bloot leggen, en wier gedrag wy fteeds in
een ongunftig daglicht befchouwen? Hoe kunnen wy de
„ Liefde oplchernen," door een voorbedagt breed verhaal
van bedryven, die eigenaartig de voorwerpen zyn van afkeuring en haat?
Van waar dan ontftaat het kwaadaartig vermaaks te dik.
wyls

OVER DE ALGEDIEENE GOEDWILLIGHETD.

13g

w'Jls genomen in bet aanwyzen van de geringe misfiagen
en vergeeflyke zwakheden van anderzins eerwaardige Cha.
ra&ers? Valt dit gemaklyk overeat te brengen 'met die a!.
gerneene Goedwilligheid, die bet onderfcheidend kenmerk
van Broederen behoort uit te maaken? Kan het, in eenig
opzigt, beftaan met de beginzelen, die wy als Christenen
erkennen ? Of kan het verdeedigd warden volgens de beginzelen van Wereld-wysheid en gezonde Staatkuude? 't Is
voor ons natuurlyk te wenfchen, dat ooze iVledgezeilen be
zield mogen weezen met alle de toegenegene aandoeningen,
en gefchikt tot het betragten van alle Zamenleevings deug.
den. Wy gevoelen dat deeze vereischten weezenlyk behooren tot een agtens. en berninnenswaardig Vriend. Wy
zouden fchie!yk andere Medegenooten kiezen, wanneer wy
bevonden , dat ooze reeds gemaakte Kennisfen zeer ge.
brekkig waren , in deeze weezenlyke vereischten. Is het
dan geen volarekt noodig deel van voorzigtigheid, alIes,wat
wry kunnen, aan te wenden, om de noodzaaklyke hoedani i;theden te behouden , die ons Vrienden tegenwoordig be.
zitten? Maar is de inkankerende taal der kwaadfpreekenheid, de zydlingfehe onteering van agterklap, of zelfs bet
fyn der belpotting
om dit gewenschte einde te
wege te brengen? Gelooft my, myne Broeders, wy
zullen onze MedemeniChen Met opwekken , om , of ons,
of anderen, te beminnen, door eene zo liefdelooze geaartheid. Wy moeten, op eene geheel andere wyze agt nee„ men op elkander,” of wy irandelen rechtdraads arydig,
met het voarlchrifr des Kruisgezants thans overwoogen.
Laat ons, derhalven, zorge draagen om onze verkeering,
in de Zamenleeving, te doen ateki(en tot het beoogde ein.
de. Laat , in alle onze oorde.elvehingen , Opregtheid en
Goedwilligheid voorzitien: laaten wy, „ 't geen tot vrede
„ dient," najaagen; met liefderyke vriendfcliap de misflagen onzes Naasten bedekken, en dat regt doen aan hunne
lieflyke hoedanigheden, 't wells ons aanzet, om hun hoog
te agten en te beminnen.
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WAARNEEMING AANGAANDE EENE VERHARDING IN DE
BORST; GENEEZEN DOOR HET GEBRUIK VAN PIL.
LEN, UIT DE DULLE KERVEL.

Journal de Medecine, Tome FLIT)

D

E verme,igvuldigde Waarneemingen dienen om de
Betiefenaars der Geneeskunde aan te moedigen , in
het toedienen van gevaarlyke Genccsmiddelen. Eene
Vrouvv, negen-en-twintig Jaaren oud, van eene gemaatigde
gefteltenis, kreeg een kneuzing, agt dagen na de verlosfing, in de linker Borst, die daarop fchielyk ontflooken ,
hard, en pynelyk werdt. Ze maakte aanitonds gebruik van
eeh Zalf , die iFtene haarer Vriendinnen haar gegeeven
hadt, dog dit bragt haar geene verligting toe: ze vondt
zich vervolgens verplicht gebruik te maaken van pappen,
famengefteld uit gekookte Lely-bollen , als ook uit kruim
van Brood, Melk, Saffraan, de dooijer van een Ey; maar
alle deeze middelen waren van geene uitwerking. Eindelyk
te onvrede over deeze middelen , liet ze my by haar vraa•
gen: ik vond Naar in de daad zonder Koons, maar zeer
klaagende over fterke pynen, die ze van tyd tot tyd random in de Borst gevoelde; dezelve was zeer hard, blauwngtig, en bedekt met een menigte puistjes. Ik ontdekte
een kleine verzweering in den vetrok, onmiddelyk onder den
Tepel; de Klieren onder den Oxel waren insgeiyks hard.
Op 't gezicht van alle deeze toevallen was ik by
my zelven overtuigd, volgens de Waarneemingen van M.
STORCK , en verfcheide andere Geneesheeren , van de
nuttigheid van de dulle Kervel in dit geval: ik liet haar
daarom aanleggen op de Borst een Compres van fyn Linnen, dikwyls natgemaakt in een warm afkookzel van de
bladeren van deeze Plant: inwendig gebruikte ze een Pil
van 66n grein, drie maalen daags, van 't verdikte vocht
of extract van deeze Plant, waarop ze dan een glas nam
van 't aftrekzel van Vlierbloemen. Agt dagen daarna waren de pynen minder hevig, en de puistjes waren
verdroogd, zonder gezwooren te hebben; de verzweering,
welke den volgenden dag na myne eerfte vifite open gebroken was, en maar weinig, dog zeer goeden, etter gegeeven hadt, was geheel geneezen met 't Digestief. 't Aanie"
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edaan deel in de borst bleef by aanhoudenheid zeer hard;
dog minder paars. Dit moedigde de Lyderes , de Ouders , en
my zeer aan, en ik het daarom haar den Pit dagelyks op de
drie giften vermeerderen, tot dat ze zo verre gekomen was,
dat ze 'er zes op een keer innam, welke de uitwerking dee.
den, die ik 'er van verwagtte. Wanneer ik een dag verplicht was afweezig te zyn, niet . weetende of ik wel binnen
korten konde weder komen , het ik haar eenige afgepaste
giften : de Lyderesfe , in hoop van fchtelylp r geneezen te
zullen zyn, nam , tegen myn undrukkelyk verbod, vier Pillen ieder reis , geduurende twee dagen meer — By myne
terugkomst, vond 1k haar door dulzelingen gekweld; ze bekende my openhartig haare onvoorzichtigheia, 't welk evenwel fchielyk, door alleen voor drie dagen met 't gebruik 'er
van op te houdeu , herfteld werdt. — De Lyderesfe was , tegen myn raad aan, opzettelyk voortgegaan , met 't Kind te
zoogen: 't zelve, geen ongemak gevoeld hebbende, geduurende de vastgelielde behandeling, kreeg eene tegennatuurlyke
beweeging en draaijing der oogen haar boven, van den dag of
dat deeze onvoorzichtigheid gefchied was ; hier by kwam een
fchudding en trillende beweeging van 't hoofd , de derdendaagiche Koorts, en een groote onrustigheid; alle deeze toe.
vallen werden geneezen , door 't Kind een Minne te geeven,
zo dra als ik't voorgevallene vernoomen had; de Koorts hieldt
evenwel zeven weeken aan. Ik ried myne Lyderesfe, de
Borften te doen opdroogen, ze was, vyftien dagen daar na,
volkomen geneezen, de geheele behandeling had twee en een
halve Maand geduurd. 't Oogmerk van deeze Waarneeming is niet zo zeer, om een nieuwe Proef te geeven, van de
uitwerking van 't extract van de dulle Kervel, en 't afkookzel
van de bladeren dergelyke ongemakken; als wel om daar
door aan te toonen, dat men zeer voorzichtig meet zyn , om
onkundigen niet toe te laaten 't gebruik van geneesmidde.
len , die gevaarlyke gevolgen kunnen hebben; gelyk als het
in dit geval overgekomen zoude zyn aan Moeder en Kind
indien myne fchielyke terugkomst 't niet belet had.
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SESCHREVING VAN EENE VERSTEENDE BEDDING, GEVORMD
DOOR DE WATEREN VAN MATLOCK IN DERBYSHIRE.
Door MATTHEW DOBSON M. D. Medegedeeld door Dr.
FOTHERGILL.

(Uit de Pbilofopbical Trawfaions.)
MYN HEER!

W

Anneer ik my, deezen Zomer,, eenigen tyd ophieldt te
Matlock, deed' ik zommige Waarneemingen , op de
fteenmaakende eigenfchap der wateren, en onderzogt een zeer
zonderlinge Bedding, in den loop daar van gevormd.
Deeze Bedding vond ik 150o voeten lang, op verfcheide
plaatzen Soo voeten breed, en op het dildle 9 en 12 voeten
diep. De wyze waar op dit fteenagtig lichaana gevormd is ,
valt gemaklyk na te gam.
By de heugenis van eenige Perfoonen, nog in leeven, werden de wateren van Matlock nog niet gebruikt, om zich in te
baaden of dezelve te drinken. Ze kwamen voort aan den voet
van een heuvel, welke ten westen ligt , onmiddelyk agter de
huizen, 'er tegeuwoordig gebouwd, en liepen onbepaald neder in eene hellende vlakte van omtrent 300 voeten, na de
Rivier Derwent. In derzelver loop vormden zy groote verfleende klompen, vermengd met veel verfleend Mosch, nooten , bladen , eikels , flukken houts , en zelfs wortels van
boomen.
In deezer voege, maakte het water feeds hinderpaalen in
zyn eigen loop, en het moest dus dikwyls nieuwe doorloopen
zoeken: allengskens Ilrekte het zich uit , over eene oppervlakte ten min& 1500 voeten lang; door het onophoudelyk
jen door dezelfde doortochten, heeft het eene Bedding van
eene zeer aanmerkenswaardige dikte gevormd.
Deeze Steenbedding onderzoekende, vond ik eenige deelen
zeer hard , en andere zo zagt , dat ze gemaklyk gefneeden
konden worden. De zagte deelen, nogthans , krygen , aan de
lugt blootgefteld zynde, de hardheid van een' Keifteen , en
klinken, als men 'er op flaat , gelyk metaal. De oorzaak van
dit verfchil, in de hardheid der onderfcheide deelen , blykt deeze te zyn. Dewyl het water dikwyls van loop veranderde
en by herhaaling weder in dezelfde doortogten kwam , zyn
intusfchen, eenige deelen veel hooger geworden 3 die te langzaamer
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mer nieuwe omkorftingen kreegen; deeze Langer aan de lugt
blootgefleld zynde , hebben eene grooter maate van hardheid
bekomen.
Geheele huizen hier omareeks zyn van deezen Steen gebouwd, zy vinden ze duurzaamer dan eenige andere foort
en dewy] dezelve de uitfleekende 'noedanigheid bezit van
Reeds harder te worden, door aan de lugt blootgefleld te zyn,
en desgelyks veele kleine holligheden en putjes heeft, veree.
nigt de goede Kalk zich dermaate met deezen 'Steen, dat dezelve een muur uitmaakt , zo flerk als waar ze van een Been.
Deeze Bedding verfchaft zeer zeldzaame , en fchoone Verfleeningen. Mosch levert groote verfcheidenheden: want het
is blykbaar, dat het zelve bleef groeien ; naa dat de wortels,
en de benedenfle deelen, reeds van fteenmaakende deelen doordrongen waren; zich dus tot eene groote lengte uitarekkende , is het ,op zommige plaatzen, met- andere zelfaandigheden
gemengd en doorvlogten. flier ziet men Slekken , in hun fangzaam voortkruipen , vastgehouden en verfteend; daar heeft
de verfteenende ftoffe, in verfcheide rigtingen zich uitftrekkende , een aartig netwys werk gemaakt ; ginder zyn groote
klompen, die, in ftukken gebrooken, hol bevonden worden:
en deeze holligheden zyn vercierd met verfteende takken ,
eenigzins naar koraal gelykende; doch van een donker witte
klcur, en doorgaans ruw eit hobbelig van oppervlakte.
Onder de Bedding is , ter diepte van een tot anderhalven
voet , een goede grond ; en onmiddelyk hier onder de kalkfteenige rots. Dc grond is van denzelfden aart, met dien der
naast byliggende velden, die de helling van den heuvel
, en is blykbaar een vervolg van dial grond.Het geen thans by deeze Bedding komt, is van weinig aanhelangs , en op eenige plaatzen betekent het niers : want de
twee voornaawfte bronnen zyn binnen overdekte kanaalen ,
your 't meerendeel bepaald, en loopen zeer fnel.
Hadr men behoorelyke \Vaarneemingcn gedaan , op den
voortgang .deezer Beddmge , wy zouden eerie vry nauwkenrige rekening hebben kunnen maaken , ten opzigte van den
tyd , wanneer deeze wateren eerst de mineraale eigenfchappen kreegen. Uit deeze twee Aanmerkingen egter , dat de
Bedding niet zeer dik is, en dat de grond onmiddelyk daar
onder, een vervolg is van den grond in 'c hellen van de naby
gelegene heuvelen , is het waarfchynlyk, dat 'er geen reeks
van eeuwen noodig geweest hebbe , om dezelve voort te
brengen, en gevolglyk dat deeze mineraale wateren van geene
nude dagtekening zyn.
Err
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En, mogen wy afgaan op eene Waarneeming my medegedeeld,door een opregt , onderzoeklievend en verflandig Man,
daar woonagtig, is de bron , waaruit deeze wateren, die zeld.
zaame hoedanigheid ontleenen, eenigzins uitgeput. Hy verzekerde my, nit eigen ondervinding , dat flukjes Mosch en
andere Zelfftandigheden , in dit water geworpen , op dezelfde
wyze, en in dezelfde omitandigheden als voorheen, meer dan
tweemaal zo V."7!e1 tyds ter verfteeninge noodig hebben, als nu
dertigjaaren ,b,tleden.
De Bedding, derhalven, die het Matlock water deeze hoedanigheid byzette , moet of zeer uitgeput weezen, of het water is van den voorheen gehouden loop afgewend, en wordt
nu maar gedeeltlyk met die deelen bezwangerd.
Leverpool,

IS,

1773.

NATUURLYKE HISTORIE DER SPREEUWEN.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.
E Spreeuw, in 't Hebreeuwsch Salir of Zezir, en in 't
Arabisch Aizazir geheeten, wordt by de Grieken %Pp,
4,apec, by de Latynen Sturnus, by de Italiaanen Sturno, by
de Portugeefen Sturnio , by de Spaanfchen Ellornio, by de
FranIchen Etournau, by de Duitfchers Staar, by de Engelfchen Stare of Starling, by de Poolen Szpak genaamd.
Weinig Vogels zyn zo algemeen bekend als deeze , bovenal in onze gemaatigde Lugtareeken; want, behalven dat zy
't geheele Jaar doorbrengen in het Land hunner geboorte,
zonder oit verre weg te trckken, heeft de gemaklykheid om
ze te temmen, en eene foort van upvoeding te geeven , te wege gebragt, dat 'er veele in Kouwtjes gehouden worden, die
men dus dikwyls en van naby kan befchouwen; dit verfchaft
ontelbaare gelegenheden tot het waarneemen en ontdekken
hunner geaartheden, zo in den gevangen that als in dien der
natuure.
Van alle Vogelen hebben de Merels de meeste gelykheid
met de Spreeuwen, de Jongen van beiden gelyken elkander zo
wonder wel, dat men ze nauwlyks kan onderfcheiden. Doch,
wanneer zy, met den tyd, elk hunne eigene gedaante en de
onderfcheidende kenmerken aangenomen hebben, ontdekt men
dat
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dat de Spreeuw van de Merel verfchilt, door de plekjes en den
weerfchyn zyner Pluimadie , door de gedaante van zyn Bek ,
die veel aomper veel platter , en na de punt niet uitgerand is,
en den veel vlakker kop, enz. Doch een ander veel merkwaardiger onderfcheid , afhangende van eene veel diepgaander oorzaak, is dat de Spreeuwen in ons Europa eene foort op zicli
zelve uitmaaken; daar de foorten van Merels zeer vermenigvuldigd zyn.
Beide deeze Vogels gelyken verder hier in naar elkander,
dat zy in den Winter niet van woonplaats veranderen, alleen
verkiezen zy in het gewest ,waar zy zich beyinden , de warnite dit heeft waarfchynlyk ARISTOTELE S doen
fchryven, dat de Spreeuwen zich, ftaande den winter, verbergen; doch met dit onderfcheid , dat de Merels als dan eenzaam leeven, of liever voortgaan met eenzaam , of bykans
alleen, te leeven , gelyk zy het overige gedeelte des Jaars doen;
terwyl de Spreeuwen niet gebroed hebben, of zy vergaderen
in zeer talryke Troepen: en deeze Troepen vliegen op eene
wyze daar aan byzonder eigen , en die gefchikt fchynt naar
eene eenpaarige en geregelde Krygsordening; ftipt gehoorzaamende aan 't woord van een Opperhoofd. De Spreeuwen,
luisteren naar de hem van 't Inflind, en dit zet hun aan, om
Reeds na 't middelpunt van den Troep te naderen; terwyl de
fnelheid van bun vlugt hun onophoudelyk daar van verwydert ; weshalven die menigte van Vogelen, dus verddnigd door
eene algemeene neiging tot het zelfde punt , onophoudelyk
gaande en komende, op allerlei wyzen door elkander kruisfende en been vliegende , eene foort van Wolk maakt , die in
iterke werking is, en, zonder eene bepaalde rigting, in zicli
zelven fchynt rond te draaijen , door dien alle de deelen eene
byzondere beweeging hebben; waar in het middelpunt, zich
Reeds zoekende uit te breiden , geduurig wederhouden, en te
rug geflooten wordt , door de deelen die van ter zyde toefchieten.
Deeze wyze van vliegen heeft haare voor- en nadeelen : voordeelen tegen het beftaan der Roofvogelen , die zich verleegen
vinden, door het aantal deezer zwakke Tegenftanderen , en
ontrust'door het geklap der wieken , doof door het gefchreeuw,
en afgefchrikt door de geregelde flagorde, zich niet fterk genoeg agten, om zo welgeflootene linien te verbreeken , die
door de vrees langs hoe digter in den dringen weshalven zy
dikwyls een zo ryken prooy moeten laaten vaaren , zonder
daar van het minst te kunnen bemagtigen.
Maar 5 van den anderen kant , heeft deeze wyze van vliegen
der
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der $preeuwen bear nadeel; door dien ze den Vogelaar pie.
genheid geeft om , met gemak, eene groote menigte te vangen:
als by naamlyk, wanneer 'er een vlugt Spreeuwen aankotat,
ten of twee Spreeuwen, aan elken poot voorzien van een draad
met Vogellym beftreeken, laat vliegen; deeze misfen niet zieh
by den troep te vervoegen, en door middel van het geduurig
been en weder vliegen, eene groote thenigte in dit wargaaren
te verftrikken, die dan met hun voor de voeten des Vogelaars
nederflort.
't Is boven al tegen den avond , dat de Spreeuwen zich in
grooten getale veteenigen als 't ware om zich te vertlerken, ea
tegen tie gevaaren des nagts te wapenen ; zy brengen dien
doorgaans zo ver6enigd geheel over in de rietwallen , waar zy
zich avonds met groot geraas na toe begeeven. Zy maaken
veel getier 'savonds en 's morgens , eer zy van een fcheiden , veel
minder bet overige Vain den dag, en 's nagts zyn ze geheel
Dermaate zyn de Spreeuwen van een gezelligen aart, dat ze
niet alleen zich by elkander vervoegen; maar ook by andere
Vdgelen. Zomwylen ziet men ze in 't Voor- en in 't Najaar,
dat is voor en naa den broedtyd, met de Kraaijen en Kaau.
wen, en zeif met de Duiven vliegen.
Hun paartyd beginr met bet afloopen der maand Maart ;
dan voegt zich ieder Paar zamen; doch hier wordt, gelyk elders, die zo zoete vereeniging voorgegaan van kryg, en door
geweld beflist; de Wyfjes hebben geen regt van kiezen: de
Mannetjes, misfchien de tairykile en altoos de clriftigile, aIthans in den aanvangre , betwisten elkander de Wyfjes, en 't
valt den Overwinnaar ten deeze. Hunne Minnehandelingen
zyn bykans zo Iuidrugtig als hun ftryden ; men hoort ze geduurig kweelen; zingen en paaren is hunne eenige bezigheid ,
en bun wildzang loopt zo hoog, dat zy, als 't ware, geen maat
houden , en zonder tusfchenpoozen voort fchreeuwen.
Naa deezen dringenften eisch der natuure voldaan te hebben ,
denken zy om het broedzel te bezorgen , zonder zich egter
deswegen zeer te bekotnmeren ; want dikwyls neemen zy het
nest der Spechten in , die zich ook by wylen van dat der
Spreeuwen bedienen: zo zy zelve een nest vervaardigen, is dit
afgedaan met het byeen verzamelen van eenige dorre bladeren ,
ruigte,en mosch , in 't hol van een boom of een gat van een muur ;
op dit bedde , zonder kunst gemaakt, legt bet Wyfje vyf of
zes eijeren van een groenagtige kleur, en broedt dezelve achttien of twintig dagen; zomtyds broeden zy in de Dmvenhuizen , onder de daken der fchuuren; en in de gaten der rotzen
aan den zeekant, gelyk men op het Eiland Wight s en elders,
heeft
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heeft waargenomen. — Men heeft my nu en dan zoge.
naamde Spreeuwen-nesten in de maand May gebragt, die
men voorgaf op de Boomen gevonden te hebben: doch •
dewyl twee deezer nesten volmaakt geleeken naar die van
Lysters, heb ik eenig bedrog vermoed in de brengers, of
men moest het bedrog aan de Spreeuwen zelve toefchryven,
en fiellen dat zy zich zomwylen van Lyster-nesten bedienen, gelyk zy die der Specbten inneemen. Ik lochen ondertusfchen niet, dat de Spreeuwen, by zelire gelegenheden , in 't geboomte nestelen, en een bekwaam waarneemer
heeft my verzekerd, dat by verfcheide van die nesten op
ien en denzelfden Boom gezien hadt. Vat bier van ook
zyn moge, de jonge Spreeuwen blyven lang by de Moeder, en, om die rede, zou ik wel zeer twyfelen, of zy
driemaal 's jaars broeden, gelyk eenige Schryvers verzekeren; of dit moest weezen in heete !ander', waar het broeden, het opkweeken, en alles wat tot de dierlyke huishouding behoort, naar evenredigheid der meerdere warmte, in
korter tyd toegaat.
In 't algemeen zyn de Pluimen der Spreeuwen lang en
recht, volgens de aanmerking van MELON: derzelver kleur
is in 't eerite donker bruin, eenzelvig , zonder vlekken, en
zonder weerfchyn. De vlekjes komen eerst naa het eerfte
ruien te voorfchyn , eerst beneden aan 't lyf, omtrent de
maand July, vervolgens op den kop, en eindelyk boven op
't lichaam, omtrent den twintigften Augustus. Ik fpreek
van jonge Spreeuwen, in 't begin van May uitgekomen.
Ik heb waargenomen, dat, by dit eerfie ruien, de veeren
rondsom den bek , bykans alle te gelyk uitvielen, indiervoege dat dit deel , geduurende de maand July geheel kaal
was. Ik merkte desgelyks op, dat de Bek bykans geheel
geel was, den vyftienden van May: deeze kleur veranderde
welhaast in hoornkleur. BELON verzekert dat dezelve , met
den tyd, oranjeverwig wordt.
By de Mannetjes zyn de Oogen veel donkerder, of van
een eenpaariger bruin, de vlekjes van de Pluimadie meer
flreepagtig en geelder, ook is het donker der ongeplekte
veeren leevendiger van weerfchyn; een gloed van purper en
donker groen vertoonende: daarenboven is het Mannerje
veel grooter dan het Wyfje. De Heer SALERNE voegt 'er
een ander onderfcheid tusfchen de beide Sexen nevens; bier
an beflaande, dat de tong by de Mannetjes gepunt en by
de Wyfjes gevorkt of gefpleeten is; het fchynt dat de Rid.
der LINNtEUS dit lid, in eenige gepunt, in andere gevorkt,
gee
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gezien bebbe: wat my betreft, my zyn nooit andere dan
gevorkte voorgekomen.
De Spreeuwen leeven van Slekken, Wormen, Torten, en
vinden bovenal grooten fmaak in die aartige blinkende groene
Torretjes, fret een rooden weerfchyn , die men in de maand
Juny op de bloemen , en meest op de roozen , aantreft; zy eeten ook Tarw, kekweit, Geerst, Spelt, Vlierbesfen , Olyven, Kersfen, en Druiven enz. Men wil dat de Druiven
best gefchikt zyn, om de natuurlyke bitterheid van hun vleesch
weg te neemen. De jongen zyn eetbaar ; doch het .vleesch
der ouden is alt os droog , bitter en flegt. Op Kersfen
vallen ze met groote drift aan; en men bedient zich daar van
als een onfeilbaar lokaas, om ze telokken onder de van teenen gevlogte hoyden, gezet in het net, waar zy 's avonds gewoon zyn hun verblyf te neemen; op deeze wyze vangt men
'er honderd in u nagt; doch deeze wyze van Spreeuwen
vangen duurt alleen zo lang 'er Kersfen zyn.
Zy volgen gaarne de Koeyen, en andere groote Viervoetige
Dieren , in de weide; derwaards, zo men wil, gelokt , door
de Infeeten, die 'er rondsom vliegen; of mibfchien door die
op den drek aazen, en over 't algemeen in de weidlanden gevonden worden. Van bier hebben zy, in Duitscbland, den
naam van Runder-Staren. Veelen willen dat zy op krengen
aazen: doch zy vervoegen zich waarfchynlyk op dezelve , om
de Infeeten te zoeken. ik heb Spreeuwen laaten opvoeden , en
opgemerkt, dat zy, wanneer hun kleine ftukjes gebraaden
vleesch werden voorgeworpen , daar op greetig vielen en ze
opaten gaf men hun den kelk van een Nagelbloem , met
ryp zaad, zy namen dien niet in de pooten , om ze met den
bek uit te pluizen , maar hielden denzelven in den bek, flingerden die heen en weder, of floegen dien herhaalde keeren
tegen de tralien , of den grond van de kouw,, tot 'er het zaad
uitkwam. Desgelyks heb ik waargenomen , dat .zy, op de
wyze der Hoenderen, dronken en grooten fmaak 't baaden
vonden: waarfchynlyk is een myner kweekelingen geftorven
van de koude, door te dikwyls baaden, zich in den winter
op den hals gehaald.
Deeze Vogels leeven zeven of acht jaaren in een gevangen
ftaat. De wilden laaten zich niet lokken door fluitjes; maar,
behalven de gelymde draaden, als merle de teenen Borden,
waar van ik bier boven gefprooken heb, heeft men 't middel
gevonden, om geheele broedzels op een maal te krygen, door
aan de muuren, en in 't geboomte, waar zy gewoon zyn te
nestelen, gebakken aarden potten te hangen, van eene nest.
vor-
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vorMige gedaante, aan Welke de Spreeuwen dikwyls de voorkens geeven, boven holle boomen en de muurgaten, om 'er
hun eijeren in te leggen.
Alle taalen kan men de Spreeuwen leeren uitfpreeken, en
zelfs volzinnen die niet te lang zyn: hun ftrot fchynt zich
naar alles te kumien buigen, zy haperen niet in de letter R.
Zeer verfpreid zyn de Spreeuwen in de Oude Wereld: men
vindt ze in Zweeden , in Duitscbland , in Frankryk, in Italie ,
op het Eiland Malay , en aan de Kaap de Goede Hoop, bykans overal eveneens: terwyl do Vogels in de Nieuwe Wereld, aan welken men den naam van SpreeN.wen heeft toegevoegd, van elkander wyd en breed verfchillen.
Schoon de indruk van de eerfte vorm in onze Spreeuwen
fterk genoeg geweest is in voor te komen, dat de onderfcheide rasfen, zich tot een zeker punt verwyderende, geene geheel verfchillende foorten vormden, heeft dezelve nogthans
niet ten vollen kunnen beletten, de beftendige neiging der
Natuure tot verfcheidenheid; eene neiging, die zich bier op
eene zeer merkbaare wyze voordoet : dewyl men Zwarte
Spreeuwen vindt, (dit zyn de Jongen) ook geheel witte, desgelyks witten en zwarten ; en eindelyk gryzen, of de zulken,
in welken het zwart onder 't wit gemengeld is.
Hier ftaat aan te merken , dat men dikwerf die verfcheidenheden gevonden heeft
de nesten der gemeene Spreeuniet hooger kan ftellen dan verfchei.
wen, weshalven men ze ntet
denheden , die zich tot enkele bepaalen , of korftondige
fpeelingen der Natuure , die dezelve by elk gebroedzel vernietigt, om ze weder Voort te brengen, en te doen verdwy.
nen : doch , die buiten ftaat zyn om zich in stand te houden,
of eenigen indruk te maaken op de Unheid in dit Geflacht.
Van deezen aart zyn de volgende verfcheidenheden, door de
Schryvers vermeld.
I. De Witte Spreeuw van ALDROYANDUS s met vleeschkleurige pooten , en een donker geelen bek, gelyk aan die in onze oude Spreeuwen. ALDROVANDUS merkt op , dat deeze
gevangen was neffens gemeene Spreeuwen , en RZACZYNSKI
verzekert , dat in zeker Landfchap van Poolen , dikwyls, uit
een en het zelfde .pest, een zwarte en witte Spreeuw voortkomt. WILLUGFIBY gewaagt mede van twee Spreeuwen, die
de laatstgemeide kleur hadden, door hem in Cumberland ge.
zien.
IL De Witte en Zwarte Spreeuw. Tot deeze verfcheiden.
heid breng ik vuor: L den Spreeuw met een witten Kop,
van ALDROVANDUS ; deeze Vogel hadt een witten Kop, den
VI. DEE L. DIENGELW. NO. 4.
L
Bek,
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Bek, de Hals, het bovenfte des Lyfs, de Dekvederen der
vleugelen, en de twee buitenfte Staartpennen van die kleur:
de andere Staartpennen en alle de Vleugelpennen, waren gelyk die der gewoone Spreeuwen ; het wit van den Kop flak
te meer uit door twee kleine zwarte vlekjes by de oogen,
het wit boven op 't Lyf was gemengeld• met kleine blauw2gtige vlekjes. - Ten 2. Den Aakfler Spreeuw van
SCHWENCKFELD , die het bovenfte van den Kop, de heift van
den Bek, aan den kant des grondftuks, de Hals, de Vleugelen Staartpennen zwart, en al het overige wit hadt.
Ten 3. Den Silos= met een zwarten Kop , die voor 't overige wit was, door WILLUGHBY waargenomen.
III. De Gryze Spreeuw van ALDROVANDUS. Deeze Schryver is de eenige, die 'er een van die kleur onder 't oog kreeg:
doch dezelve is, gelyk wy reeds opmerkten, niets anders
dan wit met zwart ondereen gemengd. Men begrypt ligt,
hoe zeer deeze Verfcheidenhedeu kunnen vermenigvuidigd
worden, 't zy door verfchillende mengelingen van zwart en
wit, 't zy door onderfcheide fchakeeringen van het gryze,
naar gelange van de onderfcheide evenredigheden der door
elkander gemengelde kleuren, die het gryze uitmaaken.
IIIMII■ON■111M,

KRUIDMENGKUNDIG ONDERZOEK, BETREFFENDE DE BITTERS
AmANDEL - floomEN, EN DERZELVER VRUGTEN;
Door J. G. KALENBERO.

Apotbeker in 't Aalmoesfeniers Weesbuis , te Amgerdam.
nigen tyd geleeden wierd my verhaald, dat een zeer
E,4 voornaam Geleerde , teffens een groot Berninnaar van
Konften en Weetenfchappen, by gelegenheid, aan enkele
goede Vrienden , Kunftenaaren van zyne Stad zynde , de
volgende vraag gedaan had. Waar van daan tog zou het
verfchil der bitterheid, in de bittere Amandelen, in tegenoverfielling der zoeten, afkomftig zyn? zou dit ontftaan
uit eene verfcheidenheid of in de Boomen, of in den Grond
van het Land? Wat gevolg dit Voorftel by anderen gehad
hebbe is my onbekend; maar ik vond het zo zeer naar
mynen fmaak, dat ik, als een Liefhebber der Konst, en
ter oeffening van de onder my hebbende Wees- en Leerjongelingen , het befluit nam, om dit Stuk, op den best
gefchikten tyd, te onderzoeken; ten einde inzonderheid de
zit-
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2itplaats van den bitteren Smaak der Amandelen, indien
mogelyk, door Proefneemingen te vinden.
Om hier in, naar myn vermogen , best te flaagen , oordeelde ik het nuttig te zyn, met voornaame Kruidkundige
Schryvers te raadpleegen ; hunne Gevotlens zo kort als
doenlyk op 't papier te brengen, en 'er dan myne eigen
Waarneemingen by te voegen. Dit onderzoek leerde my in
't algemeen, dat 'er twee foorten van Amandel-boomen ,
namentlyk zoete en bittere zyn ; dat de zoete, wegens hunne verfchillende Amandelen, tot verfcheiden foorten gebragt
worden ; en dat de bittere daarentegen gts in eene foort•
beftaan. Dit verfchil ziet ondertusfchen niet zo zeer op
de Boomen, als wel op de Vrugten; en men veronderflelt,
dat het Land en 't Klimaat deze verfcheidenheid veroorzaakt.
De algemeene Amandel - boom , welke zoete Amandelen
voortbrengt, word van TOURNEFORT en CASPARUS BAUHla
vus, Amygdalus fativa (of tamme Amandel.boom,) en van
JOHANNES BAUHINUS .Amygdalus dulcis (of zoete Amandelboom,) en van TABERNiE MONTANUS, flegts Anygdalus
(of Amandel-boom) genoemd. Brengt hy groote Amandelen voort, zo voegt CASPARUS BAUHINUS 'er by; Fruati
majori, (of Amandel-boom met eene groote Vrugt;) draagt
by kleine Amandelen, zo heet hy dien ilinygdalus fativa
Fru6u minori (of tamme Amandel-boom met eene kleine
Vrugt.) De bittere Amandel boom word Amy,dalus amara geheeten. Beide de foorten van Boomen hebben eene
Rooswyze Bloem , en behooren dos tot TOURNEFORT'S
2i1te Clasfe.
MUNTINO maakt gewag van vier onderfcheiden foorten
van Amandel - boomen : de eerfle is een gemeene met eene
bittere Vrugt; de tweedc met eene zoete Vrugt; de derde
met eene zoete Vrugt en weeke Schaalen; en de vierde
noemt hy het Naantje of den kleinen Amandel-boom.
deze Boomen, zegt hy, zyn nief van eenerleien aart; dog
alien beminnen zy een zandigen gemeenen droogen Grond.
De bittere Vrugten deezer Boomen worden zoeter
gemaakt , wanneer men, boven op de Wortelen , Vai kens
mest legt, en dezelve met koude Kamer-Loog (of menfc'tm
Water) begiet. Hier door warden de Amandelen niet alleen zoeter van fmaak , maar oak zelfs de Boomen weldraagender; inzonderheid als men dir eenige Jaaren agter
elkander doet.
Volgens GEOFFROY zyn de Wortelen der Amandel-boornen
L2
Clerk
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fterk , en zeer verdeeld; de Stam is ruig, en heeft eene harde
bruinroode gedaante. De Bladen zyn fmal fpits , getakt
den Perziken Bladen gelyk. De Bloemen zyn, overeenkomfiig met de Roozen, die uit vyf bladjes in een ronden Cirkel beflaan, ligt purper van kleur; zy hebben eenen denbladigen en in vyf deelen verdeelden kelk, benevens eenen
Hempel; welke, omtrent een duim breed lang , met een
breed en vleeschagtig fchil bedekt, eene Vrugt word. De
Noot van deeze Vrugt is zeer hard en fpits ; en bevat een
langagtigen, witten, vleeschagtigen, olieagtigen, aangenaatn
fmaakenden Arundel; die met een dun, bruin rood en met
een Harstagtig Poeier beffrooid huideken , bekleed is. De
bittere Arundel–boom is van den zoeten, alleenlyk ten opzigte der bitterheid, in de' Amandelen, onderfcheiden; voor
't overige komen zy met elkander overeen.
De Ridder z INN& us heeft de bittere en zoete Arnandelboomen, en teffens de Perfiken , onder deszelfs 12 Clasfe
Icofandria of twintiginannigen gebragt; en, volgens , deeze
Rangfchikking , vind men in de iVattfurlyke Historie van
Dotor HOUTTUVN, dat 'er eene aanmerklyke verfcheidenheid van Amandel-bowmen is. Dus worden 'er gevonden
wilde en tamme ; fommige brengen zoete, andere bittere
Vrugten voort; die by eenige klein, by andere groot, platter of ronder zyn; met 'een dunnen brosfchen , of harden,
en nauwlyks breekbaaren dop. Het is de vraag, zegt zyn
Edelc, of deze verfchillendheden niet meer de Vrugten,betreffen dan den Boom ; die , in de Zuidelyke deelen van
Vrankryk en Spanjen , geheele viakten met zyne Bosfchaglen bedekt , en in Barbaryen een wild Gewas is.
Uit RAUWOLFEUS verhaalt de gemelde Heer, dat, by Tripoli,
in de Haagen wilde Amandelen groeien, welke CASPARUS
BAUF1INUS van de tamme foortelyk onderfcheidt , zo wel
als de bittere. Ondertusfchen fchynt deze laatfle hoedanig.
heid meest of to hangen , van de eigenfchappen van den
Grond of van 't Klimaat.' Uit THEOPHRASTUS brengt zyn
Edele by, dat zy natuuriyk bitter zyn, en niet zoeter worden, dan, door het havenen , of mesten en bearbeiden van
den Grond. – Het geen men wyders , ten opzigte
der Amandelen in deeze Stad, vernomen heeft, is, dat zy,
door den Koophandel , uit verfcheiden Gewesten in de Nederlanden gebragt worden; de lange Amandelen nit Spanjen
over Malaga; de platte insgelyks uit Spanjen over Valencia;
de zogenaamde Juffertjes , de Kraak - Amandelen en andere
uit Vrankryk, en voornaamlyk uit Languedok , Provence,
en
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en Touraine; dog de meest geachte zyn die, welke in het
Graaffchap Venaisfin , by Avignon groeien. De kleine, zo
zoete als bittere, komen uit Barbaryen (a); en deze Coort
word, naar men ons verzekert, uit geen andere Gewesten
gebragt.
Men zou hier uit mogen afleiden, dat 'er wilde en tamme Amandel- boomen plaats hebben; en dat dus de wilde
Boomen de bittere, en de tamme de zoete Amandelen geeven. Dog tegen dit laatile beweerde onlangs iemand, dat
'er geen tamme Amandel- boomen in Barbaryen waren; dat
zy beiden een wild Gewas, en dus ook verfchillerde -Boomen moesten zyn; nadien de Moorn, te lui om te werken , meet- genegen waren tot rooven en fteelen, dan tot
pooten of planten.
Op deze befchouwing der Amandel-boomen in 't algemeen
zal ik nu voorts laaten volgen een Berigt van 't geen ons de
verdere onderzoeking der Vrugteu oplevert. In dit onderzoek heb ik my niet gehouden aau de gewoone handelwyze;
met, namentlyk , het voorwerp op zig zelven in een Krom.
hals te doen; en 'er, door de kragt van het vuur, een min
of meer zuuragtig vogt, eene bruine verbrande Ode, en eene
zwarte te rug gebleeven Aarde, met eenig Loogzout voorzien , uit te verkrygen;. ik heb, daar ik my voorftelde, den
verfchillenden inhoud, In deszelfs beflaan, zo veel doenlyk,
ter befchouwing te bewaaren, en niet te verbranden, ter bereikinge van myn oogmerk , eerie andere manier in 't werk
gefteld.
1k nam een pond nieuwe bittere Amandelen, en bezigtig.
de veelen van dezelven onder het Mikroskoop. Dit toonde
my terfiond, dat de een met den anderen verfchilde, in de,
op de oppervlakte zittende , harstagtige Greinen, waarmede
zy overvloedig voorzien zyn. GEOFFROY noemde deze itof
hier boven een harstagtig poeier, en zefchyntinderdaad, voor
bet bloote Oog , niets anders te zyn. Deze bruine fchil
was fmaakeloos, of nauwlyks te noemen iets lymagtig. Verders brak men verfcheiden Amandelen in 't midden door, en
Het
(a) Het eigentlyke Barbaryen volgens de Geographie
van HUBNF;R, BACHIENE, en CRAMERUS, in het Ryk van
Marocco, illgiers, Tunis, Tripoli en Bercan. Het word ezamen
op 63o duitfche mylen lang, en 300 breed, begroot: en kan dus,
wegens deeze uitgefirektheid , zeer verfchillende van Grad en
Klimaa; zyn.
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liet die een vry fterk vergrootend Glas pasfeeren; wanneer
'er zig zeer fyne witte blaasjes vertoonden, welken de Olie
bevatten, die door uitpersfing te bekomen is. Om deeze Olie
te yerkrygen, liet ik een half pond bittere Amandelen, op
de gewoone wyze , zuiveren, ftampen , en koud ter Pars
brengen. Toen die bewerking een en andermaal herhaald
was, beyond men, alles nauwkeurig opgenomen zynde, drie
Oncen en denen Drachma zuivere Olie te hebben. Doch de
meerder- of minderheid der uitgeparfte Olie hangt veeltyds
of van de hoedanigheid van 't voorwerp, als mede van de
koude en warmte, dus verkrygt men in den Zomer, door
de meerdere vloeibaarbeid, meer Olie dan in den Winter.
De overgebleeven bittere Kock woog vier en eene halve Once,
en twee Scrupels: dus was 'er, door in den Zak te blyven
hangen als anderzins, aan Olie verlooren, twee Drachmen
en den Scrupel.
De uitgeperfle Olie was zoet van finaak, gelyk die van de
2octe Amandelen, dog iets zwaarder. De Koek was daarentegen bitterder geworden, dan te vooren; en niet zonder re•
den; want by had zyne zoete Olie verlooren. En hier uit
blykt, dat de bitterheid haare zitplaats heeft, niet in de geparste Olie, zo als fommigen meenen, maar in het Amandelmeel; of in dat poeier, het welk men verkrygt, als men een
uitgepartlen Koek, het zy van bittere of zoete Amandelen,
ftampt, en zeeft. Dit poeier,, Amandel-meel genoemd, is
zeer dienftig , om de Handen te wasfchen; het neemt de
aankleevenfle onreinigheden weg, en maakt teffens eene zap
te !mid. Dusdanig eene uitwerking toont ons, dat 'er eene
Zeepagtigheid, Saponaceum, in het Amandel.meel moet zyn;
welke door de gunttige Natuur tot eene zagtere Zeep gewor.
den is, dan veelen der door Kunst bereide Zeepen, die eene meerdere fcherpte bevatten. Wyders is eene Amandel.
melk, vervaardigd uit een food gepelde bittere Amandelen,
en vyf Oncen gekookt en koud geworden water, bitter van
fmaak; ten teken dat deeze bitterheid, in het water ontbon.
den, uit een Zout en Olie fchynt te beftaan.
Vervolgens liet ik den voorgemelden bitteren Amandel-koek
klein ft:impel:, en met drie pinten waters in een Deftilleerglas
doen , om het kragtigfte gedeelte daar van over te haalen; ik
verkreeg zes Oncen vogts, en 't volgende wierd fmaakeloos,
De kleur van dit water was wit, iets uit den blauwen, en
had een naar de bittere Amandelen gelykenden fterken reek;
bsmevens een bitteragtigen fcherpen, met den Mierik-wortel
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(Rad. Rapti. rustic.) overeenkomftigen fmaak (a). Op de
vlakte des waters dreeven, naar gisfing, twee druppels witte Olie, die egter in kleine bolletjes verdeeld waren. Lille
deze verfchynzelen gaven gelegenheid, om niet alleen met
NEUMAN te veronderftellen, dat dit vogt lets zoutagtigs ,
('t well: men een Sal volatile zou kunnen noemen) of lets
Olieagtigs in zig bevat, maar ook op te merken, dat onze
proeven eene wezentlyke Olie vertoonden. Om dit vogt vender na te gaan , nam men een weinig Syroop van Vioolen,
en mengde 'er lets van onder het water; waar op eene troebele, dog zeer blauw blyvende, kleur volgcle; wake troebelheid door de Olieagtige deelen veroorzaakt wierd.
Het in 't Deftilleerglas terug geblueven maakte ik voorts
helder; dit vogt had eene ligtgeerc kleur, met een bitteren
zoetagtigen fmaak; en 't dikke overblyfzel was ook nog bitter; waarom ik het met water in een Aarden pot kookte,
om 'er de bittere deelen uic te haalen. Dit afkookzel maakte ik tellens heftier, en mengde vervolgens alles te foramen;
dat toen omtrent earl mengelen vogt befloeg. De proef met
de Syroop van Vioolen, bier op genomen, gaf eene troebele Loodkleur. \Vyders liet ik dit mengzel uitwaasfemen,
ter dikte van een hard extract; weegende vyf Drachmen en
twee Scrupels. Het was bruin van kleur, en had een bitteren zoutagtigen en walgngtigen fmaak. Het dikke overblyfzel, gedroogd, had nu zyne bitterheid verloorea, en fmaalete bykans als uitgedroogd Roggenbrood; weegende 2 Oncen
en 7 Drachmen.
Men had middelerwyl het voorgemeid Extract in een papier
gewonden, en op eene drooge plants gelegd; tot dat'er weder gelegenheid zon zyn , om 'er verdere onderzoekingen
mede te doen. Maar tot myne verwondering wierd ik , na
een tyd van 12 dagen, gewaar, dat dit Extract, boe hard
het ook geweest ware, in eene vloeibaare fmeerige ftoffe veranderd was : zelfs in zoo verre, tint de bekende, en met
wezentlyk Zout voorziene Extra6ten, in de Geneeskunde gebruiklyk , als die van den gezegenden distel, Carduus Bene.
thaw , van Lepelbladen, Cocblearia, van Paardebloemen ,
Taraxicum, en van anderen meer, 'er in vloeibaarbeid niet
mede evenaarden. 'Leer duidelyk vertoonde zig derhalven
voor
(a) Dergelyk een vogt, zegt MACQUER , word door eenige Schel.
itunttenaars , en byzonder door den beroemden BOERHAVE, de

tegeetende Geest (of Spiritus reaor) genoemd.
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voor 't gezigt de zoutagtigheid in de bewerkingen, ZQ door
den fmaak als door de natuurlyke ontbinding van het Extract.
Vervolgens wendde men alle poogingen aan, om het wezendyke Zout nit het Extract te fcheiden; doch zulks fcheen
ondoenlyk; en 't oogmerk was niet, om eenige enkele greinen Loog-zout, door de verbranding, te bewerken.
Uit al het gemelde blykt dan, dat de Arnandel-boomen ,
in 't algemeen, ane klasfe, an geflagt, en eenige foorten
zouden uitmaaken; indien de fmaak der bittere Amandelen
zulks niet verhinderde; welke bitterheid egter, volgens de
itelling der Schryveren, door den Grond veroorzaakt word.
Dit fchynt een algemeen gevoelen te weezen, en 't komt my
ook niet onwaarfchyulyk voor; daar 't meermaals blykt, dat
een Gewas zig fchikt, naar de gefteldheid van den Grond.
Ter bevestiging hier van ftrekt, bet geen men by den Heer
MACQUER vind; alwaar verhaald word, dat het verfchillend
Zuur en Zout der planten afhangt van den oord, alwaar dezelve groeien. Gernerkt een ieder daarenboven weet, dat
'er aanmerklyke verfcheidenheden , tusIchen wilde en tam7
me Boomen , Planten en Vrugten gevonden worden; zou het
dan met de bittere Amandel-boomen niet even zo kunnen gelegen zyn? Kan voor 't overige de afkomst van den oorfpronkelyken bitteren fmaak , niet met zckerheid bepaald
worden, dewyl het niet gemaklyk is, nit het Barbaryfche
Ryk in Africa gelegen, iets aangaande dit fink na te fpooren ;
zo toonen egter de Proefneemingen, en de Scheikunde.bevestigt het, dat de bitterheid in de Amandelen eigenlyk beitaat,
in een wezentlyk Zout, vermengd in eene verdikte Olie, bei.
de in een fyne Aarde omwonden, die moeilyk door de Kunst
te fcheiden zyn. Overeenkomftig bier mode getuigt de Heer
MACQUER, dat de Olieagtige Planten Diet dan bezwaarlyk,
of zells in 't geheel niet, haar wezentlyk Zout leveren; om
dat de al te groote hoeveelheid van Olie dit Zout belet, zig
of te fcheiden. Is dit waar; is 't zo gelegen met de Olieagtige Pianten ; hoe zal dan het Zout nit de Olieryke Amandelen ontleed worden?
GEOFFROY was van meening, dat deze bittere deelen mogelyk niet ongelyk waren aan het bitter Purgeer-zout: en zyn
Edele had tot dit onderzoek vyf pond bittere Amandelen gebezigd; waar by was op de oude manier, als vooren gemeld,
te werk gegaan. NEUMAN daarentegen handelde naar de nieuwe wyze; doch hy ontdekte de wezenlyke Olie zo duidelyk
niet; veelligt had hy geene genoeg verfche Amandelen gebruikt ; waar tegen de onzen nieuw waren.
LEE-
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LEEVENSBERIGTEN VAN GUIDO ARETINUS, EEN BENZ.
DICTYNER MONNIK , DEN HER VORMER VAN DE OUDE
MUZYK . SCHAAL , EN DEN ITITVINDER EENER NIEUWE WYZE , OM DE NOOTEN TE TEKENEN.

HEt

volgend Berigt is ontleend uit A General His.
tory of the Science and Praciice of Illufic, by Sir
„ 3oHN nAwitiNs zeer onlangs, in Vyf Deelen in Quarto,
„ uitgegeeven; een Werk van een zestien jaarigen aitseid ,
„ zamengefleld uit de beste Stukken, De Heer HAW KINs
') verzekert zyne Leezers, dat zyne Leweegredenen tot deeze onderneeming geheel opregt waren, en dat by , in 't
t, voortzetten daar van , bezield was door zuivere Kunst„ geheel vervreemd van baatzugtige beoogingen. Hy
„ bath toegang tot de Bodleiaanfche Boekery, en de Boeke„ ryen der beide Univerfiteiten; tot die der Muzyk-Schoole
„ te Oxford, tot het Britfche Mufeum, en andere bel,vaar„ plaatzen van Handfchriften. Het Werk behelst eene groo„ te menigte van Leevensbefchryvingen , en Characters van
„ voortreflyke Muzykmeesters; gevallen de Leevensberigten
„ van G UIDO ARETINUS, die wy thans mededeelen, den
„ Leezeren van ons wy zullen, van tyd. tot
„ tyd, uit dien ryken voorraad, hun bet merkwaardigfle en
„ byzonderfle opdisfchen.”
Eenig berigt van GUIDO kan ontleend worden uit zyne
eigene Schriften , in 't byzonder een Brief van hem aan zyn
Vriend MICHAUL, een Monnik te Pompofa, en de Verhandeling tot weike dezelve ter inleiding diem, getyteld Ar.
gumentum novi Cantus inveniendi. Uit deeze twee flukken,
en eenige bier en dear verfpreidde aantekeningen in oude
Handfchriften, zyn de volgende Berigten opgemaakt.
G U In o was gebooren te Arezzo, eene Stad in Toscaanen;
in zyne jeugd de Muzyk geleerd , en waarfchynlyk als Zang.
meester in het Klooster der BenediOynen te dier Stede ge.
diend hebbende, werd by Monnik, en een Broeder van de
Beneditlyner Orde. De Staat der Geleerdheid was, ten zy.
nen tyde, zeer laag geebd: de Kerklyken hadden zeer weinig onderwerpen van Letter.oefening, wanneer wy de Godgeleerde Gelchillen , de Kerklyke Gefchiedenis , de Itedekunst, en de Astrologie, die by hun als de gewigtigfle der
Wiskundige Weetenfchappen werd aangemerkt, uitzonderen,
Deeze bidden de aandagt beg % van zodanige leden der geestL5
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Broederfchappen, als den arbeidzaamf1en, om niet te
zeggen, den twistzugtigften geest bezaten; terwyl de Godsdiertst-verrigtingen, bet ieezen van de Leevensbefchryvingen
der Hagen, en het zich bereiden tot het behoorelyk waarneemen van het Kerkgezang, aan bedaarder en gezetter verflanden werk verfchaften.
Vossius dat GUIDO eerst Monnik geweest hebbe
in 't Klooster van St. Leufert in Normandye ; doch dit is een
mistlag, waar van wy vervolgens nader verflag zullen geeven; weshalven de eenige plaatzen zyns verblyfs, waar van
'ivy, met zekerhejd kunnen fpreeken, zyn het Benedk'lyner
Klooster te Arezzo, zyne Geboorce !lad, en dat te Pompofa,
in het Hertogdom Ferrara.
In dit afgezonderd verblyf, fchynt by zich overgegeeven
te hebben aan de beoefening der Muzyk, byzonder van het
Stelzel der Ouden, en bovenal om hunne wyze van Nooten te
zetten, te hervormen. De zwaarigheden, het onderwys der
J eugd tot den Kerkdienst vergezellende, waren zo groot ,
dat, gelyk hy zelve verklaart, 'er doorgaans tien Jaaren be.
!teed wierden, enkel om bedreeven te worden in het eenvoudig zingen. De overweeging bier van zette hem aan, om
eenige verbetering daar in te maaken, en eene gemaklyker
wyze van onderregting uit te vinden voor hun, die tot den
Kerkdienst gefchikt en toebereid werden. Indien wy geloof
rnogen flaan aan de Legenden in de oude Handfchriften der
Mouniken, dan werd hy, in dit Godvrugtig oogmerk, door
onmiddelyken hemelfchen byftand , ondertteund. Eenige
fpreeken van de uitvinding der Syllaben, als het uitwerkzel
van hemelfche inhlaazing ; en G UID o zelf fchynt van dit gevoelen geweest te zyn, verklaarende, dat het hem geopenbaard was door den Heere; of, gelyk zommigen dit uitleggen, VI een Droom: doch geloofwaardiger Gefchiedfchryvers
berigten , dat hy, tegenwoordig zynde by het zingen van
den Vesper, in de Kapel zyns Kloosters , een der Liederen,
die gezongen moesten worden, de Lofzang op ,oannes den
Dooper was, gefchreeven door PAULUS DIACONUS 3 dat het
lli,c, . Lit daar van hem aanleiding gaf tot zyne merkwaardige
verbete,
veronderflellen, dat het veranderen der vier
Wy
accoorden in menigmaal het voorwerp van GuID o's
overdenking gewe-st was, en dat eene wyze, om de heele
van de halve tooh,,, te onderfcheiden , het eenig auk was,
't geen nog aan zyne uitvinding ontbrak. Onder het zingen van den Lofzang merkte by op de herhaaling der
woos.
bike
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woorden , en 't vedvuldig wederkomen van UT, RE I mg)
F A, so L, L A (*). Hy ontdekte tevens een grout verfebil
tusfchen de flyfheid van de Syllabe en den open Wank
van FA; dit kon , zyns agtens, niet misfen ,in de ziel eea
duurzaam denkbeeld van derzelver tegenovethelling naar te
laaten; hier op viel hem in, om deeze zes ldanken op zyne
nieuwe zes accoorden toe te pasfen.
Getroffen door deeze ontdekking, viel by aan 't werk , en
zyn Itelzel voltooid hebbende, begon hy 't zelve in 't gebruik
te brengen. De Perfoonen, aan welke by het mededeelde,
waren de Broeders van zyn eigen Klooster, die 't zelve koel
ontvingen: dit fchryft hy, in den bovengemelden Brief, toe
aan de waare oorzaak, nyd naamlyk: zyn invloed nogthans
by den Abt, en zyn character van Zangmeester, gaf hem gelegenheid, om deeze nieuwe Zangwyze te beproeven op de
Jongens, ten Choordienst gefchikt; dit flaagde boven zyne
verwagting.
Het gerugt van GUIDO ' S uitvinding verfpreidde zich wel.
haast by vreemden ; en zyne leerwyze in de Zangkunst
we'd aangenomen door Geestlyken in andere Landen. KIR.
ciiErtus verhaalt dat HERMANNUS Bislchop van Hamburg,
en ELVERICUS Bisfchop van Osnabrugge, 'er gebruik van
maakten: de Schryvers van de Hist. Litter. de Rance vet-.
me/den , dat die Zangwyze daar aangenomen, en in aile de
Kloosters des Ryks onderweezen wierd.
Vast gaat het dat de agting, die GUIDO, door zyne groo.
te kunde in de Muzyk varwierf, den Pans begeerig maakte,
om hem te zien, • en te fpreeken. Hier van, als mede van
zyne Reis na Rome, ten dien einde, en van 't geen hem daar
ontmoette, heeft by zelve, in den meermaals aangeweezen
Brief, een orrillandig verhaal gegeeven. De byzonderheden
daar van zyn merkwaardig genoeg, om hier kortlyk te neder
te Itellen, zy fteunen op 't gezag van GUIDO zelve. Het
fchynt , dat Paus JOANNIES DE XX , of, volgens de telling van
anderen, den XIX van dien Num, van cuioo's Zangfehool
ge(f) be woorden des Lofzangs zyn:
UT queant laxis.
RE [snare fibris,
MI ra gestorum.
F A mull tuorum.
S o z ve polluti.
I, bli reatuns.

156

LEEVENSBERIGTEN

phoord, CR daar door begeerte hebbende om hem te zien,
thie booderrzondt , om hem te Rome te noodigen: op hunne
sankOmst, werd door de Broederfchap der Monniken beflooten , dat GUIDO derwaard zou trekken, met GRIMALDO , den
Abt, en PETRUS , het Hoofd der Kanunniken van de Kerk
te Arezzo. Te Rome komende , werd hy den Heiligen Vader, voorgefteld, en met veel beleefdheids van hem ontvangen. De Paus hieldt met hem verfcheide gefprekken , die
alle over de Zangkunst liepen : en, op bet zien van een Zang.
fink, door GUIDO medegebragt, getekend met de Syllaben
van zyne nieuwe uitvinding, hieldt de Paus het voor een
Meesterftuk, en 't gezegde van GUIDO wegens zyne Leerwyze overdenkende , wilde hy niet °paean, eer hy volkomen het zingen van een Vers geleerd had: waar op by verklaarde, dat by de kragt dier Leerwyze niet zou hebben kunnen gelooven, hadt hy 'er zelve de proef niet van genomen.
De Paus wilde hem te Rome houden; doch ouroo, aan zeker lichaams-ongemak zukkelende, en denkende dat de hette
des naderenden Zomers daar voor nadeelig zou weezen, vertrok nit Rome, met belofte van weder te zullen komen, om
de beginzels van zyn nieuw Stelzel zyne Heiligheid nader te
ontvouwen. t'Huiswaards keerende, gaf hy een bezoek aan
den Abt van Pompofa, eene Stad in 't Hertogdom Ferrara ,
deeze wilde GUIDO in 't Klooster te dier Stede gaarne hebben;
aan dit verzoek voldeedt hy, „ verlangende, gelyk hy zelve
„ fchryft, om zo groot een Klooster nog beroemder te maa„ ken, door zyne Studien daar voort te zetten.”
Hier ftelde by eene Verhandeling op over de Muzyk, getyteld, Micrologus, dat is, een kort Vertoog, 't geen hy opdroeg aan THEOBALD, Bisfchop van Arezzo, en gelyk hy
zelve aantekent, voltooide onder het Pausfchap van JOANNES
DEN XX, in 't vier en dertigfte Jaar zyns ouderdoms. Vo.s;•
sins maakt ook gewag van eene andere Verhandeling over de
Zangkunst, door G ui D 0 gerchreeven , en aan den zelfden
Bisfchop opgedraagen. Verfcheide andere Schryvers tekenen
op, dat GuIDO ingewikkeld zou geweest zyn, in het gefchil
MERSENUS en Vosmet BERENGARIUS , over 't
sfus fpreeken hier van in it byzonder: de laatstgemelde Sae:ver, die , als wy de wyze, op welke by elders van G uIDO
gefprooken heeft, in aanmerking neemen, nauwlyks veronderfteld kan worden , een ander Perfoon, by misflag, voor
hem genoomen te hebben , fchryft uitdruklyk ,•in den Jaare
bloeide olnDo ,
MLXX, ten tyde van GREGORIUS DEN
of
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een Aretiner van geboorte, eerst een Mort.
nik in het Klooster van St. Leuferd, en naderhand Cardinaal
van de Kerk te Rome, en Aardsbisfchop van ifterfa : dem,
nog Monnik zynde, fchreef twee Boeken over de Muzyk,
opgedraagen aan den Bisfchop THEOBALD , het eerfte in Onrym en het ander in Verfen : hy is dezelfde die tegen BEREN•
GARIUS drie Boeken fchreef, over 't Lichaam en Bloed on.
zes Heeren, in het Sacrament des Avondmaals. TRITHE11I1US
brengt hem tot het Jaar MXXX, en SIGE BERT tot het Jaar
MXXVIII, deeze laatfte fpreekt ook van de Muzyk-nooten,
door hem uitgevonden.
Du PIN heeft, in zyne Kerklyke Gerchiedenis, een berigt gegeeven van BERENGARIUS , en zyne Dwaalingen, en
de onderfcheide Schryvers, die tegen hem de pen voerden,
opgeteld, onder deezen gewaagt hy van GUIMOND of GUIDMOND Bisfchop van Averfa, als een, die, in tegenkanting
van BERENGARIUS , de weezenlyke tegenwoordigheid des
Heeren, in het Avondmaal, beweerde. Ja, by haalt verfcheide Boeken , door hem in 't gefchil met BERENGARIUS gefchreeven, aan: onder andere eene Verhandeling de Veritate
Eucbaristire, waarin by zyne tegenparty, benevens andere
dwaalingen , befchuldigt, dat by de nietigheid van het Kinderdoopen , en de geoorlofdheid van de gemeenfchap der Vrouwen , beweerde.
Dit aangenomen en als waarheid gefteld zynde, dat G U IMOND en GUIDO den en dezelfde Perfoon is, dan hebben
de Schryvers in 't algemeen der naagedagtenisfe van GUIDO
te kort gedaan , met hem voor te ftellen als een enkelen
Monnik, daar hy niet alleen een Kerlyken, maar een AardsBisfchop, en een Cardinaal was. Doch het fchynt, dat %Toss:us, en die hem volgden, in deeze byzonderheden mistastten. BAyLE heeft deezen misflag ontdekt en te regt gebragt,
door te toonen , dat GUIDO en GUIMOND bykans tydgenooten waren ; dus dat de laatstgemelde eigenlyk de 1Monnik.was van St. Leuferd, te Evreux in Normandye, naderhand
Bisfchop van Averfa in Italie , en eindelyk Cardinaal.
De opgegeevene byzonderheden van het Leeven en de VernL,ngen van GUIDO, alle ontleend uit zyne eigene Schriften,
zyn misichien alles, wat wy oit van hem zullen te weeten komen want, door well( een ongeluk weet ik niet, zyne naagedagtenis leert alien in zyne uitvindingen : en, fchoon 'er
nauwlyks een Woordenboek is, om niet te ipreeken van de
ontelbaare Verhandelingen over de Zangkunst, of het verIneldt GUIDO als de Man, die, uit de Lofzang ter eere van
JoOf GUIDMUNDUS
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PANNES , de Syllaben U T R E, MI, FA, SOL, LA Otte.
leend , en toegepast heeft op zekere Nooten in de Zangkunst,
heeft nogthans geen Schryver van Naam , indien wy den
Cardinaal BARONIUS uitzonderen, van hem met meer byzonderheids gewaagd , dan dagelyks gedaan wordt door de Schry•
vers van Boekzaalen, van merkwaardige Gevallen, enz.
De traagheid tot onderzoek , of ankunde , of wat anders
oak, ten opzigte van GUIDO en de vorderingen dour hem gemaakt , heeft gelegenheid gegeeven tot veele misvattingeny
als dat hy de Uitvinder was van zamenftemmenden Zang ,
van het Orgel, van de Klavecimbaal; dat hy het eerst het
zingen van den Discant invoerde. Ik zal my tot geene bree.
de wederlegging van dit alles inlaaten, en hier alleen flegts
aanmerken , dat het Orgel waarfchynlyk uitgevonden was,
omtrent het midden der Achtfte Eeuwe : want dat de Keizer
CONSTANTINUS COPRONIMUS , in den Jaare DCCXCVII, een
Orgel, als een allerkostbaarst gelchenk, aan PEPIN , Koning
van Frankryk , zondt ; in den Jaare DCCCXXVIII heeft
Paus VITALSANUS het Orgel ter Kerkgebruike ingevoerd; en
GUIDO zelve maakt, in zyn dikwyls gewag van
het Orgel als een fpeeltuig, ten zynen tyde, in algemeen ge.
bruik.
Wat de Klavecimbaal betreft, de naam daar van, of ook
van het Spinnet, waar van dezelve waarfchynlyk eene verbetering is, komt niet voor in de Schriften der Kloostermuzykanten , die, naa Gum fchreeven, noch in de Werken van CHAUCER , die, by gelegenheid , alle de Muzyktuigen , ten zynen tyde in gebruik, fchynt vermeld to hebhen. GOWER fpreekt van een Speel-tuig, Citole geheeten ('p).
En nit een oude lyst der Huishouding van EDUARD DEN
III blykt , dat hy in zyn' dienst hadt een Muzykant , een
Cyteller of Cysteles geheeten. De Citole of Cistole, afgeleid
van Cistella , een klein Koffertje , is waarfchynlyk een
Speeltuig geweest, gelykende naar een Doos met Snaaren ,
waar van men, door het aanvoegen der Klawieren van het
Orgel ontleend , en de Springertjes , eerlang een Spinnet
maak-

i

(*) Zyne Verzen zyn :
Hy taught hir, till fche was certeyne
Of harp, citole, and of dote,
With many a tecone, and many . note.
Confesfio dmantis, fol. 179. b.
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maakte. Doch het oudfle berigt, 't geen ik, naa een nauwkeurig zoeken , van de Kiavecimbaal heb kunnen vinden,
is dat van OTTOMANUS LUSCINIUS, in zyne Mufurgia, to
Straatsburg, in den Jaare MDXXXVI, uitgegeeven.
De Discant was, naar zommiger oordeel, de uitvinding
van SEDA. die , omtrent het Jaar onder het
Saxifcbe Zevenvorflendom ieefde : en of het algemeen gebruik
des Orgels, en van den Discant, den zamenflemmenden
Muzyk niet veronderftelt , laat ik alien beoordeelen, die
lets van de Zangkunst weeten.
Naardemaal GUIDO naar geen lof van Geleerdheid, of
groote kundigheid in de Wysbegeerte, dong; doch geheel
fcheen overgegeeven aan zyn Zang. en Kerkbediening , heeft
geen der menigvuldige Schryveren , die, by gelegenheid ,
zyns gedenken , zich ingelaaten tot byzonderheden , zyn
Character of Leerwyze betreffende: maar zyne Hervorming
in de Muzyk-fchaal , zyne verbetering van 't Pfalmgezang,
en zyne wyze om de Nooten te tekenen , die in wereld
eene foort van algemeene Characters (*) heeft ingevoerd,
verheffen zyne verdienaen hooger,, dan de zweliendfle loftuiting zou hebben kunnen doen, en hebben hem eenen
Naam verworven , die waarfchynlyk duuren zal, zo lang
de Zangkunst duurt.
't Is letterlyk waar, dat, tot het oogmerk om Muzykklanken, door gefchreevene tekenen of te beelden , het Stelzel van
Gum°, algemeene Charadters oplevert: de dagelykfche ondervinding leers ons, dat Menfchen van verfchillenden landaart , die on.
derfcheide taalen fpreeken , en dus, in woordwisfeling, niet met
elkander te regt konnen, nogthans het zelfde denkbeeld hebben
van de kragt der Characters in de Muzyk; dit toonen zy,, door
hunne vaardigheid, om ftukken, voorheen nooit gezien, re fpeelen. De overweeging bier van heeft zommigen doen flellen , dat
men de Muzyknooten zou kunnen doen dienen tot een algemeen
A. B. C.; Bisfchop wiLict N s heeft dit denkbeeld eerst ter baane
gebragt, en zeer vernuftig voortgezet in zyne Verhandeling getyteld, The fecret and fzwft Illesfenfer, Cap. XVIII; ook vindc
men 't uitgebreid, door Mr. OLDYS , in The Life of Peter Bales,
in de Biographia Brittannica.

EEN•

Io

EENVOUWDIGE LEEVENSREGELS

EENVOUDIGE LEEVENSREGELS VOOR DE 'HUM

(Uit het Engelsch.)
DE KUNST OM ANDEREN TE BESTUUREN.

D

E kunflige wyze om anderen te befluuren is, zich te gelaatetl
als of zy ons befluuren. De beroemde nAMPDEN was zo
zedig, zo nederig, dat by geed denkbeeld fcheen ter baane te brengen, dan 't welk by van anderen ontleende. Door dit middel bezat
by de verwouderlyke kunst, om anderen in zyne beginzeien en belangen over te haalen; terwyl zy needs dagten hem naar hurled
zin te fehikken.
Om met iemand om te gam, moet gy zyn' aart kennen, waar
door gy hem kunt leiden ; of zyne inzigten , waar door gy hem kunt
overhaalen; of zyne Vrienden , waar door gy hem kunt befluuren.
Alle Menfchen hebben, om zo te fpreeken , hunnen Afgod ; by
deezen is het Eer, by geenen Belang, by andere Liefde. De kunst
beflaat in te ontdekken, welken van deeze drie iemand rookt: dit
uitgevorscht hebbende , is de toegang tot zyn hart geopend.
Aan alle kanten dreigende fleilten vol gevaar te toonen, is het
beste middel, om zwakke gemoederen te brengen waar gy wilt.
Wy verbinden anderen kragtiger door beloften , dan door gefcbenken. Zo fang gy de Menfchen in afhanglykheid boudt, zuflen zy u aankleeven.
Is bet uw oogmerk iemand op uwe zyde te trekken, tragt zyne
genegenheid te winnen.
De vrees van niet genoeg te zeggen, om te overtuigen , doer ons
dikwils te veel zeggen, om geloofd te worden.
ten flaaf mogen wy door fchrik doen bukken. Gefpraakzaamheid en meewaardigheid zyn de eenige middelen, om iemand, die
ons gelyk is, te beweegen.
GEZELSCGAPS-KEUZE.

Een recht geplaatsc hart zal veeleer het gezelfcbap zoeken van
Menfchen, die vrylyk tegenfpreeken, dan van de zulken die zich
shoos op een zekeren affland houden. Niets valt verveelender dan
het byweezen van gaapenden en geeuwenden, die niets uic zich
zelven voortbrengen.
Te groote kieschheid doet iemand gezellen zoeken, die hem in
alles kunnen behaagen. 't Is veel beter naar dingen re zoeken,
welke hen in elk metgezel kunnen voldoen.
'c Gezelfchap van boozen is zeer te dugten. Wy moeten de Ondeugden naavolgen of 'er een afkeer van hebben, daar is geen
middelweg.
Schuwt

VOOR DE JEUGDi

16s

Schuwt boosdoenders. In zulker gezelfchap zullen de deugdzaaMen bykans over zichzelven befchaamd worden.
Gevaarlyk is het gemeenzaatne verkeering te houden. met Menfchen van een boos of valsch hart. Gedraagt u otntrent de zulken
met veel behoedzaamheids, en gy zult veele klippen op de rely,
des leevens ontzeilen.
Vermydt de trotfchen en hovaardigen; doch zonder dat zy het
emerken. Anderzins tergt gy gevaarlyke vyanden.
VERKEERING.

Het eerite vereischte in de verkeering is Waarheid; het tweede
ezond Verftand; het derde een goeden Aart ; het Iaatfie Vernufr.
Het beste middel om in de Verkeering te flaagen, is zich over
te verwonderen , wee/ te hooren , geen te groot vertrouwea
vt,ei g ig
op z yne eigene Rede te ftellen, en 't geen anderen bybrengen, in
he r flierkfle Iicht te piaatzen.
Laal t uw gefprek eer fchynen gemaklyk nit u gelokt te worden,
an yin zelve uit a voort te vloeien; op dat gy uwe zwakheid oni
anderen op te houden, en begeerte tot fpreeken, vier verraadt, maar
tit) ont uwe Vrienden te wilien verpligten.
alzin s M
Her /is in den Ommegang een groote misflag, meer op fpreeken
danopho o ren gefteld te weezen. Weinigen gedraagen zich befchei.
den gertpug in na anderen te luisteren; zy toonen,, terwyl anderen
fpreeken ingefpannen te weezen op 't geen zy zelve zullen zeggen;
nlet bedefukende dat het zo driftig zoeken van eigen genoegen geenzins het tiniddel is, om anderen te behaagen.
Te rnaatken dat eens anders Vernuft meer dan hun eigen ultfchit•
n, is ee heilzaame regel.
text,
Laat he. voor anderen over in annmerking te neemen, dat gy jets
geestigs gelzegd hebr, weest slimmer zelve daar van de aankondiger.
'c lielaethlyke is jets veragtlyks in Menfchen, die geen ander Ta.
lent bezittk..n.
Wereld is geplaagd met laffe klugtenmakers. Wy ontmoe•
De gehe
ten allerwegen die Infeden. Len goede klugren-maaker is zeidzaam ,
en vindt ved werks, om zyn chara&er lang Nude le houden: want
hy,, die anderen doer lachen, zal zeer bezwaarlyk agring verwerven.
BESCHAAFDHEID.

zelven bedwingt, en anderen vryheid verleent , zal
Hy, die
altoos voor een welopgevoed Man gaan.
Niets is wAlgender dan het betoonen van Pligtpleeging , zonder
ett behoore ik onderfcheid te maaken. Zoodanig eene pligtpIeegirg gelykt Leer naar eene Waardin , die alle Gasten met dezelfde
het,cchheid b!handelt.
Verpligtend te weezen omtrent de Minilen, is een middel om de
Groottien te ei,:maren•
VI. DEEL. MENGILW• NO * 4.'runt.
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TRREREN VOOR ENE LEVENSBESCHRYVING VAN DEN VEER DE
VOLTAIRE.

(Uit bet Franscb.)

„

Aar mate men met een Schryver beitend word, naar die raal
N te begeert men oak, wanneer ons de vruchten van zyne
• arbeid fmaken , jets van zyne Levensgevallen te weten. De
1, HE VOLTAIRE behoort, zonder twyffel, onder die genera, op w
„ ken wy dit gezegde vrylyk kunnen toepasfen. 't Zal dear,-m. d
• Lezeren dezes Mengelwerks niet ongevallig zyn, dat ik bun am
dezen beroemden Franfchen Dichter enige levensbyzwderl: .den
• .mededele, die, ten minfte voor velen hunner nog nieu ,
dos lezenswaardig, zullen zyn. Men vind ze, by voot...-..14,
,, vat in een brief van een onbekend Schryver aan den Beer
MYN IJ E E RI

Zie hier ettelyke Levensbyzonderheden , betreffende den, beroemden Schryver van de Henriade of Hendrik denGroo,...7: errakk en
uit een nieuw Werk ; zy zullen u waarfchynelyk vertAn* vet_
fchaffen.
-gores
Zommigen doen den Heer Francois de Voltaire (s)
worden den so February 1694; anderen den 20 November
jeers. Wy hebben Gedenkpanningen van hem, die del 4deszelfden
le datums
dragen. fly zelve heeft ons meermalen gezegd, dat men4, by zyne
geboorte , aan zyn Leven wanhoopte, en dat daar door de plegtigbeid van zyn doop, verfcheiden maanden, uitgeileld writ
Schoon ik gelove dat 'er niets nuttelozer is dan de vkhalennvaaanr
de kindsheid en die der Scholen, evenwel moet ik
luid van zyne eigene fchriften, en volgens het algeLnee il geroep
by omtrent zyn twaalfde jaar reefs Vaerzen gemaakt hear, die,
even na dezen zynen onderdom , in 't licht gekomen zyn.
De Abt de Cbateauneuf, boezemvriend van de beroe:ade Ninon de
/Tacks, geleidde hem by haar. Deze zonderlinge Dame maakte
hem, by haar Testament, ene zomme van twee du!', , md guldens,
tot het verzamelen aan boeken; welk legaat hem, na haar overly.

den,
(*) Schoon de Heer de Voltaire, bier, met den vooniaim P-avieois
benoemd worde, meen ik echter altoos gehoord en gelezi_. te hebben, dat
ayn naam is, &one* de Voltaire. Zie, onder anderen, Ilsidekoper Corneille
vereledigd &c.
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den, fliptelyk betaald is. Dit kleine Dichtfiukje, dat by in de
School gemaakt had, is waarfehynelyk dat, het geen by van een
Invalide, welke gediend had in het Regiment Dauphin, onder den,
enigen Zoon van Lodewyk den XIV, gedicht heeft. Doze
oude Soidaat was near het Collegie der Jefuiten gegaan, om den
Beftierder van het zelve te verzoeken , hem een fineekrchrift in
Vaerzen voor 's Konings Zoon te willan maken. De Befflerder antwoorode hem, dat by nu te veel hozet was ; maar dat by een joie.
gen Schuller had, die doers kon het goon hy verzogt.
Dit Dichtflukje van dezen jongen Scholier verfchafte den Inva.
lide edge Louis d'or ; en maakte, zo te Verfailles•als to Parys, enig
gerucht. - Het is iigt te denken dat de jongeling, bier door
flouter wortiende , zyn lust voor de Poezy verder heeft bot gevierd.
Floe jong by ook ware , wierd hy echter in de Societeiten van
den Abt tie Chaulies, in die van den Marquis de la Fare, in die
van den Hertog de Sully, en in die van den Abt Courtin, toegelaten. - Hy heeft ons zelfs meermalen gezegt, dat zyn Va•
der hem verloren agtte, om dat hy dikwyls goede Vrienden zag , en
Vaerzen maakte.
Op zyn achttiende jaar begon hy het Treurfpet (CEdipe)Edipus
te vervaardigen ; in het welke by, voigens de wyze der ouden,
Choren wilde fleilen. De Toneellpeelders waren gansch niet ge.
negen, een Treurtpel to vertonen, dat door Corneille behandeld ,
en reeds werkelyk op het Toned was (*). Zy vertoonden het echter ten laattle, genoopt door de gunst , waarin by was, in den jars
epe. - De Jongeling, die zeer wild was, en gedompeld
lag in de vermaken van zyn tyd voelde de ongerchiktheid niet, of
by bekommerde 'er zich weinig over, of zyne flukken wel dan kwalyk uitvielen, Hy badineerde op het Toneel, en beflond de Ileep
van den Opperpriester te dragen, in eon Toned, waar in de Oppere
priester one zeer treurige (tragique) dead moest verrigten (0.
Mevrouw de Marfchalkin de pillars, in de eerfte logie zittende,
vi oeg wat voor een Jongeling het was, die deze aartigheid deed,
waarfchynelyk om het tluk te bederven? Men zeide haar, dat bet
de Autheur zeive was. Zy deed hem in hare logie komen ; en
zedert dien tyd bleef by aan den Marfchalk en zyne Vrouw, tot aan
hun dood toe, zeer verknogt, gelyk men uit een Dichtftukje van
hem zien kan.
De
(*) De Etlipus van Corneille is door den Heer Haidekopor in het Nederduitsch vermald; die van Voltaire is , zo veel ik wete , onvertaaid gebleven.
Zie 't oordeel, over dozen laatften Edipur, in de Voorreden van Iluidekoper
voor den Edipur, en in de angehaalde verdediging van Corneille.
(t) Dit verhaal komt my Met zeer aanneemlyk voor. Zou een Jongeling,
die in ftaat was, ern zulk eon Toneelftnk te kunnen maken, zo kinderachtig
Zyn, dat by zich in zyn eigen Heldetiftuk als eon zot zou aantlellen?
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De Prins van Conti, Vader van den vermaarden Krygsheld, die
zo beroenid geworden is, door de Veldflagen van Barricade, Demoist en Chateau Dauphin, maakte op zyn Edipus Vaerzen.
1k heb het ancwoord van den Autheur bier op niet kunnen vie.
den. - Ik vroeg hem eens, of by aan den Prins niet fchertzende gezegd had: „ Myn Heer! gy zult een groot Dichter wor.
„ den; ik moet zien of ik van wegens den Koning u een per fioen
kan verwerven." Men wil , dat by hem ander de avondmaaltyd
gezegd zou hebben. „ Zyn wy alle Prinfen of allejoeten?"
Hy began. de Henriade te St. /Inge, (oud negentien jaer)by den
Heer de Caumartin, Intendant der Financien , na zyn Edipus vol.
trokken te hebben, en voor dat dit Stuk gefpeeld wierd. lk heb
hem meer dan eens horen zeggen, dat hy, roen by deze twee werken ondernam , niet gedacht had, dezelve te zullen voltoojen: dat
by noch de regelen van het Treurfpel, noch die van het Heldendicht
wist ; maar dat hy vervangen wierd door den Heer de Caumartin,
een Man, zeer ervaren in de Historien , die hem de gehele gefchiedenis van Hendrik den /V vertelde, waarvan deze eerwaarde Guyfaard het boofd vol had; en dat by dit Werk uit een zuivren dichtyver, (Entbufiasme,) had begonnen, zonder zyne gedachten 'er
over te hebben laten gaan. - Fly las eens, by den jongen
Prefident, zyn vertrouwden Vriend, verfcheiden Zangen van dit
Beldentluk voor. Men bragt hem ten einde zyn geduld, door
het opwerpen van tegenbedenkingen: by fmeet de Copy in 't vuur.
De Prefident Henaut haalde bet 'er met moeite weder uit. ., Her„ inner u, zegt by in eene zyner Brieven, dat ik het ben, die
„ uwe Henriade redde; en dat het my een pear beste lubben ge„ kost heeft (R).”
In den jare 1722 gar by zyn Treurfpel Mariamne in bet licht.
Mariamne was door Herodes vergeeen; zo als zy den kelk zou
drinken, fcbreeuwde het yolk, de Koningin drinks; en het Stuk
was zyne eer kwyt (t). De gedurige thibbelingen deden heat
befluiten , am zyn Henriade in Engeland te laten drukken.
Rolling George de eerfle, en vooral de Princes van Wailes,
die naderhand Koningin wierd, deed voor hem ene onbepaalde
infchryving: dit was het begin van zyn aanflaand geluk, In 1728,
ill
(*) Deze Henriade is door den Heer FETTEATA onnavolgbaar vertaald, on-

der den naam van Hendrik de Groote, na de laatfte veranderingen des Autheurs in dien tvd. 't Is een ieder, die een recht Dichtkundigett
fmaak heeft, bekend , in welke keurlyke Heldenvaerzen dit Dichtfluk in het
Vederduitsch pronkt; en dat in dit geval de Copy (volgens veler gedachten)
het origineel overtreffe. - - Voltaire zou, (volgens de Voorrede van
den Nederd. Vert. ,) de eerfte Zangen in de Gevangenis opgefteld hebben.
Zie pag. VII.
(t) Deze Mariamne is onderfcheiden van de Herodes en Mariamne, van
1VIemffrouw K. Lescaille. De laatfte is geen vertaling of navolging van die
Van Voltaire; vaimire brengt zyn Nariainne door 't vergif om; K. Leseaills
op het Scbavot.
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in Frankryk te rug gekomen zynde, lei by zyn geld in ene lotery,
opgericht door den Heer Desforts, Controlleur Generaal der Financien. Men ontving de Renten op het Stadhuis, voor Lotbrierjes; en men betaalde dezelve met gereed geld; invoege dat, wanneer ene Maatfchappy alle de Lotbriefjes genomen had , 'er een
millioen by gewonnen zou zyn. Hy asfocieerde zich vervolgens met verfcheide aanzienelyke luiden, en wierd gelukkig.
Een dezer geasfocieerden heeft my dit gemeld; en ik
heb de bevestiging der anecdote op de Registers gezien. De
Heer de V..... had hem gefchreven. ,, Om zyn Fortuin in
„ dit Land te maken, heeft men niets anders nodig, dan de Ar„ resten van den Raad te lezen.”
in den jare 173o, gaf by zyn Brutus in 't licht, die ik, als
bet door hem fterkst gefchreven Treurfpel, befchouw , zonder
Dit fink heeft
zelfs zyn Illabotnetb 'er van uittezonderen (*).
veele berispingen moeten ondergaan Ik was, in den jare
1731, by de eethe vertoning van Zaire tegenwoordig; en hoewel
'er in den Schouwburg veel gehuild wierd; was 't echter op 't
punt, dat het Stuk door bet gemeen uitgejouwd zou zyn
Men maakte zelfs een Tegen-Treurfpel tegen het zelve, voor de
Itatiaanfche Comedie, dat men op Kermis vertoonde, onder den
naam van la Piece des Enfan5-.frouves, Arlequin au Parnas.
Een Lid van de Academie der Wetenfchappen, hem in dien tyd
voorgefleld hebbende, om ene openftaande plaats te vervullea , waar
op ooze Autheur geen gedachten had; zo verklaarde de Heer Boze
opentlyk , dat de Dichter van den Brutus en de Zaire nimmer een be.
kwaam lid voor de Academie zou worden.
Op den to Oaoher gaf by l'Enfant Prodigue, de Tredergevon•

den Zoon in het lieht doch niet under zyn naam; laatende de voor.
deelen over aan twee Leekingen , die by gemaakt had.
Dit
Toneelftuk maakte een groten opgang. De Dichter fchreef sea
klevrouw Ouinault: „ Gy weet Bens anders gebeimen zo wel to
„ bewaren als uw eigene. Zo men my als Dichter van l'Enfant
„ Prodigue gekend had , het auk zou uitgejoud zyn. De men,
„ feat' willen niet dat men in twee opzichten geiukkig
Ik
(*) Men heeft, van dit overheertyk Treuribel , drie Nederduitiche VertaIingen aan den Schouwburg; to weten van den Heer Feitema, lIaverkamp en
Ryk, waarvan die van den Heer Haverkamp titans gefpeeld word, als die
van de langstlevende der drie Autheuren.
Men hood doorgaans
die van den Heer Feitema voor de beste. - De Lezer is in that ()in
'er over te oordelen, in hoe ver het gezegde , dat BPUIUS des AmheurS
flerkA gefchreven Treurfpel is, waarachtig zy; want van Illabometb hebben
wy ook ene zeer fraaije Vertaling, door den Heer Hartzen, die alien teem
verdient.
(t) In het Nederduitsch is dit ferieus (zo als 't zommige noemen,) Tooneelituk vertaald , door G. Klinkbamer, ender den Tytel van Zaire of de

Keninkl)lke Slavin. Treurfiel.
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Pt heb my genoeg vyanden gemaakt met den Edipus en de

o) Henriade (*)."

Intusfclien omhelsde hy in dien tyd ene oefening, zeer
fcheiden van de Toneelpo&y. Hy delete t'zamen de Eleinens de
la Philofopbie de Newton , of de Gronelbeginzeiender Wysbegeerts
van Newton. -Dc Wysbegeerte was toen in Frankryk byna onbekend. Hy kon op het zelve geen Vergunning, of Privilegie,
verkrygen. De Canceller d'4guesfeau, die opgevoed was in het
Cartetiaanseh Systhema, en aan wien het verlenen van 06troijen
fond, weerftreefde de nieuwite ontdekkingen zo Berk als by kon.
De vanitleving van onzen Autheur, aan de gevoelens van Newton
en Locke, maakte hem een grout getal Vyanden. Hy fchreef anti
den Heer Fakener; denzelven, aan wien by zyn Zaire had opgedragen : „ Men zegt, dat de Franfehen de nieuwigheden bemin„ nen; meat 't is omtrent de Keuken en de Modens: want van de
„ nieuwe Waarheden hebben zy altoos een afkeer; het is nier dan
wanneer dezelven oud geworden zyn, dat zy ze welontvangen.”
Rousfeau, nau zyn Antagonist getoond hebbende ene Ode op de
Nakomeiingfchap, zeide hem deze ; „ lllyn vriend , ale daar

• een Brief die smolt volgens bet opfcbrift ontvangen zal wor.
• den (t)." Deze fehertzery kon Diet onnetaald biyven. Dear is
een Brief van den Heer de T'oltaire aan den Heer Linant , waar in
by zegt: Rousfedu veracht my, om dat ilt zomtyds van het ry„ men afzie; en ik veracht hem, om dat hy niets antlers doet den
• rymen."
De uidlekende gurstbewyzen , wear mede de Koning van Pruisfen
hem begiftigde, deden hem wet 'mast lie haat van Rousfeau verge.
ten. Deze Vorst W4S ook een Dichter; en ene geduurzame Correspondentie was, reefs zedert langen tyd, tusfchen dezen Vorst en
onzen Autheur gevestigd, toen hy nog maar Koninglyke Erfprins
was. - Hy had een Werk ezamengefieid, een' groten Plena
waarclig , het welk ten Tytel voerde: Refutation de Machiavel of
W7ederlegging van Macbiavel. Hy had het zelve aan Voltaire gezonden , om het te laten drukken; by gaf hem ene verblyfplaats in
nen klein Kasteel genaamt Meufe , neby Cleef. Deze zeide hem
elaarcp. „ Sire, zo ik Illa:biavel geweest was, en zo ik enigen
„ toegang tot een jongen Koning gehad had, zou de eerflezaak, die
„ ik hem zou &laden hebben, geweest zyn, tegen my te fchryven."
Zints
(*) De Indergetenden Zoon (of eigentlyk AC Pet-loon Zoon) is ene der
flayfle Toneelflukken , die limner getnaakt zouden kunnen worden ; —
en 't is ene der frayfte Blyipelen op het Nederduitach Toned. De Heer
Harrzot verdient, hr dit opzicht, de dankerkentenis van ieder Toneelbeminnaar; om dat hy ons een Stuk geleverd heeft, dat (in de fchoonfte Vaerzen,) met het origineel gelyk that, zo 't het zelve niet overtreft. —
net is bekend, dat 'er andere redenen geweest zyn, tee Voltaire bewogen
hebben, zynen naam se verzwygen
(f) Mon and, voila una kettre gui nit lira lamas rept a fast adresfe.
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Ants dien tyd verdubbelde de Pruisfifche Monarch zyne gunstbewyzen, omtrent dit Fransch Vernuft; en de Voltaire maakte, op
het einde van het jaar 1740, te Berlin zyn Hof, eer dat de Koning
zich gereed maakte om mar Silefie te trekken.
G. H. E.

1777.

MENALCUS EN ALEXIS.

Door den !leer GESSNER.
was oud. Reets had een tachtigjarige ouderdom zyn
MEnaleus
hoofd gebogen: verzilverde haTren bedekten zyne kruin: de
gryze board hing hem op de borst, en een fiok verzekerde zyne
waggelende fchreden. - Even ais iemand , die , na den
arbeid van een fchonen zomerfchen dag, welvergenoegd zyne rust
neemt , in de frischheid van den avoid, en zyne dankzeggingen
aan de Goden opzend, in de verwachting van een gerusten flaap;
zo had Menalcus het overfchot zyner dagen aan den dienst der onfterfelyke Goden en aan de rust coegewyd. Hy had gearbeid, by
had her goede gedaan; nu verwachlte by, gerustlyk en blyde, den
fiiilen flaap des grafs. Menalens zag den zegen verfpreid
over zyne kinderen. fly had hun gegeven talryke kudden en ryke
weiden.... Vol van ene tedere ongerustheid, bevlytigden zy zich,
als om ftryd, om zyne oude dagen op re luistercu, en hem de
zorgen re vergelden, die hy voor hunne jeugd gehad had.
Dit is een plicht, dien de Goden noit onbeloond laten.
Dikwyls befchouwde hy, zittende voor zyne hut , in de zachte
warmte der Zonne, zyne met zorg aangekweekte tuinen, en, in
een wyduitgebreid verfchiec, den arbeid der landlieden, en den rykdom tier landen. Op ene vriendelyke en innemende wyze noopte
hy de voorbygangers , om zich by hem op te houden. fly hoorde
nog met belangneming het nieuws der buurtfchappen; en vermaakte zich , met van den Vreemdeling re horn , de zeden en gewoon.
ten der vergelegen landen.
Zyne kindskinderen , de waardigfte vreugd van zynen ouderdom,
kwamen rontsom hem dartelen. Beflisfer van hunne. Spelen, beoordecide by hunne 'dein° verfehillen; en leerde hen zich te gewen,
nen, om goedaartig , rekkelyk en medelydeud voor de menfchen,
ja voor de minfle dieren, te zyn. Onder de verfcheidene Spelen,
waar in by hen onderwees, mengde zich altoos ene zekere eenvoudige en treffende onderrigting. Hy maakte zelfs hunne Speeltuigen.
Zonder ophouden liepen zy naar hem toe; roepende:
Och
/mak ons nog dit
en dan weder, mask ons nog dat.
M4
Wan-
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Wanneer zy het verkregen hadden, vielen zy hem om den hats; zy
fprongen van vreugde, en de Gryfaard lachte om hunne vervoeringen. – fly leerde hen tier fnyden, en 'er fluitjes van maker,.
Hy onderrigtte hen in de Zangen, die de Schapen en de Geiten
naar de weiden roepen; en in de genen, die dezelve in de Schaapskooien Leiden. – Hy maakte voor hun Liederen. De Wei.
nen zongen ze, en de groteron beantwoordden aan dat maatgezang,
door 't fpelen op hunne fluiren. Zomtyds vertelde by der Jengd
ene gewichtige gefchiedenis: dan zag men ieder op de aarde, of op
den drempel, van de deur gezeten; houdende , met den mond open,
de ogen op zyne lippen geflagen.
Op een zekeren dag, dat by zich aan den ingang van de hut
had nedergezer, om zich in den morgen-zon te verwarmen , beyond
zich zyn kleinzoon Alexis alleen by hem. De fchone jongeling
had nog mar veertien Voorjaren gezien; de bloemen der jeugd en
der gezondheid blonken op zyne kaken , en zyne hafren golfden
met verguiden lokkeu. De Gryfaard onderhield hem over het geluk
van goed te doen aan de menfchen, en derzelver behoeften te verlichten.
Geen vermaak, zeide by hem, evenaart aan dat, het well: men,
na het doen ener goede daad, onclervind.– Her fehitterend
opkornen van bet Morgenrood, de zachte ondergang der Zonne ,
de Mean dringende door het duister dekkleed van den nacht, vervult ons hart met tedere gevoelens; maar 't geen het weldoen ons
inboezemt, o myn Zoon, is nog veel aangenamer. Tra.
nen van vrengd en van tederheid bedauwden de kaken van den
jongen Alexis. De Gryfaard zag dezelven met verrukkinge...
Gy weent, myn Zoon, zeide hy, zyne ogen tederiyk op hem
flaande, zeketlyk zouden myne gefprekken alleen dit vermogen niet
gehad hebhen. Daar is iers in uw hart , dat u die aandoening
geefr.
Alexis droogde de trailer) van zyne rozen kaken , maar zyne
ogen vervulden dezelven zonder ophouden: a , Lich ik merk her,
„ ja ik word het get,vaar,, dat niers zo aangenaatn is als wel te doen."
Menalcus drukte, uit tederheid, de hand van den Jongeling in de
zyne, en zeide hem. ,, Ik zie op uw gelaat , ik lees nit uwe o.
„ gen , dat uwe Ziel bewogen is; en dat dit niet alleenlyk voor[.
„ komt, uit het geen ik u gezegd heb."
Verbstasd keerde de Herder zyn gezicht te rug, zeggende: „ Zyn
„ uwe gefprekken tiler treffende genoeg, om een zachten dauw van
„ tranen op myne kaken te doen vlieten?"
„ 1k zie, myn Z0017 antwoordde Menakus hem; ik zie, het
„ geen gy voor my verbergt; mi:fchien voor de eerftemaal; ik zie
„ her geen uw boezem doet zwoegen , en het geen reels op uwe
„ lippen zweeft."
Wel nu, zeide Alexis, zyne tranen wederhoudende, ik zal u el..
les
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verbalen ; doch , zonder uw aanitaan , zou ik het euwig in
myn hart verborgen hebben. Heb ik zelfs van u niet geleerd, dat
by, die zich beroemt over bet goede, dat hy gedaan heeft, mast
ten halven goed is? — Zie daar, waarom ik ook voor u wil.
de verbergen , het geen, waarover myn hart my klopt, het geen
my zo aangenaam doet ondervinden, dat het vermaak van wel
doen het tederfte gevoel van 't leven is.
Een van myne Schapen was verdoold; ik ging bet opede bergen
goeken ; en daar hoorde ik ene kermende Item. Ik vervoegde my
naar die zyde, van waar de ilem kwam, en ik vernam een mensch.
Hy ontlastte zyne fchouders van een zwaar pak, en, het zuchtende op de garde werpende, zeide by: „ 1k kan niet, neen, ik kan
„ niet verder gaan I — Hoe vol van bitterheid is myn leven!
„ Een pynlyk , een fmertlyk onderhoud is Ales dat ik van mynen
Dikmaals zwerf ik, met dit pak bela.
„ arbeid verkryg.
„ den, in de hitte der Middag-Zon; en vind geen bron om myn
„ dorst te lesfchen, geen boom, zelfs geen beester, waar van de
„ vrucht my kan verkwikken. 6 Goon! ik zie rontsom my niets
„ dan eifelyke woestenyen. Geen pad, dat my naar myne
„ hut geleid; en myn waggelende kni'dn kunnen my niet langer dra.
„ gen. — Ondertusfchen ik mone hier. 6 Goden! hebt gy
51. my altyd onderaeund, en ..... " Op deze wyzezuchtende, theirte by zich, al kermende, uit op zynen last. — Toen vloog
ik, zonder bemerkt te worden, uit alle myne macht naar onze hut;
ik verzamelde fchielyk een korve met droge en verfche vruchten;
ik vulde myne groottte kruik met melk ; en ylde te rug naar de bergen , daar ik dezen ongelukkigen weder vond. Hy genoot in dit
ogenblik de kalmte van den Nap. Zachtkens , zeer zachtkens,
naderde ik hem; ik plaattle aan zyne zyde de welvoorziene korf
met de gevulde kruik; en verfchool my voorts in het 4igte Bosch.
Hy ontwaakte kort daarna, de ogen op zyn last ilaande.
„ Wat is de Nap, zeide hy, niet ene zachte venichting van de
„ moeielykheden dezes levens I ik zal tans weder beproeven om u vet„ der voort re torfchen. Hehr gy niet gediend om myn hoofd rust te
„ verfehatfen. Misfchien , zullen de Goden nn myne Geleiders
„ wezen; veelligt za1 ik, binnen korten, her milenen ener fontei.
„ re horen, of enige but vinden waar van de bewoonder my on,, der zyn dak zal nemen." Zo als by den last op zyne
fchouders wilde hefFen , vernam hy de korf en de kruik. Het pak
viel hem uit nine annen.
Goon! war zie ik, riep hy
„ uit ; helaas! het geen ik benodigd ben, treft hier myn oog. —
„ 1k droom gew,sfelyk, en, wanneer HE zal ontwaken, zal alles
„ verdwynen.
Ik waak
Gain ! het is geen
„ &Dom." — Fly bragt de hand aan de Ng uema.— „lVelic
• ene genadige Godheid heeft hier dit Wonderwerk gewrocht? Her
,, is aan u, dat ik myne dankzeggingen, wegens atte die genoteu
wet.
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weldaden, doe. Verwaardigt u toch, deze gelofte van erkentenis
„ in gunfle aan te nemen!
Gy ziet , hoe myne Ziel
„ troffen is." Op deze woorden ging by zitten , at en dronk ,
terwyl by tranen van vreugde ftortte.
Na zich verfrischt te hebben , ftond by op , doende nogmaala
dankzeggingen can de Goden, die hem met zo veel goedheid be.
gunftigden. „ Of zouden de Goden , zeide hy, bier een welda„ dig Sterveling geleid hebben ? Waarotn kan ik hem niet zien en
„ omhelzen? Waar zyt gy? Dat ik u myne dankbetuigingen doe,
„ dat ik u zegene! GoOn! Zegent hem! Zegent dezen
„ edelmoedigen Man , de zynen en al 't geen hem 't waardigst is.
„ 1k ben verzadigd: Tit zal deze vruchten medenemen.
„ Ik wil dat myne Vrouw en Kinder? 'er ook van nuttigen ; en
„ dat zy, met my, myn onbekenden weldoender zegenen.'
Hy ging heen; en ik , ik weende van vreugde. Midlerwyl liep
!k, ter zyde van het bosch heen, om hem den weg of te fnyden,
en zette my neder op den hoek van een weg, daar by voorby
]nest gaan. Hy naderde, by groette, en fprak tot my: „ Hoor,
myn Zoon, hebt gy niemand in deze bergen gezien , die ene
kruik droeg , benevens ene mande, vol vruchten?”
laar hoe zyt gy, viel ik hem in de reden , hoe zyc gy hier zo
ver gekomen, tot in deze woestenyen? Zander twyffel zyt gy
verdwaald; 'er loopt geen pad op dezen weg ult.
„ He,, lane! ja , myn kind, ik ben bier ongelukkig verdoold; en zoniet
„ ene goedertierene Godheid my bewaard had, zou ik van hon.
„ ger en dorst in deze bergen geftorven zyn." Dat ik
u dan den weg wyze; geef my uw last te dragen , en gy zult my
met minder moeite volgen. - Na zich langen tyd hier tegen
verweerd te hebben , gaf by my den last; en ik geleidde hem op
den weg, die hem aan zyne hut moest brengen.
Zie daar, myn Vader, het geen my tans nog van vreugde doer
wenen; het geen ik gedaan heb heeft my weinig moeite gekost;
evenwel ieder maal dat ik het my herroep, brengt het my deszelfs cangenaamheden te binnen. Ach ! hoe gram moec het geluk
niet zyn van hem, die veel, die grootlyks, we! gedaan heeft.
De Gryfaard omhelsde, in de zachtfte verrukking, den Jongeling;
zeggende: „ Nu zal ik zonder hartzeer in myn graf dalen; wetende , dat ik de weldadigheid, en de Godsvrucht, in myne hut
achterlaat.
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DICHTSTITJES.

VERGEEFSCH GEDREIGD.

A

Mintas onderwees Climeen,

In 'c oorbecoov'rend Cimbelfpeelen.
Eens fpeelde zy zeer flegt, in weerwil van zyn reen:
't Geen hem verveelde; (en Wien zou zulks ook niet verveelen?)
het Stukje is immer oud !
Des fprak by , „ Ei I fpeel goed
„ Of 'k zal U, voor elk fout, zo waar een Kusje geeven."
Toen, zegt men, heeft Climeen geen fouten meer bedreeven!
't was altoos fout.
juist omgekeerd:
j.

P.

WELVOEGLYK ANTWOORD.

EEn darcel Heertje, los van zeden,
Kwam eens een Grysaard tegen treeden,
Die, krom en wag'lend, met zijn Stokje, langzaam trad,
Het Heertje fprak hem aan, en zeide, al laggend, dat
De Grysaart wel zou doen zich nimmer aan te noopen
Om eene weddingfchap te !oopen,
Of ooit daar toe te zijn gereed.
En vroeg, of deeze raad aan zijnen zin voldeed?
Dat zult gij weeten, fprak de Grysaard, in die dagen,
Wanneer gij, oud en af, den last des leevens tilt,
En dan den Zoon mijns Zoons hoort vraagen.
Of gij, voor Hem, eens danfen wilt?
J. V. P.
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MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, ICONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANMERKINGEN OVER DE CODLYKHEID VAN DEN BYBEL,
ALS DE STERKSTE BRON DER. LYDZAAMHEID.

Y 't nafporen van de Bronnen der Lydzaamheid ontdek.
ten wy onlangs, dat de voornaamile en fterkile zich
opdoet in dat Godlyk Boek, 't welk wy dew Bybel noemen. Dan tevens merkten wy aan, dat de kragt der troostgronden, welken ons dat Boek byzonder verleent, volttrekt
afhangt van de gegrondheid der Itellinge, dat de Bybel
waarlyk van Godly,ten oorfprong is. 't Kwain ons diestyds egter Diet gefchikt voor, daarop bepaaldlyk than to
blyven; liever ftelden wy eene hier toe betreklyke befchouwing tot eerie volgende gelegenheid uit (*); en thans gelust het ons eenige aaniwrkingen over ctat Stuk, inzonderheid met bctrekkinge tot ens verhandelde onderwerp, op
het papier te brengen.
De grote vraag in dit geval is , of waarlyk die derde
Bron, nit welke ik de voornaaintle flerkte voor ons geduld
meen te kunnen trekken, van eel) G)dlyken oorfprong zy?
Of God zyn wil en mening in dat 't geen wy den Bybel noemen, inderdaad den Stervelingen geopenbaard heat.?
Ik voor my omhelze deze Stelling met al myehart, en 't
[inert my gevoelig dikwerf te hetnerken, dat ze in onze dagen, helaas!
te weinig geloofd , al te oribezonnen , al te
fehandelyk, en al te godloos word tegengefproken van
ken, die zich your grote verllanden willen uttgeven ; terwyl ze inderdaad niet mar dan kruipende Zielen zyn.
't Is tog alleszins redelyk te fteilen, dat God zynen Wil
waarlyk op de eerie of andere wyze, aan het menschdom
heeft bekend gemaakt? In deze [telling is Diet aileen gene
de minae te ,enttrydi gheid gelegen; "war 1k durf Iterker Cpreken : het OPperwgzen heeft zynen wil den Itervelin ken zo
waaragtig bekend gemaakt, als 'er licht is. Geen
zynes Verflands 'wester, zal my zulks een ougeublik betwis-

B

(*) lie boven, biadz, 45.
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twisten. Dan bier komt bet op aan, of God zynen wil nog
op eene byzonderer wyze heeft geopenbaard, dan alleen door
de Rede? De ontkennende Party word van zeer velen, he.
laas! in onze tyden omhelsd; en men rekent het zich eene
eer, het tegengeflelde gevoelen te mogen befpotten.
Wy hadden gene reden, otn deze Lieden tegen te fpreken,
indien onze mening, zo als zy voorgeven, genen anderen
pond had, dan dien van loutere Dwepery. Doch 't is ver
van daar! De ongenoegzaamheid van den natuurlyken Gods.
dienst doet ons reeds vast vertrouwen, dat God zynen Wit
waarlyk nog op eene meer byzondere wyze heeft geopenbaard. — En de omilandigheden, die wy in den Bybel
aangetekend vinden, doen ons ontwyfelbaar geloven, dat het
Opperwezen zynen Wil en mening, daadlyk , in dat Boek,
op eene nadere wyze ontdekt en bekend gemaakt heeft.
Het is onlochenbaar zeker dat menfchen, welke niets meter
hebben, dan het redelicht, die de minfle kundigheden niet
bezitten van eene nadere Openbaring, tot de allergrootfte buitenfporigheden in hunnen Godsdienst vervallen; en fommigen hunner zo uitzinnig, dat ze het Opperwezen den grootfien hoon en fmaad aandoen, in plaats van Hem eer te bewyzen , en nederig hunnen dienst te betonen. -- Om niet
te langwylig te zyn, zal ik 'er gene voorbeelden van aanha.
len; 't is ook niet nodig; ze zyn een ieder genoeg bekend.
Dan , daar de menfchen onder den Natuurlyken Godsdienst,
of het onderwys der Rede, tot zulke uitfporigheden verval.
len , die de Godheid Konen ; zo word het even daar door
zeer aannemelyk , dat 't het Opperwezen behaagd zal hebben, zich nader aan het Menschdom te openbaren , en wet
zo, dat men, indien men anders zyn verttand behoorlyk gebruikt , niet dwalen kunne, aangaande den dienst , welke
Hem bewezen moet worden. Dan dit, zal iemand ligtlyk
zeggen , hoe clerk ook aangedrongen, en in hoe gunftig een
light g_plaatst, bewyst nog geenzins, dat God daarom zynen
wil zou geopenbaard hebben in dat Boek, naar welks voor•
fchriften wy Kristenen ouzen Godsdienst inrigten. Dit erken
ik ; en ik zal 'er, om die reden, niet over uitweiden; dan ik
vertrouw uit de omilandigheden, in dat Boek vervat, genoegzaam te kunnen betogen, dat Goct, het daar in gedaan
heeft. Ik zal,. ten dien einde, flegts twee bewyzen aanvoeren , den am de Godlykheid van het Oude, en den om die
van het Nieuwe Testament te ftaven. Twee bewyzen, uit
de omttandigheden ontleenci, die ik met zo goed een vertrouwen aanvoere, dat ik niet twyfele, of ze zullen waarlyk
aan
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Ran myn oo grnerk heantwoorden. Deze twee, nit vein,
acht ik voldoende; waarorn ik geen anderen te bende zal
brengen; te meer daar ik my voorgelteld heb kart te zyn;
.m der goede zake den meesten dienst te doers.
De Wetgeving op Sinai is de Grond, op welken de gam,
fche Joodfche Godsdienst rust; zo .die waaragtig, zo die
Godlyk is, dan behoeft men 'er geen ogenblik aan te twyfelen , of alle de overige Schriften van het Oud Verbond
zyn van denzelfden oorrprong; naardemaal zy op deten grond
geboud zyn, naardien der Joden Godsdienst, gerigt naar
de Wet van Mofes en de Profeten, geheel en - al daar op
fteunt. — Maar is de Wetgeving op Sinai een bedrog,
eene valschheid , is zy niets minder dan van eene Godlyke
herkomst, zie daar, ik geef het gewonnen; dat gedeelte van
den Bybel, het Oude Verbond, is dan eene verdigte fabel,
het grootile bedrog dat 'er onder de Zonne Iran gepleegct
worden. Wie fchrikt niet? wic.. vreest niet, dat myne bewyzen te zwak zyn, tegens eene bende vernuften, die
zo verheven denken, dat zy de Openbaring te iaag fchatten voor hunne hoogvIiegende verflanden!
Ik wil aanItonds eene proef nemen van het gewigt van dit bewys.
Indien de Wetgeving op Sinai verdigt is, dan moet gantsch
Israel , eat uir Egipten getogen , zo wonderdadig nit de
flaverny gered, thans ornzwervende in eene dorre woesteny;
dan moeten zo vele duizenden Menfchen , als 'er uit Egipten togen, thans aan den voet van Sinai gelegerd, op eene jarnmerlyke wyze als kinders bedrogen zyn, en zich hebb
ben willen laten bedriegen ; dan moet 'er geen an , uit
zo vele duizenden , geweest zyn , die dat bedrog heeft
widen merken , of heeft konnen ontdekken ; dan moet 1VIozes de grootfte Bedrieger geweest zyn , diet] ooit de Aarde gedragen heeft; en hy moet nochtans over Hemel en
Aarde het bevel gevoerd hebben. — De Wetgeving
op Sinai geichiedde in geenen hock , buiten het gezigt
der menIchen ; rimer ter aaufchouwinge van het gehele
Volk ; ze geichiedde cinder de zigtbaarfte tegenwoordig.
heid van eene oncindige Altnagt; zy ging verzeld van de
allergedugtfle tekens. Hemel en Aarde getuigden dat de
Godheid nederdaakie , om aan Israel zone bevelen nit te
delen. Het Volk aan den voet van den .13,ifg ficiderde, en
was, geduurende het vcrblyf van Mozes op denzeiven, in
de doocllyl. fie ongerustheid; vrezende dat hy onder de ontzaAelykfte tekens der Godlyke A l magt hezwykcn mogte.
Geen an ondertuslchen nit die grote menigte, geen
N2
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ien , hoe onverduldig zy ook wierden , in het wagte1
naar hunnen leidsman , geen eckel een twyfelt een ogenblik, aan de Godlyke tegenwoordigheid op den Berg ; en
geen enkel een heeft getwyfeld aan den Godlyken oorfprong
van de Wet, hoe zeer dat ze zich ook intusfchen tegens d
boo& Majefteit vergrepen hadden. Zie daar, de
Wetgeving, gefchied in 't openbaar,, voor de ogen van gantsch
Israel ; vergezeld van zulke gedugte bewyzen, dat de Alinagtige 'er de oorfprong van is, dat men zich moedwillig
de ogen moet uirrukken, om deze naakte waarheid niet te
willen ontdekken. — Dan zie daar, de Wet van Mozes
is de Grond van den gantfchen Joodfchen Godsdienst; alle de
Schriften van het Oud Verbond rusten op dezelve; is deze
nu waaragtig en van een Godlyken oorfprong; dan moet het
gantfche Gebouw, dat daar op fleunt, ook van een Godlyken oorfprong wezen; maar de Wetgeving op Sinai kan,
gelyk wy zagen, geen bedrog, noch van gene menfthelyke
inftelling zyn; dierhalven zyn alle de Schriften der Profeten,
bier op alleen rustende, even als de Wetgeving, van eene
Godlyke herkomst.
Op even die zelve manier .gaa ik te werk , om de Godlykheld van het Nieuw Verbond te ftaven; 't is my genoegflegts
idn enkel bewys aan te voeren; vertrouwende dat het zelve
genoegzaam zyn zal, om te betogen dat geen, 't welk ik bedoel. — De Dood en de Optlanding van Kristus is de
Grond van den gantfchen Kristelyken Godsdienst, even als
de Wetgeving op Sinai die van den Joodfchen. Is Kristus
nu waarlyk geflorven, en als een Godlyk perfoon van den
dood opgellaan ; dan moeten ook zeker de Schriften der Euangelisten en Apostelen van een Godlyken oorfprong zyn, aangezien zy op dezen Grond alleen rusten. — Men befchouwe nu de o rnflandigheden, welke met den Dood van Kristus
vergezeld gingen, en men zal zien, dat ze zo flerk overtuigend waren , dat zy den Aanfchouweren uit den halze wrongen , „ Waarlyk deze was Gods Zoon!" Hemel en Aarde
getuigen hier weder , en bevestigen op de alleronlochenbaarfle wyze , dat Hy, die , aan het vervloekte Kruishout
geklonken , zyn leven aldaar jammerlyk eindigt , waarlyk
uit den Hemel neérgedaa id, de waarachtige Zoon van God
is. De Aarde fchud op hare fundamenten ; de Hemel
trekt een rouwfloers aan, en eene akelige duisternis verfpreid
zich onder den Hemel; 't word nagt op den middag : de
Graven openen zich, en geven hunne doden op; het voorhangzel in den Tempel fcheurt aan Harden, op het ogenblik
als
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1s de Godlyke mond van Jezus, de allerheilzaamfle woorden
uitfpreekt , en zegt: „ Het is volbragt." Zo vele tekens, en
nog meth. , vergezelden den .dood van 's 'Werelds Verlosfer.
Pit was van die kragt, dat een oplettende moest uitroepen
Dees was waarlyk Gods Zoon." — Dan hier mede
wierd alle de verwagting zyner Jongeren, de verwagting van
alien, die zyne Leer omhelsd hadden, naar 't Graf gedragen!
— Het boofd neder buigende , had by den Geest gegeven;
eene akelige Grafkelder word no de \\ Toning van Hem ,
die
de verwagting Israels was." Hy ligt neder in de doods
19
fpelonk, en men verwagt van Hem, dat de varnieling zyn
lot, het verderf zyn deel zal worden. Maar neon Zie
daar „ de verdervinge mogt niet toegelaten worden, dat zy
dezen Heiligen zou aangrypen." — Het Godlyk Lyk
begint te leven; de verzegelde Grafkelder fpringt open; -de gekruiste, — de gellorven treed uit; — opgeflaan
van der doden , verfchynt Hy onder de levenden. De Wagters, vol angst en fchrik , vlugten naar de Stad, en bondfchappen den Joodfchen Raad, die hem veroo!deeld had, het
Ilegtile nieuws , dat zy, hunnes oordeels, horen kunnen;
maar tevens, inderdaad, de heilrykfle tyding, die immer op
Aarde verkondigd wierd. Veertig dagen lang verkeert Hy
onder de Menlchen. — Van hoe velen is Ily niet gezien ? met hoe velen heeft Hy niet gefproken ? en aan hoe
velen heeft Hy, gedurende dien tyd , de heilrykile Lesfen
Met uitgedeeld? Hierin heeft by volhard , „ tot dat Hy eine
„ delyk voor hunne ogee ten Hemel is opgevaren, daar zy
„ het zagen." Alle deze dingen nu zyn mede in geen
hoek, of in 't verborgen gebeurd; — niet in eene eenzame
Woestyn; maar in cell Volkryk Land; — en your 't oog
van de gehele Wereld. — Hoe meer men deze
fchiedenis met de daar aan verknogte gevolgen befchouwt,
des te duidelyker zal men bemerken, dat Jezus onfehuldig
veroordeeld, dat by waarlyk van God gezonden was.
Zie daar, deze twee bewyzen zyn mynes oordeels voldingend
genoeg, ow den Godlyken oorfprong van den Bybel te
yen.
Weinig moeite zou het wezen, hierby nog een
groot aantal van bewyzen te voegen, die gewoonlyk tot flaying der Godlykheid van het Bybelblad aange yoerd worden:
doch ik achtte bet overtollig meer bewyzen voor te dragen,
dan ik volldrekt tot myn oogmerk in dit Vertoog nodig had:
waarom ik voor tegenwoordig van eene verdere uitweiding
hieronatrent afzie.
Op dezen Groudflag nu is onze Kristelyke Godsdienst ge.
N3
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bouwd, en in denzelven is het waarachtig vertrouwen alleen
gelegen. Dit is die zoete vrugt, welke een opregt Kristen
plukt; die hem verflerkt in alle jammeren en wederwaardigheden; die hem opbeurt in alle droefenisfen en ongelukken:
die hem zelfs de bange uure des doods niet verfchrikkelyfe
maakt; zo dat by, oak in de jongtle ogenblikken vrymoedig zegge:
„ Ziet, zo Hy my doodde , zou ik niet
• hopen? evenwel zal ik myne wegen voor zyn aangezigte
• verdedigen, ook zal Hy my tot Zaligheid zyn."
Verbeeld ik my nu integendeel een meusch, welke deze
Prelende hoop mist , of zuik een, die waant, dat, met
dit leven, zyn bettaan voor altoos zal ophouden:
Welk een allerakeligst . vooruitzigt !evert het fterven dan niet
op!
fterven moet men einnaal, wie men ook wezen
moge; dat lot moet men dens onvermydelyk ondergaan.—
Maar, zonder troost, dat allergeduetfte tydfrip voor ogen
te zien, in een denkbeeld van te zullen verzwolgen warden
in den kolk der euwige vernietiging ! verbeeld U Lezer,
verbeeld U zulk een mensch met den dood te zien
worftelen! 6, welk een gezugt! welk een allerbeangst en
naarst gezigt moot zulk een am zich henen wenden. —
Voorwaar dit denkbeeld is my al te akelig, om 'er den en,
kel ogenblik /anger op ftaan te blyven!
Dan buiten dit, zo derven zy, die de Rede genoegzaarn
houden, en eerie nadere Openbaring tegenfpreken, ook dat
gees, 't welk hun eerie waaragtige troost tegen alle wederwaardigheden dezes levens kan fchenken.
Tegen deze ongevallen, die den mensch in dit leven treffen , is de Rede, op zichzelve , niet genoegzaam ; am den
mensch 'er regt tegen te wapenen, heeft by de hulp der
Godlyke Openbaringe nodig; zo als ik reeds getoond heb.
En zie daar het uitnemend voorregt der Openbaring! Als de Rede te kort fchiet, komt de Openbaring den
Menfche ter huipe! Die twee Hemellche gefchenken beftryden elkander niet: ver van daar! zy onderfieunen integendeel elkander; en daar de Rede op ziehzelve te zwak is,
vidd zy hare fierkte in de Openbaring.
Gelyk twee waarheden niet tegens elkanderen kunnen aanlopen; zo kan ook de Rede gene tegenftrydigbeden met de
Godlyke Openbaring bezitten ; noch de laatfte tegens de eerfte aanlopen; aangezien het beide gefchenken zyn, die, in
hunne zuivere volmaaktheid, gelyklyk van den oneindig wyVat derhalven de Openbaring leers,
Zen God afdalen,
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met met de gezonde Rede inftemMen ; en wat de gezonde
Rede den mensch aanbeveelt, kan door de Openbaring niet
Orden tegengelproken. — Al wat de Openbaring doet,
dit is de hoogfte trap, daar zy toe komt, is dat ze zax.en leert, waar de Rede in eeuwigheid niet by zou hebben
kunnen komen; en dat wel zaken van 't uiterfle gewigt,
van 't grootfle aanbelang. 't. Lust ons dit nog met
een kort woord te ontvouwen, en daardotir te doen zien
wat de Openbaring boven de Rede vooruit heefr. --Beiden , de Godlyke Openbaring en de Rede, ftemmen bier
in famen volmaakt over&n; dat de Mensch een onfterfelyk
Grondbeginzel in zich bezit, 't geen met het lighaam niet
vergaan, noch tot ftof verkeeren of flerven kan. Eene
twede zeer gewigtige waarheid , welke ons die twee beginzels leren, is deze; dat 'er voor den mensch, zo by
wel doet, na dit leven eene duurzame belooning te wagten
that, en dat by, zo by kwalyk handelt, daar voor onvermydelyk ftraffe zal moeten ondergaan. De Rede en de Openbaring beiden verwekken in de Ziel van den mensch
een denkbeeld van zedelyk goed en kwaad , mitsgaders van
's menfchen flraffchuldigheid, als by zich aan het laatfte
flaafagtig overgeeft. De Openbaring en de Rede leren beiden, dat alle me/lichen natuuriyk verdorven, tot zondigen,
tot het kwade, en tot alle verkeerdheden geneigd zyn.
Zy leren beiden, dat 'er een Volmaakt een Heilig Wezen
is, dat die boosheden, uit aanmerking van zyne Heiligheid,
noodwendig ftraWen moet. — Om deze tirafien te ontgaan weet de Rede alleen de gefchiktfte middelen niet; zy
vind den weg gefloten , om 'er op eene gepaste wyze verzoening voor te vinden. Hier van daan zyn zo vele Vol.
ken, welke niet anders, dan door de Rede verlicht waren,
tot de uitfporigfle dwaas- en zelfs wreedheden vervallen. —
Dan , zie daar de Openbaring, en de Openbaring alleen
ontdekt dien weg; zy leert ons, op welk eane wyze men
gefchikt met God, behoudens zyne onkreukbare Regtvaar.
did/cid, verzoend kan worden. Voorwaar geen geringe Grond, om 'er onze Lydzaamheid op te bouwen, om
in alle treurige Wederwaardigheden , in alle Rampen en Tegenfpoeden ons gemoedigd te gedragen. Dit laatfte
is eene Voortreffelykheid; welke de Openbaring boven de
Rede vooruit heeft: nadien de Rede hier altoos onoverkomelyke zwarigheden ontmoet, welke in eeuwigheid niet te vereffenen, noch te boven te komen zyn; dewyl ze geen mid del
N4
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del altoos weet, om den diep vervallen mensch wederom te
verheffen tot de hoogte van I-I:melt-then luister. Eeuwig
had by in zyn elendigen that moeten blyven; zo niet eer
ftraal van Godlyke goedheid uir den Hemel was neergedaald
die hem aanwees dat 'er een zeker middel ter zyner reddinge
was; een middel, dat, buiten de Openbaring, te vergeefsch
ergens elders gezogt word.
Toont ons nu, mogen wy na dit alles wel zeggen, toont
ons nu, verlichte Wysgeren, die zo uitermate hoog loopt
met uwe natuurlyke kundigheden, wont ons nu ergens een
beter, een vaster grond , om het geduld der Stervelingen op
te vestigen. Zegt ons nu , gy alien , die de Openbaring als
=loos verwerpt, zegt ons, waar heeft de Rede, bet blote Natuurlicht uwe zielen immer zo troostryk kunnen toefpreken, als ons de Openbaring doet? Nimmer tog heeft u
het Natuurlicht, op zo kragtig eerie wyze kunnen verzekeren, van de Godlyke Vriendfchap, en de eeuwige bezitting
van een volmaakt geluk in de gewesten der zaiigheid bewaard!
Legt des uwe onzinnigheid af: opent uwe open voor
de zuivere waarheid, en veragt niet langer den rykdom van
Gods oneindige goedertierenheid, van zyne onbegrvpelyke
Menschliefde! Waardeert het gefchenk , dat der Waereld
gefchonken is, door de verkondiging der Godlyke OpenbaTinge! — Hoe onrzaglyk , hoe gedugt zal , by mangel
bier van, de verantwoording zyn, die gy van uw gedrag,
daarorntrent gehouden , ten genen dage zult moeten geven!
Myne ziel yst van wegen bet lot dat u dreigt; en
't medelyden doet my deze laatlle woorden fchryven: Ach
mogt gy nog bekennen 't been tot uwe vrede dient!
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(Uit bet Franscb.)
zegt
zullen altoos befpot,
D EenGeneesbeeren,
altoos wel betaald worden. Het eerfte gedeelte van
LA BRUYERE I

dit voorftel is onbetwistbaar; doch verfcheide Geneesheeren
zullen, misfchien , de waarheid van het laatfte gedeelte niet
toeftemmen. Vast gaat her, ondertusfchen, dat de Geneeskunde, weer dan eenig ander l3eroep, aan deeze ftelling van
.13KUYEL03 beantwoordt.
In-
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Indien men, aan den eenen karat, altaaren voor de Geneesitunde oprigt, words zy altoos op het tooneel doorgeftreeken , om ten flachtoffer te ftrekken van de kwaadaartigheid
des gemeens ; nu eens het voorwerp van te verregaande hoog.
agting , dan eens het doel van de fchigten der fpotternye ,
fchynt zy verordend om tusfchen loftuitingen en uitjouwingen door te gaan. Men ziet uit eene plaats by. HIPPOCRATES, dat de uitfteekende verdienfte van dien grooten
Man, hem Diet kon berchutten tegen de fpotternyen Zyner
eeuwe. Eenigen tyd naa dat dit Licht der Geneeskunde fcheen,
openden de IChimpredenen van DIOGENES een veel ruimer
veld van boerterye. Men weet dat LUDIANUS, in zyne
Zamenfpraaken, aan A P oe L o den naam geeft van Leeven.
vreeter.
De gewoonte om deGeneesheeren te befpotten, en tot bun
de toevlugt te neemen , wanneer men ziek is, heeft van eeuw
tot eeuw (land gehouden, en is, tot de onze, onverminderd,
gebleeven. Zy die, onder de Hedendaagichen , den hondfcben
DIOGENES, ten deezen opzigte , het meesterlykst hebben nagevolgd , zyn, MONT \ GNE en MOLIERE. De eertle, aan alles
twyfelende, moest vooral geen gena betoonen aan eene Kunst,
zo vol van gisfingen; de laatile kon in de fchoolfche brabbeltaal en de pedantfche houding der Geneesheeren , nu omtrent eene eeuw geleden , ryken voorraad van floffe vinden.
Deeze Rlyfpeldichter trok 'er alien voordeel van : de vuilaartige geesrigheden, die dit onderwerp hem opleverde, kwamen hem te (lade by 't Gemeen, no& niet iu that om andere te fmaaken; en ftrekten ow zyne fyndere boerteryen over
weezenlyk belachlyker onderwerpen en gebreken ingang te
doen vinden. 't Is bekend dat by zyn Dokter tegen dank noodig hadt, om zyne Illijantbrope ftaande te houden. Wat bier
van ook zyn moge, MOLIERE heeft deeze ryke myn dermaate
uitgeput, dat alien, die, naa hem, dezelfde floffe hebben
wI1 en behandelen, zich genoodzaakt vonden, tot flaaffche
herhaalingen van 't geen by gezegd hadt, of tot het byeenzamelen van lade verteilingen, zo min bekwaam om de eigen•
liefde te ftreelen van den uitvinder, als om die 'er het voor.
werp van zyn , te kwetzen.
Eenige Schryvers hebben, op een ernftigertrant, dit onderwerp ter hand genomen. De Redeneerkunde fcheen hun een
gefchikt wapentuig, ow de beginzels, op welke de Geneeskende fteunde, met voordeel, te beftryden. Veelen hebben
tegenwerpingen op ingebragt , die volwigtig zouden wee.
zen, 'Wien de Geneeslieer weezenlyk verpligt was, om alle
N5
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kwaalen, te welker g eneezing men de toevlugt tot hem neemt,
te geneezen. Men bheeft niet opgemerkt, dat de kwaalen,
diebde Geneeskunde kan hethellen , zeer weinig in getal zyn,
dat, indien zy eenige verzagt, zy aan andere niets dan troost
en hoope kan fchenken ; troost en hoop, in de daad niet te
verfmaaden, of gering te agten: want, indien men de menfchen de zeIfsverIeidende
b benam, -zouden zy zich
verbeeldina
beroofd vinden van bet kragtdaadigst hulpmiddel tegen de
kwaalen, waar aan zy van natuure onderworpen , en die van
hun eigen maakzel zyn.
Men moet wet gelet hebben op den ftaat der Maatfchappye,
op der Menfchen geestgefteltenisfe , en den aart der Geneeskunde , om al de waarde te bezeffen van de zydlingfche hulp,
door de Geneeskunde toegebragt, in veele kwaalen, en waar
by ze zich misfchien meer moest houden dan zy doet. Bet
is veel noodiger de Zieken te belchermen, tegen de verkeerde
Geneesmiddelen , door de Kwakzalvery hun aangebooden ,
en die 't ongeduld hun doet aanneemen , dan hun weezenlyk
fterk werkende middelen te geeven. De Natuur, die deeze
xnenigmaal niet noodig heeft, kan altoos geen genoegzaamer
wederftand bieden aan de gevaarlyke uitwerkzelen der andere.
Een Mensch, die lydt, kan niet werkloos blyven: bier komt
de aangeboore neiging tot zelfbehoud tegen op. Hy zoekt
hulp, by roept 'er om: elk rekent het zich een verdienfte,
ze hem aan te bieden ; de menigte der hulpmiddelen maakt
de keuze bezwaarlyk: en dewyl zy niet meer dan eene betreklyke kragt heblen, en alleen nut doen als zy gepast worden aangewend, is het zeer bachlyk , dat een Kranke, door
't geweld der kwaale geprangd, of dat zyne Vrienden, die
zich zelven voorby loopen om hem te helpen , het beste
kiezen.
PLATO, vervoerd door de denkbeelden eener afgetrokkene
volmaaktheid, werpt, uit zyn ingebeeld Gemeenebest , de
Geneesheeren;• dewyl by niet wil, dat de Burgers hun tyd
fpillen met ziek te weezen. Fly moest ook de Ziekten verbannen hebben. Zo lang deeze het Menschdom vergezellen , zullen 'er hulpmiddelen, en Menfchen des kundig, flocdig zyn; vermids ieder weer, dat men kwaade en goede
vindt. Te willen, dat een Burgerftaat zamengefteld zy uit
leden, 'die altoos welvaaren , is even ongerymd als altoos
jong, altoos fchoon te willen zyn, en nooit ongeftuimig
weer te willen hebben. De Menfchen hebben, door ondei,
vinding, maar al te wel geleerd, dat zy bloot ftaan aan
dui.
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duizend ongemakken van Iichaarn en geest, en dat de be.
tc)Biilzels daar van in hunne gefteltenisfe liggen.
Men kan niet ontkennen, dat de Menfchen, door 't misbruik hunner natuurlyke bekwaamheden, de kwaalen hunner
gefteltenisfe, vermee.rderen of verzwaaren; dat de Staat der
zamenleevinge een grout getal, anderzins misfchien nimmer
bekend, heeft -voortgebragt; dat bet vuur der Driften daar
in ontftooken, en de fchok der belangen. daar in verwekt, aan
de Ziekten eene kragt gecven, die zy niet zouden gehad hebben , in een fraat min van de natuur verwyderd; dat, einde.
lyk, de ongelykheid der middelen, die de Menfchen in twee
'bonen lchynt te ondericheiden, de eene zamengefteld uit
lieden door weilust, ledigbeid en gemak verzwakt, de ander beftaande nit lieden, door behoefte en vermoeienis afgetnat, op duizenderlei wyzen, de oorfpronglyke gefteltenis
des Menschlyken geflachts verw y derd, en, om zo te fpreeken , van een perk en gezond lichaam, zo ais het uit de hand
des Scheppers kwam, een zwak en zieklyk lichatun gemaakt
heeft.
Doch 'er zyn Ziekten, onaficheide/yk aan alle leevendert
eigen , en waar van zy meeste gevaar loopen, wanneer zy
zich zeer weivaarend bevinden. Volgens HIPPOCRATES , leeft
niemand in dreigender gevaar van Ziekte, dan wanneer by
de volmaaktfte gezondheid geniet , en het flerkfte geftelbezit.
De fterkfle Menfchen (ban voor de hevigfte fchokken bloot,
zwakkere gettellen ontwyken ze; even als het dunne rys ,
door huigzaamheid, het wooden der itormwinden te leuritelt,
daar bet de eiken ontwortelt en dot valien. De lichaamsoefeningen, door weiken de Ouden zich iterk en rustig zogten te maaken , gingen van ongelegenheden vergezeld, en de
Geneesheeren gewaagen van Ziekten waar aan deezen meer
dan anderen ouderlievig waren. In diervoege kwamen 'er
Ziekten onder de Menlchen , door middelen, die men gefchiktst oordeelde, mu ze of te weeren.
Verfcheide kunften zyn bronnen van Ziekten voor de be.
oefenaars (*). Iit oog hier niet op de Kunften, gevaarlyk
door de flatten daar in gebruikt, als het bewerken van verfcheide Mynftoffen, en veele andere; mar op de zodanige,
die, aan enkele lichaamsbeweegingen bepaald , volgens de
algemeen aangenomene denkheelden , veeleer de Gezondbeid fchynen te zulien verfterken dal). verzwakken. Indien

dee.
() Zie le TraiU des Maladies des wirtifans, de RAMAllINI.

184

DE GENEESKUNDE

deeze Kunften noodig zyn tot de behoeften, of de geryflyk-,
heden des leevens, verdienen de moeilykheden daar aan verbonden, de erkentenis der Burgeren, die daar van de vrug.
ten trekken; en 't is regunaatig, dat zy, die ten nutte en tot
gernak des Gemeens werken, ten minlien hulpmiddelen yinden voor de kwaalen , aan welke zy zich, ten algemeenen
beste, bloot ftellen. Waar is de Man, die 4ou kunnen beiluiten lid te worden van eene Maatfchappy, waar by geen
regt zou hebben om te beftaan, en op alle- de andere Burgerlyke voordeelen, dan zo lang by in ftaat zou weezen om
zyn werk te verrigten , en waar by zou moeten vreezen van
alien verlaaten te zullen worden, zo ras eenig toeval hem
nutloos maakte voor bet Gemeenebest? De Menfchen, die
alien weeten, hoe gansch weinig 'er te tellen is op de fterkfte
a efteltenisfe, en de bloeiendfte gezondheid, ftellen zich even
zeer voor geholpen te zullen worden in Ziekte, als gemaklyk
te leeven in dagen van gezondheid: en , wat 'er PLATO ook
van moge zeggen, nooit zouden zy toettemmen , uit het venfter geworpen te worden, wanneer het ongeluk van Ziekte
hun trof.
Het lydt geen twyfel , of de Geneeskunde is eene der Kunften, die een diepen indruk maaken op de inbeelding der
Menfchen, en dat zy, te dier oorzaake , meer of min tegenftands ontmoete in verfcheide Staatsbeftuuren. Dewyl de
meeste Gemeenebesten , in ouden tyd, den oorlog ten hoofddoelwit hadden , en de cooed een der voornaamfte hoedanigbeden eens Burgers was, fcheen de Geneeskunde gefchikt,
om dit roerzel te verzwakken ; dit maakt dezelve verdagt by
de Romeinen , en bovenal by CATO. Her geduurig gebruik
van Geneesmiddelen kon, in de daad, klehimoedigheid verwekken: dewyl men natuurlyk aan eene zaak zich te nicer
hegt, naar gelange men 'er zorgvuldiger voor is. Hoe zeer
zal men een leeven niet beminnen , tot welks bewaaring men
zo veel vermyd, zo ftreng een eetregel gehouden heeft? Wie
zich langen tyd door de hoop des leevens ftreelt, moet een
afkeer van fterven hebben.
De Oorlog en de liefde des Vaderlands juist de beginzels
niet zynde , die in 't algemeen de hedendaagfche Staatsbeftunren beheerfchen, fchynt de Geneeskunde beter met da
tegenwoordige Zeden te ftrooken. De voortgang der befchaafdheid, de koophandel, de weelde en de groote ongelykheid der middelen , hebben ze volftrekt noodwendig gemaakt. Alle deeze zaaken ftrekken, uit eigen aart, om de
na-
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ttatuurlyke aandoeningen in den mensch bekrompener te doen
worden, bet lichaam te verzwakken , den moed te vernietigen , en de Ziel te verderven. De Geneeskunde kan Menfchen, die niets te verliezen hebben, niets ontneemen. Menfchen, die alleen beftaan om te leeven , kunnen Met te zeer
in hunne vreeze gerust gefteld worden : het verfchilt hurl
weinig, een zwak en kwynend lichaam om te draagen: de
eenige zaak, waar over zy zich zeer bekommeren, is, dat
zy niet fterven.
Daarenboven doet het misbruik der rykdomtnen , en der aangenaame kunften , eerlang den Mensch eene zeer tedere aanduenlykheid krygen , die onze vermaaken niet vermeerdert,
zonder ons tevens aan duizend kwaalen bloot te ftellen. Dezelfde oorzaak, die te wege brengt, dat een werktuig, teller
en ligt aandoenlyk , eene men igte van tireelende gewaarw,,rciingen fmaakt, brengt ook eerie menigte van lastige en vet.veelende voort. Ten alien oogenblikke zyn 'er dan middelen noodig, om dit te verhelpen. Indien de Geneeskunde het
geftel niet verandert , maatigt zy althans de nadeelige uitwerk.
zels. Hoe veel Heeren en Mevrouwen van de groore Wereld zouden zich alie dagen in de uiterfte verlegenheid yinden, indien de Geneesheer niet kwam om zyne middelen voor
te fchryven , of enkel , door zyne tegenwoordigheid, den geest ,
die meer hulps dan het lichaam behoeft, gerustheid te verfchaffen.
De Wysgeeren , die de voor- en nadeelen der .Geneeskunde tegen elkander hebben over gefteld, vergaten doorgaans
de zedelyke
uitwerkzels , die zy onder het Menschdom verb
oorzaaken , mede te rekenen. Indien dezelve hun geene
veragting van den dood inboezetnt, zal het vertrouwen, 't
welk zy hun verwekt, op de hulpmiddelen, hun mogelyk
lien dikwerf doen ontwyken: want de gunftigtte gefchiktheid, waar in zich een Zieke kan bevinden, is dat by ftaat
maakt op de bekwaamheden zyns Geneesheers , en op de
kragt zyner Kunfte. Behalven de andere voordeelen, ontfIaande nit de gerustheid des genmeds, • wanneer de tichaamskwaalen onvermydelyk zyn, zal de hoop; om ze te zien wy.
ken voor eenige der hulpmiddelen, die men agtereenvolgende
beproeft, ons de aanvallen der ongemakken min fterk doen
gevoelen , en heletten, dat wy, nevens het weezenlyk uitwerkzel der kwaale, de veel wreeder pynigino. voegen, van
ze onherftelbaar te agten. Men zal my gereedlyk toeftemmen, dat de zoete hoop, dezelve zy dan wel of kwaalyk
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gegrond , om elken dag verlost te zullen worden van zyn
lyden , met te duur gekogt wordt voor een walchlyken ge.
neesdrank. Daarenboven wyst de ligtgeloovigheid,
die zelfs de flerkfle geesten betoonen in zekere omftandigheden , duidelyk aan, dat 'er oogenbiikken in ons leeven zyn,
waar op wy iets moeten gelooven. Natuurlyk worden wy
opgeleid om te denken, dat ieder Kwaal haar Hulpmiddel
heeft, en elk zoekt dit, wanneer hy lydt. Het Gemeen ver.
voegt zich by den Kwakzalver; de Ryken neemen de toevlugt
tot Geneesheeren van naam : wat het zedelyke betreft is de
kragt dezelfde. Alle Volken maaken gebruik van Geneesmiddelen, zo goede als kwaade; brengen zy alle gelykerhand
geene geneezing toe, vast gaat het, dat zy alle troost verfchalicn. De Wilde fterft onder gebruik zyner eenvoudige
Geneesmiddelen, vergezeld van bygeloovige gebruiken, en
betoveringen , gelyk wy onder 't aanwenden van Manna,
Kina, enz.
In, de redenkavelingen, tegen de Geneeskunde aangevoerd,
blykt bet, dat men dezelve op een te volftrekte wyze be.
fchouwt , en geen aandagts genoeg verleent op de onderfcheide betrekkingen, waar in ze voorkomt. Wanneer ben de
Geneeskunde alien aanmerkt, als gefchikt om te dooden , of
te geneezen, valt het niet moeilyk aan te toonen, dat ze gevaarlyk , of ten minften nutloos is. Maar te willen dat zy
altoos Geneezing aanbrenge , dat is te zeggen de opeenvolging
der geflachten firemme en de omwenteling der weezens fluitte ,
is een onredelyke eisch; gelyk het onregtmaatig is te gelooven , dat zy, wanneer ze geene geneezing bewerkt, den dood
aanbrengt. Het is een bewys, dat iemand geen rechtmaatig
denkbeeld hebbe van de kragt der middelen, die de Geneeskunde bezigt, noch van de dierlyke Huishouding, op welke
zy werkt , als hy zich verbeeldt , dat ieder Zieke, dien de
Geneesheer niet herflelt, ten flachtoffer firekke van de verkeerde toediening der Geneesmiddelen. Een kundig Genees.
beer weet, dat 'er zeer weinig gevallen zyn, waar in men
hem, op goeden grond, de eer van de behondenis des Kran.
ken kan geeven, gelyk 'er ook maar zeer weinige voorkomen,
waar in men regt hebbe, om hem voor den veroorzaaker des
doods te houden. Niet alleen zyn de rneeste Geneesmiddelen onverfchillig, maar zelfs de fchadelyke niet altoos een
hmderpaal der herftellinge ; en zy , die zo veel flellen
eene aderlaating, in een buikzuiverend middel, in een' koeldrank , zouden zeer verwonderd ftaan, als zy wisren, in
hoe
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hoe verre een Geneesheer, ten dien opzigte, kan mistasten,
zonder gevaar des Lyders.
Uit de waarneeming, dat verkeerde Geneesmiddelen niet
altoos doodlyk zyn, en dat gepaste maar zeldzaam herfiel,
ling bewerken, volgt dat de Geneeskunde, aan den eenen
katit, zo gevaarlyk niet is als men denkt, en, aan den anderen kant, dien eerbied niet verdient, welken men daar aan
toedraagt. Het is alleen vernederend voor een rechtfchaapen
Geneesheer, dat hy, met al zyn kunde , mist, en gemaklyk
vow een beuling dat by flaagt, ondanks zyne misgreepen.
Ziet hier de bron van het gelukken der Kwakzalvery, en de
oorzaak van het ongeluk der waare Geneeskunde. De eene
is alles aan de kragten der Natuure verichuldigd, de andere
mist door de kragtloosheid der Geneesmiddelen. Dus is 'er
geen Mensch onder alien, die zich met bet geeven van Geneesmiddelen bemoeien, die, ten zynen voordeele , game
voorbeelden weet op te haalen, waar in by, gelyk men zegt,
wonderen gedaan heeft; de Kwakzalvers, de VoorIchryvers
van hulsmiddelen, de Dude Vrouwen met haare geheimen ,
alien geneezen zy; tot den Aap des Cardinaals toe, die zyn
Beer behieldt, door hem in een hevige vlaag van lachen te
brengeri, welke hem een dikke flym deedt loozen, waar aan
by bykans flikte. De Aapen der Geneeskunde brengen bykans zo dikwyls geneezing toe, als die zy tragten natebootzen , en zelfs hebben zy alle foorten van voordeelen op dezelve ; 't zy, dewyl zy zich niet belemmerd vinden door de
zedigheid, die altoos de waare verdienflen vergezelt, 't zy
om dat het belang, 't welk bun aanfpoort, hun eene werkzaamheid byzet, die anderen niet durven betoonen, om zich
aanpryzenswaardig te maaken.
Oin de nutloosheid der Geneeskunde te bewyzen, vraagt
men of de Voiken, onder welken men de meeste Geneesheeren vindt, nicer voor den dood befchut zyn, dan die geen
Geneesheeren hebben? lle vyanden der Geneeskunde, die
deeze vraage doen, weeten wel, dat het omnogelyk is daar
op te antwoorden; dan bier door is dezelve kragtloos. Men
zou eene andere kunnen voorftellen, misfchien beter gegrond:
vraagt elk Mensch of hy afftand zou willen doen van de hu!p,
die by daar van met refit mag verwagten, wanneer by overvallen worth door een dier zwakheden, waar voor wy MenJebel' onvermydelyk bloot ftaan? Indien hy een ontkennend
antwoord geeve, befluit dan vry dat de Geneesktutde noodzaaklyk is.
Te
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Te eifchen , dat de Menfchen geduldig en maatig zyn,
gelyk de Dieren , dat zy geen denkbeeld van den dood
hebben, Been hoop koesteren, geen vrees betoonen, en lee.
y en zonder die werkzaame verbeelding, die alles vergroot
en alle voorwerpen in onze oogen verandert, is even 't
zelfde als te eifchen, dat wy anders gemaakt waren dan
wy weezenlyk zyn. Menfchen, den Dieren gelyk, zouden
geene Geneeskunde behoeven • Menfchen, zo als zy daadlyk beflaan, bedorven of onbedorven, kunnen die niet misfen.
Doch hoe kan 't weezen, dat een noodzaakly,k Beroep
eenigzins belachtyk zy ? De Geneeskunde fchynt zich in dit
geval te bevinden. Indien het belactilyke beftaat in het
Itrydi a. handelen met de algemeen aangenomene denkbeelden
en gebruiken,
kan de Geneeskunde zich daar aan blootgeb
fteld vinden; loch dit heeft zy gemeen met de Godgeleerdbeid, met de Natuurkunde, de Scheidkunde , en veele andere Weetenfcliappen, die, zints lang eene duistere en verborgene taal hebben aangenomen. De Geneesheeren waren
in 't geval van een Mensch, die zich in 't opeubhar vertoonde, met eene zonderling vreemde kleeding opgetooid.
Ze zyn naderhand gemeenzaamer geworden. De Geneeskunde , waar mede wy hier byzonder te doen hebben ,
beck een ongemaakter en bevalliger gedaante aangenomen
en is ontdaan van een optooizel, 't welk dezelve, in de
daad , veel eerbiedenswaardiger kon doen zyn by onkundigen ; maar niec geiukkiger maakte, of voor 't befpotlyke
bewaarde by verttandigen. Indien de eerbetooning , daar
aan, in vroeger dagen, toegebragt, fchittcrender was, het
rechtmaatige eerbewys 't geen dezelve nu geniet, heeft eg.
ter het voorkomen van eene hulde der ligt geloovigheid ontweldigd. Zy heeft, om zo te fpreeken, den Drievoet verlaaten , en met deezen affland gedaan van de dubbelzinnige
en gemaakte taal der Goden , om eene taal. die Menfchen
past, aan te neemen. Het Heiligdom der Geneeskunde is
ontflooten voor al de Wereld, en de Geneesheeren bevlytigen zich zelfs, om de toegangen gemakiyk te maaken tot
eene plaats, eertyds al te zeer gehedigd aan de Verborgenheld, om niet dikwyls verdagt gehouden te worden, van
een vryplaats der dwaaling te thekken.
Eene andere oorzaak van 't belachlyke , die niet meer
beftaat voor de Geneeskunde, is haare verbintenis met de
Alchymistery en de Astrologie. De dwaasheden van chatD A.-.
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die Kunst niet dan zeer veel nadee ls doen.
't Is waar dat, indien eenige Geneesheeren zich, ter goeder
trouwe, en vrywillig, aan de Starrewichetaary hebben overgegeeven anderen zich gedwongen vonden, de beginzels
dier gewaande Weetenfchap te omhelzen, om zich te
ken naar de heerfchende gees4.Y,eileltenisfe huneer Eeuwe.
Koning HENDRIK DE IV noodzaakte zyn' eertten Geneesheer
LA RIVIERE , den Uurfchouw van den Dauphin op te maaken. Deeze Geneesheer deedt het zo goed als by kon. Hy
vondt zich in 't geval van den Doeter tegen dank, by MOLIE•
RE , by was genoodzaakt het toekomende te voorfpellen, en
het lot van Frankryk aan te kundigen. Dit fpel moet veelen,
die zich tegen het overheerfchend vooroordeel hadden weeten
te wapenen, hartig hebben doen lachen. Nog meer zouden
zy den lever gefchud hebben , waren zy tegenwoordig geweest
by 't geen, in den Jaare MDCLXVII, aan 't Hof des Konings van Perfie , CHACH SEPHI DEN II, voorviel. Deeze
Vorst kon, fchoon men alle help by de Geneeskunde gezogt
hadt, zyne gezondheid niet weder krygen. De Geneesheeren, bedugt voor 't verliezen van hunne agting, gaven de
fchuld geheel en al aan de Starrewichelaaren; hull befchuldigende, dat zy geen gunftig uur hadden uitgekoozen tot bet
kroonen des Konings. Zy verzekerden dat de Ziekte des Konings en het gebrek, 't welk het Ryk trof, de uitwerkzels
waren van de onkunde der Starrewichelaaren, en dat zy, het
toekomende zo wel als deezen weetende, in that waren, om
den begaanen mistlag aan te wyzen. Men kwam overeh ,
om de plegtigheid der Krooninge te herhaalen, en, om zelfs
den naam des Konings te veranderen , en, naa eene lange
raadpleeging der Geneesheeren en der Astrologisten, die zeer
bezwaarlyk konden overeentlemmen, bepaalde men het gunftigst tot dit thatiyk bedryf. Zodanige gebourtenislen en
ontelbaare foortgelyke , die wy zouden kunnen ophaaten,
hebben, met eenigen grond, de Geneeskunde aan de ipotterny der Wysgeeren rnoeten bloot Mellen.
Wat de Alchymisten betreft, hunne voorwendzels konden
niet misfen de Wysgeerte te ergeren , door het character
van gemaatigdheid, 't welk dezelve voegt, en de kundi te:heden , die haar de weezenlyke eindpaalen der zaaken aanwyzen, te hoonen: het uit den dut geholpen Gemeen moest
lachen, als het de thorkery en de hoogkiinkende beioften der
eerfte Alchylnistifebe Geneesbeeren vergeleek met de geringe
uitwerkzelen hunner voorgevvende algemeene en onfeilbaare
Geneesmiddelen. Eenige gelukte geneezingen, misfchien te
0
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darken can't geVal, of aan die wondere gereedheid der Na.
tuure om zich zomtyds te fchikken, naar de minst beredeneer*
de werkingen der Geneeskunde, zetten, in den beginne, die
Geneesheeren eene maate van gezag by. Doch zy verhitten
dermaate de verbeelding van PARACELSUS en eenige anderen,
dat zy zich lireelden met het denkbeeld, om het Leeven der
IVIenichen eenige Eeuwen te rekken, en zelfs hun onfterflyk
te maaken. De verzekerende toon, op welken zy voorgavert
den dood te kunnen afweeren , dien zyzelven niet ontweeken,
en voor welken zy zomtyds vroegtydig bukten, gelyk PARACELStJS, die in zyn zeven- en - dertigfte jaar ftierf, moest het
Gemeen een wantrouwen en ongeloof inboezemen, 't welk
zich uitftrekte tot de best toegediende Geneesmiddelen, en
waar onder de Geneeskunde nog heden ten dage zugt.
Indien wy de meeste zaaken nagaan , die ons doen lachen,
zullen wy bevinden, dat het belachlyke befiaat in eene zekere
ftrydigheid, tusfchen het geen men verwagt en 't geen men
ziet gebeuren, tusfchen 't geen men belooft, en 't geen men
Met kan naakomen. Me Kunst, waar in gisfen te pasfe komt,
gelyk de Geneeskunst tot dat petal behoort, zal aitoos zulke
flrydigheden opleveren. In een Blyfpel, Itch een Knegt den
toeftand van een Zieken voor oogen ,hy verhaalt hoe deeze in
doodsgevaar was , en bykans geen tekens van leeven gaf:
men haast zich om een Geneesheer te haalen. Hy komt, hy
hryft iets voor: wat denkt gy dat'er gebeurt? zegt de Knegt,
op een verzekerenden toon , tot den geenen met wien hy
fpreekt , en denkt dat de Zieke geneezen zal — by fterft , is
het woord. Deeze flag, dien men Met verwagtte, verwekte
gelach. Allen die gezond zyn belachen altoos een Genees.
beer , die mis tast , en een Kunst die zo dikwyls feilr. Doch
dit is onvermydelyk, en de Geneesheeren moeten dit aanmerken, als een der ongelukken aan hun beroep verknogt.
dewyl de Geneeskunde zaaken betreft , buiten het bereik
onzer zinnen geplaatst sof voortgaat op nog onbekendt beginzels, als die des zintmglyken geftels en des leevens, hebben
de zodani gen, die al te diep wilden doordringen , in de verklaaring der oorzaaken, hunne redeneeringen en ftelzels niet
clan op eenen zeer onzekeren grond, kunnen bouwen. 'Door
u3angel aan bondige kundigheden, vonden zy zich gedrongen
veronderftelling op veronderitelling te ftapelen; zy hebben de
Cpeelingen hunner verbeeldinge gefteld, in ftede van weezenlyke waarheden, die zy niet konden agterhaalen , en, eenen
fasten grond ontbreekende, heeft elk zieh laaten wegfleepen
door zyn heerfclaend character, of door de vooroordeelen zyner
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ter eeuwe. Zo dat de Geneesheeren ,in verftbeide Aanbangen
verdeeld, fchoon zy alien het zelfde voorwerp hadden , een
zo verfchillende taal voerden , dat men , niet dan met moeite,
geloof kan flaan aan hunne bepaalingen en beloften. De Geneesheeren, heftig twisten, terwyl de Zieke ligt te flue
yen, leveren waarlyk een belachlyk vertoon op voor alien,
die bloote aanfchouwers van dit (Ink zyn, en de Geneesbeer
zo veel erger, en de Geneesbeer zo veel beter zyn , alms belachlyke Perfoonen. Ondertusfchen moet men, ter eere
van de Geneeskunde , aanmerken, dat deeze gefchillen meest
loopen over onverfchillige zaaken , of flukken van befpiege•
ling, die de grondbeginzelen der Geneeskunile niet raaken;
en bykans altoos de vrugt zyn van den nayver, en de zugt
tot tegenfpreeken , zo zeer heerfchende under de Geneesheeren. Het Gemeen , zelden be!;waam om den grond des gefchils te vatten , en altoos in 't denkbeeld, dat de gezandheid
der Menfchen 'er waarlyk van of hangt, wagt de uitkomst of
om te pryzen of te laaken: en , by aldien , uit deeze herhaalde
gerchilvoeringen diets voortvloeit , ter benadeelinge van de
waardigheid der Geneeskunde , is het minst ongunflig uitwerkzel , 't geen men daar van kan verwagten , eene zekere minagting your een der twistenden , die het geval, vroeg °Naar,
op een zyner Medebroederen wreekt. Maar deeze beurtwis.
feling van lof en blaam &It den Geneesheer aan een zeer
grillig lot bloot.
'Er zyn zaaken ,waar tegen de gezetfle ernsthaftigheid zich
niet kan hoeden, en het zou zeer bezwaarlyk vallen , daar van
de waare reden op te geeven. Men kan de deelen des lige
chaams, gefchikt om verborgen te blyven, niet toonen, zon•
der zich aan belaching bloot te flellen, en de vrees, daar door
ingeboezemd , is misichien het beginzel der fchaamte. MARTIAL1S heeft den (hat , waar in een Geneesheer zich , by
zummige bewerkingen , bevindt , in deezen regel uitgedrukt,
Tuna'untur tunada , Medico ridente,marisea.

De noodzaaklykheid , waar in de Geneesheeren zich bevindter , om zekere voorwerpen van naby te zien,fchynt op hum
ales to doen nederftorren , 't geen de verbeelding klugtigs
hegt aan zekere voorwerpen. Dit is de rede waarom mous; ten einde by aan zyne fpotternyen tegen de Geneeskunde alle kragt byzette , dikwyls den Drogist daar by vaegt.
H,t Volk ziet, met een fehaikig oog, een' Geneesheer, met
zytte toerusting , en zoncierlinge bonding by den Zieken
bin0s
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binnen treeden; het belachlyke vermeetdert grootlyks, als hy
met den Apothecar komt.
In deezet voege verfchaft de Geneeskunde, door de natnur
der zaaken, waar mede zy zich bezig houdt, misfchien meer
dan eenig ander Beroep, ftoffe tot fpotterny; en 't is te verwonderen , dat de ongelukkige overvloed van aartigheden, tot
welke zy gelegenheid geeft, gemgeestiger boerteryen ,, dan
men dagelyks hoort, heeft voortgebragr.
Dit alles, nogthans , beneemt niets van de edelheid en nutheid. deezer Kunfte. De beoefening der dierlyke Huishouding , tot welke zy de zodanigen verbindt, die haar met lof
zoeken te oefenen, leidt hun onvermydelyk op wysgeerige
nafpeuringen en kundigheden, den redelyken Mensch hoogst
waardig. De Abt de SAINT PIERRE noemde de Geestlyken
de Dienaars der Zedekunde; men zou de Geneesheeren de
Dienaars der Gezondbeid mogen heeten. In de wanorde , waar
in onvoorziene Ziekten dikwyls de Gezinnen , en zomtyds
een geheelen Burgerltaat,dompelen, werpen de Geneesheeren
een dyk op tegen de Volksdwaalingen, die niets anders zouden doen dan die wanorde vermeerderen.
Zy bellisfen
hoe verre men zich daar over moet ontrusten , en, kunnen
zy niet altoos de vrees verbannen, zy wederhouden dezelve
van tot wanhoop over te Haan. Zy dienen dikwyls tot
Leidslieden voor den Wetgeever , die ,over 't lot der Menfchen
bepaalingen moeteude maaken,op geen vasten grond zyne befluiten kan doen fteunen, dan wanneer hy ze laat rusten, op
de kundigheden van Burgers, best bedreeven in de gefteltenls
van den Mensch, en kundig van 't geen daar toe, in alle opzigten , behoort. Met eh woord, de Geneesheeren zullen
altoos, ondanks de grilligheden der aangeuomene begrippen,
in de Maatfchappy,, eenen onderfcheiden rang bekleeden, aan
hunne kundigheid en bekwaamheden verfchuldigd.
MI\

BESCHRYVING REINER MANIER , OM AFDRUKZELS VAN
PLANTGEWASSEN OP PAPIER TE MAAKEx.

Exerce fludium, quamvis perceperis artem,
Ut cura ingenium, fic & mantis adjuvat ulum.
Dionis Catonis Distich. Lib. IV.

H

Et zal den gemen , die, nefEns my, de Artienykunde
oeffeuen, niet onbekend zyn , dat onze 'iroegere Konstge-
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genooten, en Liefhebbers der Kruidkunde, veelal de pryzelyke , en teffens nuttige gewoonte hadden , om zich des te
beter in de Kruidkunde te konnen bevlvtigen, van voor zich
zelven een Herbarius vivus, of natuurlyk Kruidboek, te vervaardigen. Met het geduurig doorbladeren van dit Kruidboek
leeren zy de Plantgewasfen gemakkelyk kennen ; en wannecr
hun de gedaante van de eene of andere Plant ontgaan was,
namen zy hunne toevlugt tot dit Boek. Dit is thans minder
in gebrtiik dan in vroeger dagen; egter zo Met, of men vind
'er hier of daar nog eenigen , die 'er yverig hun werk van
maaken : dan meerendeels vergenoegt men zich met flegts eenige
der voornaarnfte en fraaifte Planten te droogen , en tusfclien
papieren te bewaaren. Men that bier toe te eerder over, niet
Aileen, om dat het zeer moeielyk en Werkelyk is, eenen netten en zindelyken Herbarius vivus te vervaardigen ; maar ook
om dat de verzamtlde Gewasfen , zoo door 't afknaagen der
inlet:ten, als door de vochtige lugt en anderzins, flee is der
verdervinge en befchadiginge onderworpen zyn. Hier by
Itomt mede het ras veranderen der kleuren, en het zwart worden der bladeren , hoe fraai en wel dezelven ook gedroogd
zyn ; bet fchielyk alvallen der Bloemen , of derzelver deelen,
en veele andere omftandigheden , die dit Werk zeer onaangenaam maaken.
Dit heeft den beroemden Kruidkundigen C. G. LUDWIG bewoogen, om den Beoeffenaaren der Genees- en Kruidkunde,
bier in , te huip te komen. Hy gaf ten diets elude, in het
J aar 1760, een nuttig en fraai Werk nit, beftaande in eene
Verzameling van argedrukte Piantgewasfen , betrekkelyk tot
die, welken in de G.'neeskunde het meest gebruikelyk zyn :
met eene nevensgaancle korte, dog duidelyke, berchryvingdier
Planten, in 't Latyn , en Hoogduitsch. De Heer Luovvio.
had zich , by dit afdrukken , bediend van eene manier van.
behandeling, voornaamlyk uitgevonden door den Heer KN1P.
HUFF, en naderhand verbeterd; dog by meld ons niets van
deeze handelwyze,oin zoodanige afdrukzels te maaken; zeggende alleenlyk , dat zy met de Plantgewasfen zelven afgedrukt zyn. Nadien my nu, by bet inzien van dit Werk, deeze
veyze om Planten of te drukken zeer nuttig en fraai voorkwam , zo kreeg ik lust, om my eenen diergelyken Herbarius
te maaken. Ik heb ter dier oorzaake de moeite genomen , om
dit , op verfcheidene wyzen, te beproeven; en door geduurige
oeffening heb ik het genoegen gehad, van hier in zoo verre te
flaagen dat ik my eenigzints vleie, in ftaat te zyn, ow zulke
goede en duidelyke afdrukzels voor den dag te brengen, als
die
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die van den Heer LUDWIG zyn : waar van ik aan myne goede
Vrienden , en Konstgenooten , herhaalde Proeven vertooud
heb. Veelen hunner hebben my, op het zien van dezelven ,
ten flerkfte geraaden , om myne manier van behandeling alge.
meen te maaken; en ik heb eindelyk , zoo ten htinnen gevalle ,
als ten nutte van andere Ltd hebberen der aangenaame en
nuttigeKruidkunde,beilooten dezelve openlyk medete deelen.
lk heb my hier toe te ligter Iaaten overhaalen , om dat 'er, voor
zoo ver my bekend is, in onze Taal nog niets dies aangaande
het licht ziet: en zulks ook aan die geenen, welken het Wert;
van LUDWIG te kostbaar is, gelegenheid kan geeven , om voor
zich zelven dusdanigen Herbarius te verwardigen; op welken
voet dan insgelyks dezulken , die een nitgalrekter Herbarius
begeeren , zich hier in zullen konnen voldoen, door zelven
de handen aan 't werk te than.
Ik zal bier geene melding maaken van alle de Proven, welken ik in deezen geno.
men , en de gebreken , die ik 'er in ondekt heb; maar alleen
aan den dag leggen, die behandeling, welke ik, tot nog toe,
met eene goede uitkomst, gebruikt hebbe, en die de Proef,,
zoo ik vertrouwe, zal konnen uitflaan. Lie hier dan de wyze, op Welke ik te werk gaa.
.1k neem een versch geplukt Plantgewas , het welk zynen
volkomen wasdom heeft , zomtyds met zyne Wortels; byzonder als zy vezelagtig zyn; dog vooral met de bloemen, en
cok wel eens met de vrugten 'er aan; als dit de Plant, of de
tyd toelaat. Heeft het Plantgewas eenen bolwortel , dan fnyde
ik de bultigheid, by den flee!, van vooren, en van agteren,
perpeudicuiair at; dus hangt 'er maar als eene fchyf, ter dikte
van den flee!, met eenige vezels aan. Op deeze wyze kryg ik
volkomen, in bet afdrukken, de figuur van den Bol; gelyk in
de Narcisfo• Leucojum, of zoogenaamde Vasten-avond zotjes ,
en in meer anderen van deeze foort, die ik bier zoude konnen
bybrengen; dan dit eene zal tot een voorbeeld genoeg wezen.
Zyn het Boom-of Heestergewasfen, gelyk de Ficus, de Ros.,
crgarinus, en anderen, dan neem ik maar een takje van dezelven, dat my best aanflaat. Zyn het Kruidgewasfen , gelyk
bet illatricaria, Illillefclium, Argentina, of dergelyken , dan
neem ik de geheele Plant, of ten minilen zoo groot, als de,
zelve op myn papier,, waar op ik die afdrukken wil, vallen
kan. Zyn het Plantgewasfen met zeer veele bladen, dan pluk
ik 'er eenigen af, die my hinderlyk zouden zyn , in het uitleggen. In zulk een geval, behoort men hier wel in agt te
neemen, dat men geene bladeren afplukt, die eigentlyk het
kruidkundig kenmerk der Plant zyn ;als by voorbeeld zulken,
die
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die men amplexicaules en oppofiti , of aan den heel verknogten ,
en, tegenovergaanden , noemt: gelyk ook als 'er vier of meer

oVreenflaan: eene oplettendheid, welke men met moet vergeeten. — Heb ik zwaare of groote Planten ,by voorbeeld,
de Carduus Marice , Verbascun; en anderen van dit foort ,
dan neem ik maar een blad van het Plantgewas , met de bloemfteng, met zyne bladeren 'er aan. Dus handele ik ook met de
Bloemen , wanneer de Planten, of aan de toppen , of om de
fleng , veele bloemen hebben gelyk de Flores Verticillati.
Dog dit vereischt ook omzigtigheid , alzoo 'er Planten gevonden worden, wier getal van verticillee hun vast kenmerk zyn;
des dit alleen plaats grype by dezulken , Welker bloemkroonert
zich , in dit geval, onregelmaatig vermeerderen.
Het dus uitgekoozen Plantgewas, leg ik op een wit-graauw
Papier, onder eenige flukjes Lood , zeer naauwkeurig, en onderfcheiden, in alle deszelfs deelen nit. Ik laat het zoo lang
onder deeze plaatjes leggen , tot dat bet volkomen plat gewor.
den is. Dit verrigt zynde, leg ik het Gewas tusfchen papieren , om het te laaten droogen , zonder 'er eenige zwaarte op
te leggen ; op dat de Plant te beter gelegenheid hebbe om rechr
te droogen: en dus bewaar ik dezelve tot myn gebruik.
Sommigen houden ook eene andere manier voor zeer goed,
en we pryzen dezelve insgelyks Rerk aan ; nadien ze op de
proef voldoet. Men fchikt naamlyk de uitgeleide Plant dadelyk , na dat dezelve tusfchen eenig papier uitgeleid is ,tusfchen
een knappen ouden foliant, liefsr tusfchen Duitsch Papier ;
en men zet de Plant met dat boek , te gelyk, zoo versch weg,
in de Pers ; waar in men dezelve zes a zeven uuren lang , of
ook wel een geheelen nagt, laat. Hier door heeft de Plant
geene gelegenheid van in te krimpen; de overtollige vogten
trekkers in het Papier , en 't Gewas behoud een goeden Rand.
Dar na noemt men de Plant met zyn papier uit het Bock ;
verfchikt de overtollige bladen met weinig moeite , en laat
voorts alles lugtig droogen. Op deeze wyze mislukt het nook,
om ook frisch en groen te droogen , en voor al de zenuwen
zeer kenbaar te behouden.
Wanneer ik nu deeze Plant wil afdrukken ,heb ik in gereedheid twee plankjes, ongeveer dertien duimen breed en zestiett
lang. Deeze plankjes zyn aan de eene zyde bekleed, met eene
wollen of laken Rolfe. Op edn derzelven leg ik, op de met
wolle of laken bekleede zyde, een flak Cardoespapier, zoo
groot dat het den geheelen lap betiaa; op dit Cardoes-papier
een vel fchryfpapier,, met water nat gemaakt, en hier op myn
Plantgewas, het welke ik wil afdrukken. Deze Plant bedoope
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1k,

196

014 ArDRUKZELS VAN PLANTGEWASSEN

ik ,aan beide de zyden, op een plankje, door eenflukjeSpnits,
aan een klein (lokje vastgemaakt , met een inkt , bier na te
befchryven. Als het kruid met deezen inkt wel bedoopt is 9
leg ik een tweede ye!, ook met water bevogtigd, Schryf .. . rapier ; en over dit nat gemaakte Schryfpapier weer een fink
Cardoes-papier; dan leg ik 'er inn tweede plankje-over heen;
en dit geciaan zynde, zet ik dat alles in eene Pers, die clerk
to..11:hroelt. Hier iaat ik het twee of drie minuten in flaan ;
en als ik het vervolgens uit de Pers neem, dan ligte ik het
eene van het. ander voorzigtig af. Na deeze perfing vinde ik
dan, gemeenlyk, het Plantgewas, op de twee nat gemaakte
flukken Schryfpapier, , zeer wel afgedrukt ; ik hang ze voorts
te droogen; en naderhand zet ik de afdrukzels met de vereischte kleuren af. In 't vervolg zal ik nog beproeven, in
hue verre dit met gekleurtie Druk.inkt gelchieden konne.
By deeze behandeling, zoo kort en duidelyk als my mogelyk
was voorgefteld , moet men , iu 't afdrukken der Planten, de
volgende voorzorg wel in agt neemen.
Zommige illoemen legt men, gelyk zy natuurlyk groeien ;
(loch anderen met den bloemkelk omgekeerd; op dat zy van
beide de zyden gezien zouden konnen warden. Even eens
doet men met de bkaden der Planten , wanneer dezelven aan de
onderzyde anders zyn ,dan aan de bovenzyde; gelyk de Plant& Epipbylo/Perme , de Felix , en Scalopendritim , van dit
foort zyn. Men moet ook alles wat aan de Planten knobbelig,
bultig, of rond is,, zoo veel mogelyk zy, plat en effen luauken; dit bevordert zeer de fraaiheid in het afdrukken.
Bet papier moet flegts in zoo verre nat geniaakt warden, dat
bet maar even van het water doortrokken is. — Het Plantgewas , dient men wyders maar dunnetjes met den lnkt te
doopen , zoodanig dat het als droog fchyne; op deze wyze
heb ik altyd de fraalfle afdrukzels gemaakt. Als het papier te
nat is, zoo dat, het water 'er als aanhange, dan zal men altoos
cenige kladding of vloeijing in de afdrukzels vinden; en zoo 't
papier te droog zy, dan zal men gewaar worden, dat de afdrukzels van agteren op bet papier doorflaan. — De Plantgewasfen , tot deeze behandeling gefchikt, moeten gedroogd
zyn ; want indien men 'er verfehen toe gebruikte , zouden
dezeiven,om dat ze met re veel fappen opgevuld zyn, zich te
clerk uitzetten, uitbreiden en vergrooten; waar door de afdrukzels van haare natunrlyke grootte zouden afwyken. 't Is
wet waar, dat de Planten, door het droogen, inkrimpen, en
eenigzins kleiner worden; edog, door de drukking gefchied
'er wederoin eene genoegzaaine uitbreiding ; zoo dat de afa
druk,
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&Wads als dan, na genoeg, de natuurlyke grootte van het
kruid behouden. — Ook moet het leggen van een auk Cardoespapier over de wollen flofFen niet nagelaaten worden ; het
dient om voor te komen , dat de wollen floffe niet aau 't nat
gemaakt papier vast kleeve.— Eiudelyk drukt of perst men
de geillumineerde afdrukzels, als ze wel gedroogd zyn, tusfchen eenige papieren zeer fterk ; om dus , zoo veel mogelyk
is, de vernevenheden of bultigheden, door het drukken vetourzaakt, weg te neemen. En men kan het afgedrukte Plantgewas bewaaren ,om 'er in 't vervolg weer andere afdrukzels,
op de belchreven wyze, mede te maaken.
Het gebrek, dat zich in deeze behandeling opdoet, (hoewel men 'er zelfs een Sceleton van een blad mede kan afdrukken,) is dit; dat men alle foorten van Bloemen niet wel en
duidelyk kan aflrukken , wegens derzelver Mein. en tederheid
waar door men ze niet naauwkeurig , en onderfcheiden kart
uitleggen; order welk flag zich voor al bevinden. de Flores
Umbelliferce. Voeg bier ook by de onmogelykheid , om de
itampertjes en flofknopjes, die de waare kentekenen zyn, teffens of te drukken.
Dit gebrek moet men tragten te verhelpen ,door de Bloemen
'er naderhand by te fchikieren; gelyk my ook toefchynt, in
zommige Plaaten van den Fleer LUDWIG, gedaan te zyn.
Op deeze myne wyze ken men zig eenen zeer netten, zindelyken , en te gelyk duurzaamen Herbarius vervaardigen ;ja,
fchier met minder moeite en omflag, dan 'er vereischt word,
om een Herbarius vivus, aan te leggen.
Wanneer men myne behandeling, zoo in het droogen der
Planten, als anderzins , vergelyke met die, welke men gemeenlyk gebruikt, tot het droogen der Plantgewasfen, voor eenen
Herbarius vivus ; waar van men eene duidelyke en goede behandeling vied , in het Werkje, de Sleutel der Latynfcbe konstwoorden , welke in de Botanic, Pbarmacie, en Medicynen bet
meat gebruikt worden , door den kundigen H. 'moor, twyffele
ik niet, of men zal my zulks toeflemmen. Het fchynt my
ook toe dat deeze myne manier van afdrukken , die , welk-e men
heeft om de Kruiden door rook van eene brandende Lamp te
zwarten ,zal overtreifen. Intusfchen ftel ik deeze myne behandeling, om Planten afle drukken, hier, met elle behoorlyke
nederigheid voor; en 't zal my byzonder aangenaam zyn, indien iemaud dezelve, na gedaane Proefneemingen, eenigzins
kan verbeteren ; in welk geval ik vriendelyk verzoeke , dat
inen my zulks gclieve mede te deelen. Middelerwyl zal ik
met nalaaten, zoo ik iets, door myne geduurige oeffeninge,
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ter verbeteringe van deeze behandeling mogte ontdekken, het
zelve gemeen te maaken.
Inkt om de Plantgewasfen mede te bedoopen, of zwart te
maaken.
Neemt gemeenen Druk -Inkt: een Scrupel , of een halve
Dragme. Terpentyn-Oly eene once.
Mengt dit naauwkeurig , in een aarden potje onder een ;
doet het in een flesje, en bewaar het tot gebruik.
KORNS. VAN DER HORST.

Maasfluis
den 7 April 1777.
1110.10.1111••••■=4*IllleillM•

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN WIELEWAAL.

(Volgens den Heer DE WIONTBEILLARD , Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.
E Wielewaal voert eene menigte van Naamen, by een en,
het zelfde Volk, wy zullen de algemeentle alleen opgeeven : de oude Grieken noemen hem xAuctip,de hedendaagfche Itmotpay.c, de Latynen, Clorion, Oriolus, de Italiaanen
Oriolo , de Franfctien Loriot , de Duitfchen [Veidewal of
Weidwal, de Engelfchen Witwol, de Zwitzers Wittewalch,
de Poolen Wilga.
Men vertelt dat de Jongen der Wielewaalen , by ftukken
van elkander afgefcheiden, ter wereld komen ; doch dat de
eerfte zorg der Ouden is, die deelen byeen te voegen, en 'er
een leevend geheel van te maaken , door kragt van zeker kruid.
De zwaarigheid deezer wonderlyke vereeniging is misichien
niet grooter, dan om met orde van een te fcheiden , de oude
naamen , door de Hedendaagfchen verward, aan deeze foort
gegeeven, alle die haar weezenlyk toekomen te behouden , en
de andere over te brengen tot foorten, welke de Ouden waarlyk bedoelden. Deezen hebben zeer bekende voorwerpen
oppervlakkig befchreeven; en de Hedendaagfchen zyn ligtvaardig te werk gegaan , in het roepas0 der naamen door de
Ouden gegeeven. Ik zal my alleen vergenoegen met aan te
merken, dat ARISTOTELES den Wielewaal, naar alien fchyn,
flews van hooren zeggen gekend heeft. Hoe wyd verfpreid
deeze Vcgel ook moge weezen , zyn 'er Landen, welhe by
fchynt te fchuwen : men vindt hem noch in Zweeclen , 'loch in
ingeland noch'op 't gebergte van Bugey noch zelfs op de
hoog.
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1100gte van Nantua , fchoon by zich tweemaal 's Jaars gere•
geld in Zwitzerland vertoone; het blykt geheel niet, dat BE*
LON„ op zyne reizen in Griekenland , deezen Vogel gezien

helabe; hoe. kunnen wy, daarenboven , veronderttellen, dat
AIUSTDZELES deezen Vogel zelfs waargenomen hadt , zonder

lets te weeten van de zonderlinge zamenftelling zyns Nests ,
of dat Iiy, daar van kundig, des geen woord rept?
PLimus , die van den Marion gtwag maakt naa ARISTOTELES ; dOCh , die altoos de moeite niet genomen heeft, om 't
geen by van de Grieken ontleende te vergelyken met bet geen
by in zyne Aantekenintten vondt , heeft van den Wielewaal
gefprooken , onder vier verfchillende benaamingen , zonder
te berigten dat deeze dezelfde Vogel was als de Cdorion.
\Vat bier van oak zyn moge de Prelewaal is een Vogel ,
die zich nergens long ophoudt,en tteeds van Land verandert;
by Ichynt zich in onze flrecken niet op te dan om
liefde te pleegen , of liever om te voldoen, aan de Vet, door
de Natuur aan vile leevende Schepzelen gegeeven ,om aan een
nieuw geflacht bet heflaan te fchenken, 't geen zy van een
voorgaand ontvingen: want de Liefde beduidt in de Taal der
Dierbefchryveren niets meet.
De Wielewaalen volbrengen deeze Wet met veel yvers en
getronwheids. Te midden van bet Voorjaar, dat is, even naa
hunne aankomst in onze ilreeken, zoeken de Mannetjes en
Wyfjes elkander. Zy vervaardigen hun nest op hooge boomen, hoewel dikwyls op eene zeer middelbaare hoogte. Zy
hegten 't Mee doorgaans aan het vorkswys gedeelte van een
kleinen tak, en ftrikken om de twee takken, die deezen vork
vortnen, lange draaden flroo of werk, deeze recht van den
eenen tak tot den anderen gaande, maaken het net van vooran ; Beene in bet weefzel van het nest zelve komende, of 'er
wider doorgaande, en aan den tegenovergeftelden tak vast gemaakt, geeven fteevigheid aan 't werk. Deeze lange draaden
van tiro() en werk, waar aan het nest hangt, maaken 'er het
buitentle bekleedzel van uit: de binnenfte bedding, gefchikt
om de eijeren op te leggen, is een zarnenweefzel van kleine
fpruitjes Hondsgras, van wegen derzelver fchikking dikwyls
genomen voor haare worteltjes; eindelyk tusfchen deeze binnenite bedding, en het buitenite bekleedzel, vindt men eene
groote menigte =sell, 't welk tot een tusfchendekzel dient,
en het nest van buiten ondoordringbaarder, en van binnen
zlgter maakt.
Het nest dus toegefteld en opgehangen zynde legt het
Wyfje vier of vyf eijeren
witte grond bezaaid is, met
cc-
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eenige kicine wdgefehikte, zeer donker bruin viekjes, meer
op het dikke dan op het donne elude: deeze broedt het met
ved zorgs , ointrent drie weeken ; en , wanneer de Jongen
nitgekomen zyn , volhardt de Moeder mot alieen met ze zeer
langen tvd nanwkenrig op te pasien; maar verdeedigt hun tegen dc Vyanden, en zelfs tegen den Meusch, met meer onverichrokkotheids dan men van een' zr) kleimen Vogel Zou vet-.
wanten. Alen heeft gezien dat het Mannetje en Wytje , met
woede , aanv'eien op die hun hroedzel zogten te rooven ; en ,
't geen nog zcldzaamer is, bet is gebeurd dat een Wylie,
met het nest weggenomen, in Gene kooy bleefbroeden, en op
de eijeren Merl.
;Go ras de Jongen opgevoed zyn, begeeft zich bet Gezin op
rein ; (lit y ak doorgaans voor op 't elude van Augustus , of
met bet begin van September: unit vliegen zy by talryke ben..
den , zelfs bIyit het Gezin Met byLn: want men vindt 'er
zelden meer dan twee of drie te gader. Schoon zy langzaain
viic , , en en met de wieken Haan, even als de Merels, is het
waatfehynlyk, dat zy den Wintertyd in Africa doorbrengen:
want, aan den eeten kant hccft de Ridder ors Opperile der Ridderen van Malta, my verzekerd,dat zy, in de
roaand Sept,.mber , over Malta been trekken , en , in den
von-tyd te rug komen; en , aan den anderen Lain, berigt THEVENOT dat zy in de maand May nit Egypte gaan , en in Sep.
teniber daar wedeik.,men. By voegt 'er nevens , dat ze , in
de maand May , zeer vet , en goed om te eeten zyn. ALDROVAN•
DUS verwundert zich dat ze in Frankryk niet op tafel komen.
Dc Wide -ward heeft 0i-intent de grootte van een Mgrel, is
tusi-chen de negen en den duimen lank, heeft zestieu duimen
Vingts, eel) Stuart van omrrent drie en een half duim , en e211
Lek van veertien linien. Het Mannetje is lchoon geei over
geheele lyf , den hals en den kup , uitgenomen een zwarte
itreep , die van 't oog tot den hock des beks loopt.
V;eugels zyn zwart behalven eenige geele plekken, die meest
op het eiude der fiagpennen gevonden worden , en op eenige
der dekveeten : de Smart is desgelyks half geel en half zwart ;
de zwarte kicur is de heati:hende op de twee middelde pennen en de geele op die ter zyde !ban , en neemt een aanvang
vdn oie 't mast aan de middelile komen. 't Verlchilt veel dat
de kleer in 't Mannetje en Wylie dezeifde zou weezen. Bykans alien wat voithekt zwart is by 't Mannetje,is flegts bruin
in 't NVNfje met een groenagtigen glued; en byna alles wat
fehoon geel is by 't Mannetje, is by 't Wylie olylkieurig, of
bleeligeel of wit, Olyf kieurig op den kop en boven op 't lyf,
vuil
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will wit met bruine plekken onder can; wit aan 't elude van
de meeste. vleugelpennen , en Meek geel can 't nitertle der dekveeren : geen weezenlyk gees ziet men dan op 't chide van den
Staart, en op de benedentle ckkveeren. 1k heb daarenboven
in een Wyfje eene kleine plek agter het oog waargenomen;
die geheel vederloos en van eene heider hlat tive kieur was.
De jonge Mannetjes gelyken, hoc jonger zy zyn, te nicer
naar de Wyijes: in den eertlen tyd zyn ze nog nicer gevleicr,
zelfs boven op bet lyf ; met de wand Ato;u-tus, hegint het
- reeds de heerichende Mem te worrier, ; zy flaan ook een.
r,(=eel
ander geluid clan de oude; deeze roecen yo, yo, yo, op well:
geroep een gemaauw volgt, gelylc dat van een liar; loch behalven dit gefchreeuw, 't welk ieder op zyne wvze rtrftaat ,
hebben zy nog eene foort van getluit , inzonderheid als
het zal regenen; &cli ik twyfel of dit gelluit wel jets ant ers
is dan het gemaanw, waar van ik gelprooken heb. De ageboog des oogs is rood , de bck van buiten donker rood ,
van binnen roodagtig.
Wanneer de Wielewaalen in het Voorjaar overkomen,beoorlogen zy de Infeden , eeten Torren , Rupfeu , Wormen , met an
woord apes wat zy kunnen beet krygen; maar hunne geliefdtle
fpyzen zyn Kersfen en Vygen; van bier hebben zy den Ilaam
van xvx.opey66 , Becquafigo , enz. 't is misichien deeze Spys, die
bun vieesch zo goed tot eeten maakt: men weet dat de Vygen
op de Merely , en andere Vogelen , dezelfde uitwerking te wege
brengen. Zo zeer zyn ze op Kersfen gefteld dat twee ran
deeze Vogels genoeg zyn , om , op 6.6iten dag- , een welvoorziene
Kerstenbogaard te vernielen zy doen niets antlers dan de
Kersfen, de een voor de ander na, pikken, en neemen 'er a/leen bet ryptte gedcelte van.
Dc ielezvaalen laaten zich niet gemalilyk opvoeden en ternmen. Zy worden met den lymtlang , en verfcheide foorten vaa
paten, gevangen.
Deeze Vogels zyn als 't ware, tot bet uiterfle des vasten lands
verfpreid , zonder eenige verandering in de niterlyke Gcdaante
of in de Putimadie te ondergaan : want men heeft Wieleivaalen
van Bengale , en zelfs van china , gezien rod:omen geivk can
de ooze; deck ook andere hyna nit die zeltde Landen kumende onrmoet, die eenigzins in kieur verlthilden, 't Welk in n,
voor een goed gedcelte, mag aantnerken , cis verMieidenit net/
van de Lug,titreek at nangende, tot dat , door nadere proeyen gedaan op de geaartheid, het maaken der uesten e,r:.
die gtsfing, verUerkt, of van derzelver verkeerdheid vvertuigd
wordt.
h
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(Uit de Gazette de Agriculture.)
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K heb eerie Verhandeling van den Heer M USTE gelee.
zen, over den groei der 13)ornen en der Vrugten (*).
waar in deeze ichrandcre Waarneemer eene toevallig gedaane waarneeming mededeelt, om do Bloezerns van hunne
Stofvezeltjes te ontdoen, en daar door te wisfer de vrugten tot ryplicid te brcngen ; ik kwam in bekooring, um de
proeve te Deemer). Ik liet eenige Orange-, Citroen-, en
Perzik-Boornen, van de Stofvezelties ontblooten; deeze op een
en denzelfden Boom aan den eenen kant blyven en aan den
anderen afknippen. De uitilag beantwoordde aan myne ver.
wagting.
In laatstverioopen jaar (1775) liaddor wy op den tyd,
dat de Boomen in 't kragtigst v-too 't bloeijen ftonden, in
7oscoiie een zo harden ftormwind, ciat nicest alle de bloembtacieren der knoppen atvielen. Men gelJoide en fpelde in
'r alganeen, dat 'er ;;een vrugten van eenig belang zouden
weezen: afgaarde op den doorgaanden aangenoomen regel
ouzel. Toinlieden, die gewoon zyn, uit het weibloeien, een
ryk gewas te voorzeggcn. Ondertusichen was de overvloed
van vrugten zecr grout in Toscane; oniftreeks Florence,
zo buitengemeen, dat men, in lange Jaaren , dergelyk een
overvloed diet gezien halt.
NaaraLmaal men by u, inyn Heer, diets nuttigs verwaar•
Joust, en Diets onbcproeid lint, 't welk ten algemeenen bes.
re kan firekken, verAoek ik U cenige kundige Lief hebbers,
over to haalen otn deeze proeve te doen , en den uitflag
daar van suede te deelen, in de Gazette ,i'Agricultare, die
bier zeer algemeen geleezen worth. .De Proeve is gemaklyk
en valt diet kostlyk. Men heck mets meer te doen day]
een
I

i

(*) De Leezers oozes 1\Taandwerks !tunnel] dezelve vinden in
het Bide Deis zde Stuk , der liedendwIfche Letter-0,1evirqen bl. 373.

VAN DE BOOMEN TE HEBBEN.

203

een Boom, wanneer dezelve in vollen bloci Ilaat, aan den
eenen kant de bloezems vin Stofvezeltjes te ontblooten ,
zorg draagende om het vrugtbeginzel ongelchonden te laaten: en vervolgens waar te neemen, of de inzarneling aan
de zyde des Booms, dus behandeld, meer en beter vrugten
geeft dan de andere. Zonder veel gevaars kan men het op
verfcheide Boomen doen, en ze vergelyken.
Iic zal van myn kant, zo ras het my mogelyk is, myne
proeven hervatten. Ik zou de overbrenging van deeze handelwyze, op gewasfen van de grootile aangelegenheid, niet
als onnnt, noch veel min als fchadelyk willen verwerren.
De proeve zoo in 't klein kunnen genomen kvorden , zonder eenig nadeel. Bekroonde de uitflag de opgevatte hoop,
dan zou men misfchien gemaklyke en weinig kostbaare middelen uitvinden , our ze in 't groat te herhaalen. In vet%vagting bier van blyf ik e12Z.
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Anneer het een Land, of Stad , wel gaat, dan firooMt
alles derwaards been. De Inwoonders vermeerderen om dat elk waant zyn fortuin aldaar te zullen rnaken;
de Rykdommen vermenigvuldigen, ow dat de Koophandel
bloeit; en allerieie goederen zyn 'er iu een ruhnen overvioed , om dat men ' cr alles aan den man kan helpen:
maar wanneer een Land of Stad kwynt , dan kan bet zyne
eigen Inwoonders zelfs niet behouden. — De Rykdommen
semen af, en het noodwendige word 'er zelfs maar fpaar-.
zaam angebragt.
De Overdaad en de Pragt zyn nuttelooze Verfpilflers van
Goederen. Ze hebben zeer veel nodig ; en inderdaad ze
verryken eenige Lieden magti g : dog zy vermeerderen niet
zeicien het gebrek der Noodlydenden.
Hy, die waant, dat de Goederen dezer Nereid de ee..
nige bron van het geluk der flervelingen uitmaken, voert
zeer bekrompen begrippen van het waar geluk ; begrippen,
een redelyk wezen ten eenemaal onwaardig.
Het is niet doenlyk, tie begeerten eener onverzadelyke
Hebzugt te vervullen ; alit! de Schatten der wyde Wereld
zyn daar roe niet genoegzaam. Gelyk 'er altoos wyde gapingen blyven in het gebrek der Schepzelen, Linnen den
vet.-
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vergankelyken kring van dit kortflondig ]even geplaatst; zo
blyft 'er altoos een ydel in de begeerten der Ichraapzugti.
gen , die met alle de Schatten van den gaufchen aarbodetn
niet vervuld kan worden.
Men ziet al yeeltyds, dat de vertooning, terwyl de mensch
in zyn hart eene menigte van overleggingeu maakt, edii4laOs
veldwynt, die hem vele beltoorlyke vooruirzigten monde ,
en ma g tige ontwerpen had doer Imeden.
De Oudankbaarheid is one der wanIchapenfle en fchade.
lyklle Ondeugden, waar aan een Mensch zich kan overgey en ; ze vervult het gemoed met eene nare overdenking yap
getladige befcbuldigingen.
Zomtyds leert de Mensch , door een eenvonwig voorval,
de broosheid en vergankelykheid der menfchelyke zaken kennen; fchoon hy die te voren, door duizend anclere treat).•
cie voorbeelden, had kunnen leren.
De allerdeugdzaarnfie NIensch, fchoon van Je meesten
hooggeacht, kan Met voorkomen , dat hy van z.oinmigen.
gelaakt word. ]lit lot kan de allerbraaffle vier .,rtgaan.
In de eenvouwiglIe Woningett huisvest niet ult.:4,m de
groottie braafhcid; en cinder de lehaduwe vat, de diepfle
Nederigheid verfchuilen vaak de uit(chitterendile Deugden.
Hy, die iets belooft, behoorde eerst veI ryp1)1( overwo.
gen te bebben , of hy zyne belofte houden kan; want het
eens beloofde client men na te komen, at was het zelfs ten
zynen merkelyken nadele.
Wanneer men weldaden oefent, moet men 'er nooit op
roemen, of dezelve den p,iffonen aan welke men die bewezen heeft , dikwils your ogen ftellen ; out dat het eer
een last, dan een gelchenk word , weldaden te ontvangen
van. Meufchen, die 'er zulk een went in {Mien, en door
bun, aan welken zy ze bewyzen , kruipLnd ontzien willea
worden.
Uitgelateu dartelheid , en ongebonden brooddronkenheid,
is y our den I\lensch , even gelyk een onw atilt gebruik van
zoet voor de maag is. Zy vertlappen alle de delen van
's Menlchen lighaam, brengen het gansch pact in \vat,otde, en veroorzaken ten langen laatfte deniterfte walging.
In de eeuzaamheid loopt de Deugd minder gevaar van
verftooten te worden, dan in de woelagtige Steden, alwaar
het van ondeugden en gebreken krteit; en daar men yeelal
den ruimen teuget viert aan zyne ziedende tusten: maar
zal de alea5cli 4ish daarom der Zaillelli0/111g oattrekken?
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Vermyd hy clam door de gelegenheid van tot wanbcdryven
te vervallen , 11-y mist ook die om zynen evenmensch nuttig
te wezen.
Nimmer finaakt een regtfchapen vermogend Mensch
tei; en onvermengder genoegen, dan wanneer hy voorwerpen van elende mag aantreffen, om 'er zyne barmhartigheid
aan te, oefcnen.
Indien alit onze wenfchen , alle onze begeerten ten alien
tvde infl-cinden ukt de billykheid , en met de redelykheid,
wy zouden begeerten vervuld zien ; ten minften, die
vervuld wierden , zonden ons van agteren minder kwelling
baren , dan ze nu vaak doen. Dog velen onzer wenfchen
zyn van die natuur, dat we eer moesten begeren dat ze
Dimmer vervuld wierden. Zelfs zyn onze wenfchen
en begeerten wel eons de onbillykheid zelve. Zouden wy
nu van wizen goeden Schepper verwagten kunnen, dat Hy
onbi!lyke onredelyke begeerten vervullen zal ; daar
de Goeciheid zelve zynde, zyne redenmagtigfte Schepzelen
tot den mogelykften gelukftaat brengen wil?
1k ben verzekerd, dat een gierige Vrek nog nimmer,, in
zyn gantfche leven , een ogenblik waar genoegen gefmaakt
heeft. \Vat baten hem dan zyne fchatten? Anderen hebben
'er dikwils het gebruik van; en by hem is het louter inbeelding. Wat bait hem zyn Leven; daar het niet anders is, dan eene aaneenCchakeling van ondankbaarheid, die
doorgebragt word in verdriet, en eindigt in de grootfte jamraLren ?
Eon mensch, daar niet op te vertrouwen is, heeft nooit
denen enkelen oprechten vriend; want wie zal het wagen,
hem zyn hart en boezem open te leggen?
Gemeenlyk komt het naberouw veel te fpade.
Wat
.,'an zich te beklagen. Ach had 1k! .... Mogt ik
haat
Deze zyn de gevolgen van vernog een,! .... Ik zou
keerde handelingen: 't zyn ydele klagten: zy baten gemeenlyk weinig, en dikwils niets.
Nu. ben ik gelukkig zegt menig een in zyn hart, wanneer
hy in zeker opzigt zyn oogmerk hereikt heeft. Maar eene
begeerte naar iets anders ftoot zyn gewaand geluk fchielyk
om ver; en rerwyl by bier naar jaagt, frort een onverwagte
dood hem fchielyk in het Graf. — Weg zyn alle zyne
vooruitzigten!
Weg zyn alle zyne ontwerpen!
,, De mensch overdenkt zynen weg: dog de Heere rigt zy•
1, nen gang."
VI. DEEL. DIENGELVV. NO. 5.
P
Hier
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Hier op dezen Aardkloot geven fchatten, aanzien en eer
gewis eenige waardigheid ondcr de inenCchen: inaar, na dit
leven,zal ons niet gevraagd warden, hoe vele fchatten wy bezaten wat eer, war aanzien wy onder de menlehen bekiced
hebben. Aileen zal het 'er op aan komen , wat gedrag wy
gehouden , hoe wy geleefd hebbert.
'Er is Been zwaardee, gecn meejelyker tank, dan veron(lade gebreken te verbete-rett. Als men met den eenen voet
in de ontzagbarende Eenwigheid treedt, en met den anderen
op den niterften rand van zyn levCn Itaat, datr ziet men hoe
weinig troost 'er nit de WerAd. te putter] is , en dat men
ztn neliefdlte bejagingen moet vaarwel zeggen.
gewoonte heeft een wonderbaarlyk vermogen , ze kan
de verkeenifte dingen zomtycle goed doen fchynen.
Als men op een weg vcrdwaald is, vind men de weeromkering het moejelyfte. Hy, die een verkeerd pad
des level's is ingeflagen, geraakt bezwaarlyk, en niet dan
met zeer vele moeite, op den rcgten weg.
Als de Hemel bet fchoonst is, komen dikwils de onverwagtlle Onweeren op. - Als 'er eene doodftilte is,
locjen de winder vaak kort daar op het allerfelite.
Wanneer een mensch het gelukkil,;st is, hangen 'er niet
zelden onvoorziene rampen over zyn hoofd; en als by allervoorfpoedigst . is , beipringt hem de tegenfpoed wel Bens
op het onvoorztenst.
Men vind bomen , die zo hard zyn , dat 'er de fcherpfte
bylen op verflompen; zo zyn 'er metifthen , die zulke verftaalde barter bezitten, dat 'er de gedutittle oordelen kragtloos op affluiten.
Wanneer Overheden hunne ondcrdanen vriendelyk en met
liefde bejegenen, dan winnen zy abet batten, en kunnen
zich op de lielde des Volks verlaten. Maar zyne onderdanen onvriendelyk behandelen , ze te verachten , hen met
den naam van F.zcls, en onbekwame Dornkoppen te beftempelen , doer de veragting op de Overheid te rug fluiten. Want het gemeen bezit ook de kuust, um de fouten
van anderen re zien.
Niet zelden hedriegt de mensch zich zelven ; wanende de
beste middelen voor anderen, of voor zich zelven atuitewenden; terwyl by, de zaken in een artier oogpunt beichou•
wende, ziet, dat ze juist gefchikt zyn om zich, of anderen,
te maken.
Orders belioren 7ich omtrent butte kinderen zo te ge.
dra-
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dragen , dat zy derzelver vertrouwen witmen , dan ontiasten
zy hunne geheinien in den Ichoot hunner Ouderen;
daar wy Ouders, gewoon alles voor bun te verbergen , ligtelyik tot een allerlhoodst gedrag, en de verderfelyklie ligtmisferyen , overflaan.
Hy , die onwetend dwaalt, is nog nailer aau de onfcbuld,
dan die zyne begane misdaad belyd, en daar over berouw
toont. Maar by, die met opzet dwaalt, of liever
moedwillig afwykt, en 'er met genoegen in volliart, is een
filoodaard van den eertien rang.
De Deugd, hoe zeer ook onderdrukt, moet vroeg of laat
eenmaal zegtvieren. — Dc Ondeugd , hoc zeer ook
van velen der Deugd voorgctrokken, ontvangt vroeg of laat
de araf tot baar loon.
Eigenbelang is de vrtigtbaarfre bron van rampen en onb.eilen; eene imneenicii:tkel:ng van w-derwaarcligheden
fleept bet Met yank na zich ! Hoe vele millioenen mcnichen
hebben bnn ilicrbaar leven Diet moeten oprIreren aan het
eigenbelang! Hoe vele Dorpen , Steden en Landen zyn 'er
niet dikwiis de jammerlyke 11.a.._, totrers van g:,e.worden! i boe

ontrouw beloont bet niet duizendmalen zynen eigen Meesterl.
C. V. D. G.
RIONNEMIL,75.171.11113BilIM.

TREKKEN VOOR ENE LEVENSBWIIRYVING VAN DEN HECR DE
VOLTAIRE.

(Vervolg van bladz. 167.)

Z

re bier het Vervolg, myn Hoer, van de Levensbyzonderhedeti
des grown Diehters van de fienri‘i'de.

* * * *
De 1-leer de rataire was te Brusfel, als by zyn Illabometh Czarnenilelde. Toen by het flak of had, vernok aanitonds tiler
Nlevronw de Chatelet na Rysfel, daar by dit Treuripel wilde doen
fpelen; alwaar zich ene zeer goede troep Comedianten opineld. —
Alen voerde 't zelve ook zeer Wei nit.
Terwyl men bezig
sw.s , om het auk te fpelen, bragt men den Arnhem, in een
fehen-bedryf,, een brief van den Koning van Ruisfen, die hem van
overwinning op Molwitz onderrichtte; by las den brief
ver-
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gadercie Gem?ente voor; men klapte in de harden; „ Gy zult
„ Zift zu'de hy, dat dit flak te 11/1-olzvitz mya flak zal doen
gelakken.°'
Men v-rtoonde NaLometl, to Parys den 19 Augustus van 't zelfde jiar. Het was bier, dat men den nayver , (jalouzie,) die tu g
-fchenglrdi,voatenpzchdTatrleofening, heerscht, tot bet uiterfle zag flygen. De Abt des Fontai.
y es en Bonneval, welken dc Heer de Voltaire in zyne noodwendiaheden badden onderfleund, bet Treurfpel Mabonzeth niet kunrondo doen vallen , Iclangden 't by den Procureur Generaal aan , als
con fink tegen den Christelyken Godsdienst. De zaalt ging zo ver,
dat de Kardinaal de Fleury den Autheur raadde, bet zelve to trekken. Deze raadgoving had de hracht van een Gebod; evenwel deed
de Autheur het fink drukken; en droeg het op aan den Paus Bone.
dia:1S dcn .A7P - (Lanzbertini ;) die roots vele blyken zyner goed•
guniligheid aan hem bewezen had. Hy was aan dezen Paus voorgedragen, door den Kardinaal Paslionei , een beroemd man van
Letteren, met welken hy, zedert langen tyd , briefwisfeling gehouden had. Wy hebben enige brieven van dezcn Paus aan den Heer
de Voltaire. Zyne Heiligheid wilde hem mar Rome trekken; en
by beet het zich nook Umet] vergcven, van doze Stad, welke
men de Hoofdflad van Europa noemt, Diet gezien to hebben.
Illabometb is vervolgens altoos in bezirting van het Toneel goble.ven ; zeifs in dien tyd , toen dat Toned in den allerflechtflen
De Ileer de Voltaire bekent, dat hy zich befloat was.
kland heeft, lilabonieth veel bozer afgelchilderd to hebben , dan
doze grove man werkelyk was (*). „ Maar zo ik 'er niet meer dan
„ een llaatkundig held van gemaakt had, fchryft by aan een zyner
„ vrienden , zoo het fink uitgefluir zyn. Men moot in con Trenr„ fpel grote drifton en grote misdaden zoeken te brengen ;”
Tot Plot zegt by, enige regels verder, „ het onverzoenelylt ge„ flacht der Poi.:cen ( gehtis implacabile vatum) vervolgt my
maer , dim men Mallometb re Meltica vervo l gd heefr." Men
fpreekt van de ialc.naie en Twisti.n , die de Hoven beroeren, maar
men vi ;d ze cog meer cinder de Gelcerden.
Na alle doze wederwaardigheden, raadden hem de Heron de
Re('p) Het Tagil-113cl 117‘,1.c■ me: 73, door den groten Dichter Hartzen, in Neder.
cluitfehe Vecrim nagevoigd, is te bekend, em 'cr hicr lots van to zeggen.
't Is genocg de hutlieur zelve te lawn fpreken. „ De daad , zegt hy , die
„ ik verbechi hob, is wreedannig, en ik wect niet of de ysfelykheid ooit op
„ enig Toned N-ercier gegaan zy: Mahometh is een Tamale, met de Wapeng
„ in do hand." Mon heeft van dit Treurfpcl nog one Nederduitfehe
Vertaling; dock winder den die van den Steer Hartzen. Zie den Inhoud &c.
Letter-Oef. IV Dccl. tRe Stuk. pag. 465.
van dit Spcl in tie Nicuwe
(t) Dit gezegde word in dozen tyd, daar zo vele fraie Zedefpelen het
Licht zien, geweldig tegengefproken.
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Reaumur en de 117airan , em geheel van de Dicbtkonst of te zien,
die hem toch zo veel nyds en leeds baarde; zich liever aan de Na.
tuarkunde (Phyfica) over te geven ; en te verzoelien om een Lid te
worden van de ilcadende des Sciences ,gc, lyk by 'er een was van de
Koninglyke Societeir van Londen , en 't Genootfchap van Boulogne.
Blaar toen de Heer Tourmont , zyn Viend, een Man van Letteren, en van ecn zeer beminne!ylt Karakter, hem een Brief in Vaerzen fchreef, oat hem of te treltIcen, van zyne Talenten dos niet re
verdoven, fchreef by hem wederom een Brief in Vaerzen ten antwoord, en aantionds hegon by zyn illy rope zamen te !teller.
Het Treurfpel Illerope , bet eerfle ongewyde Sink , dat ecn gocden
uitilag bad, zouder bebulp van ene Liefdedrift, het geen wizen
Richter zo veel eer aandeed, en meet' dart by gehoopt had, wierd
den 26 February 1743 vertoond. Ik ban het byzoudere , dat ointrent
dit Treurfpel gebeurde, niet borer voorliellen , dan door her mededelen van een dies by vertr olgens den 4 April fchreef, aan
zyn Vriend d'zligilcbaire , welke te Touloule was.
„ De illerope is nog niet gedrukr ; ik twyff.d of dezelve zo ,:tr! in
„ de Iczing als in de vertoning. zal voldoen. lb ben de Man niet,
„ die dit Sink gemaakt hecti; het is het Werk van Juiffotaw Des„
Vat zegt gy van ene Aftrice, welke de Aanichootvers
• drie Bedryven achter een ban doen fchreien? Het Gemeen heeft
• zich een weinig verzonnen. 7.y hebben op myn rekening gedeld,
5, een gedeelte van's nitnemendfle vernmak, dat hen de ACIetirs
• oorzaalrt hebben. Die verzinning zon haast de oorzaak geweest zyn,
dat het Parterre , met laid gefchreeuw, om my te zien,geroopen
77 had. Men heeft my oic eon felluilhoek gehaald , warn in 1k my ver.
lioken had; men lieeit my met geweld in de Loge van Mevroui.v
,, de Marfchalkin de 17 //ars gebragt, aiwaar bane Schoondochter
s, zat.
Het Parterre was gek, het was verrukt ,
lb zoo niets zeggen van het jaar 1744, zo niet onze Autheur,
dat Jaar,in byna alle Genootfchappen van Europa werd toegelaten,
err , her Been byzonder is , in dat van La Crusca. fly had zich zeer
flea: geoefrend in de ItaliaanIche Taal; getuigen hier van is een
Brief van den beroemden Kardinaal Pasflonel, die met doze woorden
hegint.
„ Ik heb gelezen en berlezen, eir altoos met cen
„ nieuw y am:talc, utven fchonen en gelecrden ltaliaanlchen l3iief.
„ lief is moeielylt re begrypen, hoe ientand, die in den grond an„ dere Talen bent, deze Taal tot zulle ene volkomenheid kan be.
• oeffenen ..... Deze Kardinaal fchreef zo goed in ' t Fransch als
in 't Italiaansch, en docht zeer regelmatig.
De Heer de PoLfaire had, op 't elude van 1744., cen Gunstbrief,
als Ilistoriefchryver van Frankryk. Hy was reeds bekend, door zyne
Historic van Karel den XII; waar van men naderhaud zo vele Uicgaven gemaakt heeft. Deze Historic wierd voornamentlyk in Enge.
land zamengelleld, met eenell Fabrice, een Kamerheer van Koning
P3
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George dm; eerlIen Door dezen weg wierd ook de Uniriade te-St,
Ange,na reeige Verkeerir ., en met den i leer de Caumartin , beganDe Historic van Karel den XII wierd zeer geroemd out
den Craaien fInl; maar ooit zeer berispt van wegens de ongelooflyke
cinci:m dant in verhaald. Dan doze berispingen bedarinden, roes.
Koning Stan/flans, door den Graaf de Treslan, Luirenant Generaal , aan den Autheur ene echte Attellatie zond, in deze woorden
begr pen: „ De 1-leer de Voltaiie hear noch vergeten, noch
„ plaarst, ene en i ge daai, of gebeurrenis; ales is waar ; Idles is
„ in zyn vcrband gefield. Ily heefr over Pulcn, en over alle de
„ Gebeurtenisfen, die daar voorgevallen zyn, gelprolten, als of by
,, 'or wericelyk ooggetuigen van geweest was. Gegeven to Corner„ cy , den 1 I July 1759."
Voigrts whie de roltaire niet dot zyn tytel , ars Historielchryver
van Frdultryk , va-ch zou zyn; en dat men van hem zeggen zoo,
1-_t goon can Commies van de Koninklyke Thalamic van Racine
en Boileau zeide. „ IFy hebben Van daze Berets nog niets dais
banno bandickeKing gezien." Hy beichreef des den Oorlog van
1741; die toen op zyn heerfte was, en welken men vidden kan in
de Eeuw van Lodesoyk den XIV, en Lotiewyk den XP'
try was loon to Enure, met die fchone Mevrouw , wetke naderhand de INlarquizinne de Po ppadom,- is gewordert. Het
Hof gal bevel tot Vrerigile-Peesren, voor 't ji g r 1745, waar in de
Dauphin met d' Infante van Spanje zou trouwen. Men begeerde
Balletren, mot zing,ende Muzylt , en eue zoorr van Comedien, die
ciaar mode overeenkwana. De Voltaire wierd 'er tnede belast ; hoewel zulk eon Schouwfpel niet zeer naar zyn fmaak wag. - Ely
nam ten onderwerpe eon Navarrisch Princes. Het Stuk was met lc.
vendigheid geii:hreven. De Hoer de Popeliniere , Generaal der
Pachers , voegde. 'er de Maas in, en de bokende Rameazi componeerde de Muzvk.
Mevrouw tiEtiore verkreeg voor hem eon Amptbrief, van ene
bediening van gewoon Kainerheer of Edelman. flit was eene gift
van on-went zesiig duizeud Lures, en des re aangenarner voor hem,
vernii:s by, weinig tyds daarna, de hyzondere guest verkreeg van
dit Amin to irogen veritopen, en den titer, met deszelfs voorrechten enz., to tnogea bitooden.
Hy had rang van re \PLat.n1 van den Koning eon penfioen van twee
duizend Liwes, en van de Koningin een penfioen van vyfrien
derd L y res gehad; maar by verzogt nimmer om de betalirrg.
een vcornaain gedeelre van zyuen arbeid tritma.
kende, zo la.4ron by eni4e dingen Van do Ecun, van Lotiezvyk den
4717 to verzameien; mind by fteldd de voortzetting daarvan , van
ayd rot tycl,uir. Hy belchiieefinzonderheid den veldtogt van 1744,
en den gedenkwaardigen flag van Poncenoi, met alle naatiwkeurigin hot gotal der doden van it:der Regiheld. Men wind 'cc
meat.
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anent. De Graaf van Argenfon, Minister van Oorlog, had hem
Brieven van alle de Officieren bezorgd; en de Marfchalk de Noailbenevens de Marfchalk van Saxon, hadden hem de authentique
Snit ken toevertrouwd.
G. H. E.

Her BELANG VAN DEN LANDBOUW. Eene zinecdote.
(Lk:: bet Engelscb.)

Iter, zoning van Tunis , was door zyne onderdaa.
non van den throw: gefiooten ; doch den naam hebbende dat
by eel: Philophirchen Steen gevonden hadt, wierd by door den Dey
van 411,v'ers heincld; met belofte dat by hem bet gebeim ion medecleelen. Mel-Jot:met: zend een ploeg met groom pracht en piegtigheid; re Iteneen genmde,dat de Landbouw de kracht van een Konmerye, en dat cenige Philoloptdiche fleen ecn goede Oogst is,
welke men in geld met geleak verkeeren kan.

AVI

ADONIETD

1)e Landbouw is een groote zegen, dezelve verfchaft ons niet
alleen voedzel itt overvloed; maar bewaart de vrugten onzet near.
tegeo hongerige en roofzugtige aanvallers.
fiadden de Deenen en Norinannen l rennisfe gehad van den
Landbourv, in de negende en tiende Eeuw , wanneer zy by me.
:Mee uittogen tegen hunr, nabuuren , zy zouden hun leeven niet in de waaefehaal gefteld hebben in broofe Vaartuigen ,
op den woedenden Oceann ; met oogmerk om Volker) te verdruk.
lien, die hun vyanden niet waren. De honger is een dringend
'oeweegtniddel,en zy gaf deezen Zeeroovers de meerderheid in de
wapenen boven ieder yolk, dat in zyn eigen land overvloed hadt.
Gelukkig moesren zulke piunderingen tusfchentyden hebben ; want,
naardemaal zy een groote flachting zelfs onder de overwinnaars aanregrten , blytt het overrchot , viudende genoegzaamheid van fpyze
bienenstands , dear, tot dar de toeneemende bevolking hen weder
ret den Owing &siege Dc Landbouw, welke een y olk tot eett
7eker land bepealt, is een onverwinnelyke hinderpaal te;en de
verhuizing, en het is gelukkig voor Europa, dat de lemdbouw,
no overal veripreid , een elude gemankt beeit aan zoodanige
heizinge.n. De Noordfcbe Volken vinden bezigheid en leevens-on.
eeeize)udt, zonder anderen te kwellen.
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DE BURGERIAINNAAR,
A A N

AL CE S

T U S.

A

LcasT! die, in verheven flaat ,
Uw dreigende oogen nederflaat,
Op uwen Ste6genoot, den Burger, vroom van zeden,
Als of zijn leven, ftaat en goed,
Zijn bloeij, of droeve tegenfpoed,
fling aan uw wankle gunst en goedertierenheden.
Die vaak, daar u de Burger eert,
Uw oog verachtend van hem keert,
Als dacht ge; „ 't is mijn flaaf, verplicht aan mijn belangen:
„. 'k Ben ,door mijn amps en that en geld,
„ In hoogheid boven hem gefleld,
„ Best leert men 't laag gemeen aan onze weaken hangen."
Gij fchijnt gefchikt tot Stadsgebied;
Maar 's Burgers waarde kent ge niet;
Noch 'c ongekreukte recht van Hollands Onderzaten;
Die, vol van achting, de Overheen
Eerbiedig onder de oogen treen:
Maar 't norsch gezicht zo wdl, als druk en dwanglust haten.
Gij wont in uw verkeerd gedrag ,
Wat onveritand en waan vermag,
Die dikwerf niet ontzien het heiligst recht to fchennen.
Gij, rijk bedeeld van that en goed,
Zijt leg van edel Hollands bloed,
Dat immer vriendlijkheid den Burger mild liet kennen.

thy
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Uw hoogheid kent ge aan niets verplicht;
Dit ftelc uw laagheid klaar in 't licht;
tie Burgers, denkt ge trots, zijn maar gemeene lieden,
Die Gechts uw oog ter loops beziet;
Zij trekken voorts uw aandacht niet ,
Veel min de gunst, om hun een vriendlijk oog te bieden.
Gij kent, ALCEST! u zelven niet,
Noch weet was u uw plicht gebiedt,
Want anders, zoud ge meer de bloem der burg'ren achcen:
Dan eerde uw gunst, met woord en daad,
Dit nuttig deel van Stad en Staar,
Dat Hollands welvaard fchraagt, met gadelooze krachten.
U, onvoorzien van kundigheen,
Die u der Burgren waarde ontledn,
Past aanzien noch gezag, in Vaderlandfche Steden:
U voegde een uitgefirekt gebied
Bij nugget] Pool, of Moskoviet,
Die ondernam uw trots op hals en nek te treden.
Hoe zeer uw glans in de oogen blikt,
Gij zijt een voorwerp, ongefchikt,
Om immer 't ftreelend zoet der Burgermin te fmaken:
Zo lang ge uw eer in flugheid lielt ,
Worth nooit uw naam met lof gemeld;
En 't eerlijk Burgerhart blijfc uwe fiuursheid wraken.
Gij ftrekc in uw hoedanigheid ,
Die nergens eenig nut verfpreidt,
Een haatlyk wezen, in den rei der Stadgenooten:
Dat niemand, dan zich zelven, mint,
En nimmer iemands achting wint,

Dat zeker niets ontbreekt, dan hoornen otu te flootem
Hoe
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Hoe blinkt bij u, Heer

EMHART

af,

Die nooit tat klagen reden gaf,
Aan hum, die, met vermaak, hem zien zijn rang bekleeden:
Wijt hij der Burgren lust verftrekr„
Hun, ongedwongen eerbied wekt:
Die hem vernoegd Stadhuis en Raadzaal zien betredert.
Hij weer, in zijn verheven ftand,
De rechten van zijn Vaderland:
En hoe 't den grooten past, een Hollands Burger to eereni
Hij kent, in 't mintle deel, zijn plicht:
Schenkt voor een' groete een heusch gezicht,
Mar hij den Burger zier zich voor zijn rang verneeren.
Hij kent de deugd van brave lien,
In plaats van die voorbij to zien;
gul van aart , zijn billijke achting blijken:
En laat
Hij eert de nine deftigheid,
Die Burgers vaak van Burgers fcheidc:
Doch die ALcEsr, verwaand, durft met an kwast beftryken.
Daar onverniste vriodlijkheid,
Haar hell, door al zijn daden, fpreidt,
Stelt his, tot 's Burgers nut, zijn huis en fchatten open:
Die zijn perfoon en'heuschheid mint,
Hem 't achtingwaardigst voorwerp vindt,
Van wiens verheven Ziel, hij blij geluk mag hopen.
Hoe zeer zyn glans in top mag flan,
Hij ziet zijn medeburg'reu aan,
Als leden van den Staat en Vrijheids gunftelingen ,
Die hij met zagtheids women ment;
Zijn gunftige achting waardig kent;
Waar voor zija zorge waakt, als voor zijn voedfterlingen.
Eon
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Een ongeveinsde deugdenvrind ,
Die Hollands oude oprechtheid mint,
Is by de lief& en wensch der dankbre Stedelingen :
GCplaatst op hoogheids eerentrap,
Een by de brave Burgerfchap ,
Die, door zijn hell befcraald, van blijden voorfpoed zingen.
Daar Overheids en Christenplicht,
Altoos zijn ddle daden richt ,
Laat hij befcheidenheid aan alle menfchen bbijken :
Vernoegd dat hij, in achtbren ilaat,
Aan veelen ftrekt ten toeverlaat ,
En door zijn trouwe zorg den Burger mag verrijken.
De Burger, die hem eer bewijst ,
Met hart en mond zijn handel prijst;
Die in zijn onheil deep , als weerfpoed hem bejegent :
Streelt zich, in 't hartverwijdend licht
Van zijn verkwikkend aangezicht;
Terwijl het dankbaar hart 'a mans huis en have zegent.
Wenscht ge ooit, dat u de Burgerij,
wij'?
Voig EELEIARTS voorbeeld na, leer ook, uw plicht betrachten.
Leg iluursheid af, die weerzin voedt:
Leer, waarlijk groot zijn van gemoed,
En fleeds den Burgenland uw heuschheid waardig achten.
ALCEST ! haar waren eerbied

V. B. T. 11.
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daar gekomen zynde nam by zyne woonplaatP in de Stad genaamd Nazaretb; op dat vervuld zoude worden dat door de
Propheeten gezegd is , dat by Nazarenus zal gebeeten zvorden.
Den fioogeerw. THOMAS HUNT D. D. F. R. en A S. S.
Profesfor in de Hebreetrofebe eta .elrabifcbe Taalen.

N

Aardemaal eene nauwkeurige overeenkomst tusfchen bet

Oude en Nieuwe Verbond, tusfchen de Gebeurtenisfen in het eene voorfpeld en in 't andere vervuld , met het
hoogfte regt, door de Cbristgeloovigen, is aangezien als een
der fterkfte en klemmendfte bewyzen voor de Waarheid van
bunnen Godsdienst, zo is 'er ook niers waar op de ongeloovige ,00den zich moor en vveriger uitleggen dan om cde voldingendheid van dit gewigtig Bcwys te ontleggen. Zy wee.
ten ten vollen , dat, Wien het Christendom met de daad gebouwd is, zo wel op den Grondflag der Propheeten als op
dien der Aposteltn, en indien jv,sus CHRISTUS even zeer de
iloekfleen is van het Oude als van het Nieuwe Verbond; de
Godsdienst , dus gegrondvest eel' Gebouw uitlevert al te wel
zamengevoegd om door hunne Kunftenaaryen ondermynd, en
al te fled: om door flume kwaadaartigheid gefloopt te worden. De Grondflag, derhalven, van bet Cbristlyk Stelfel, de
Overeenkomst der beide Verbonden, zoeken zy te verwoesten: het Nieuwe Verbond, beweeren zy, is onafhanglyk van
bet Oude ; en zy merken onzen Gezegenden Zaligmaaker,
ondanks de Wonderwerken door hem verrigt, aan als een
Bedrieger, om dat by zyn Illesfiasfebap nit de Wet en de Propheeten zoeke te bewyzen.
Ten dien einde hebben zy de verfcheide plaatzen van het
Oude Verbond, door CHRISTUS en de Apostelen aangehaald,
ter bevestiging van de Leere door hun gepredikt Vertoond
als
Q
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als voorbcdagtlyk verdraaijd , en zeer verkeerd toegepast: en
de bewyzen, daar uit ontleend, doorgeftreeken als drogredenkiinflig, niets bewyzend, en ongerymd. En, als ware
dit noel: re weinig, den Heer en zynen Jongeren ten laste gelegd , hebben zy hun desgelyks van rechtitreekfche valsch.
heid betigt, hun afgemaald als Uitviuders van Voorzeggin.
gen, om ze tot bun oogmerk te doen dienen; als Aanhaaiffs
van Texten uit de Schriften des Ouden Verboinis, die ner.
gees in dezelve voorkomen.
Dit is een wapentuig, 't welk de yoodfcbe Tegenflanders
Reeds aanvoeren ; als zy de wallen van ons Sion heftormen.
En 't zou, in de daad , een zeer vrecmd verfchynzel weezen , indien de. Deisten dezelfde zwaarigheid niet te baate na.
men, en aandrongen, daar zy met de .7ooden eene gemeene
zaak hebben, het beftryden des Christlyken Godsdiensts. 't Is
ook te over bekend, hoe flout en teffens listig de aanval was
niet veele jaaren geleden , door een Ongeloovigen onzes Lands,
op den EuangelistmArrnEus gedaan: dan zyn Boek , fchoon
met het vyandiykst oogmerk tegen het Christendom gefchreey en, is 't zelve van wezenlyken dienst geweest; door te veroorzaaken , dat Het Bewys , nit de Voorzeggingen ontleend,
dieper onderzogt, en, ingevolge hier van, beter verflaan is
dan voorheen.
Eene volkomene fchets te geeven van het flelzel deezes
Schryvers, en elk deel daar van, in deszelfs wanfchiktykheid , voor te drangen zou een uitgeftrekter taak weezen ,
dan ik, by de tegenwoordige gelegenheid, kan onderneemen.
Zyn oogmerk is, voor zo verre het myn tegenwoordig onder.
werp betreft, te toonen, dat de Aanhaaiingen door CHRISTUS
en de Apostelen, uit de Schriften der Propheeten , of 'er niet
in gevonden worden, of dat, indien ze 'er in voorkomen,
zulks in een' zin is, geheel vervreemd van de zaak om welke
te bewyzen ze worden bygebragt. Van dusdanige valfche en
onvoeglyke aanhaalingen, geeft by vyf voorbeelden; de een
deezer is de plaats by MATTIIEUS: En daar gekomen zynde ,
nays by zyne woonplaats in de Stad genaarnd Nazareth ; op
dat vervuld zou worden, 't geen door de Propbeeten voorzegd
is , dat by NAZARENUS zed gebeeten worden. Het zal, over
zulks, myne zaak, in deeze Redenvoering, vveezen , het gedrag des Euangelists van deeze blaam te zuiveren. En dit zal
ik doen, door, in de
bedenkingen , ten opzigte
I. Plaats, „ eenige
1, van dit onderwerp, in 't midden te brengen; en te toonen
hoe hoogst onwaarfchynlyk het is, dat onze Heer en zyne
Apos-
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s5 Apostelen, eenige Voorzegging zouden aanhaalen, als bereepen in het Oude Verbond, die 'er met de daad niet iii
15 ,
,,. voorkwarri," en ten
II. „ Door de plaats van Euangelist MATTHEUS byzonder
„ in overweeging te neernen , en te doen zien, dat bet geen
„, by hier aanvoert , als gefprooken door de Propheeten ,
„ waarlyk door hun gefprooken is."
Voor eerst, moet ik eenige algemeene bedenkingen,
,, ten opzigte van dit onderwerp, in 't midden brengen ; en
„ toonen hoe hoogst onwaarfchynlyk het is, dat onze Heer
,, en zyne Apostelen eenige Voorzegging zouden aanhaalen ,
als begreepen in het Oude Verbond, die 'er met de daad
niet in voorkwam." Ik zou bier kunnen aanmerken ,
dat onze Godlyke Zaligmaaker voikomen moet geweetcn
hebben en welke Voorzeggingen tot hem behoorden , en hoe
by ze moest toepasfen; dat dezelfde Heilige Geest, die de
Propheeten beftuurde, in het geeven homier Voorzeggingen,
de Apostelen beftuurde in hunne redenkavelingen daar over;
dat de Cbristlyke Godsdienst , een allerheiligfle Godsdienst zynde, alle valfche middelen tot voortplanting wraakt: dan deeze Bewyzen , meer gerchikt zynde voor een Cbristen , een
naam , die de twyfelende Vyand van 't Christendom , een
fmaadnaam zou agten, zal ik ze, met enkel inelden, voorbygaan; en my tot hem vervoegen onder een Charaeter,'t welk
hem beter zal fmaaken , het Charader van een die over het
fink redenkavelt; waar op Perfoonen van zynen ftempel zich
verbeelden een uitfluitend regt te hebben. Dat by in overweeging neeme op welk eene wyze zulke valfche Aanhaalingen , als by wil , dat 'er in 't Nieuwe Verbond voorkomen ,
kunnen gedaan zyn.
Ooze Zaligmaaker en zyne Jongeren verkondigden den
Cbristlyken Godsdienst. Als een hoofdbewys van deezen be.
roepen zy zich op de Schriften der Propheeten. De Perfoonen, by welken zy dit bewys voornaamlyk aanvoerden, waren YO0C1,111 ten dien tyde de Bezitters en de Bewaarders dier
Schriften. Dit Volk, door die Boeken onderweezen , leefde
toen in de verwagting van zekeren uitmuntenden VERLOSSER,
die hunne Vyanden zou te onder-, den Staat en der Kerke
groote voordeelen toebrengen. Hunne Heilige Bladeren verleenden hun niet flegts eene Aanduiding, op welke deeze verwagting fleunde ; maar tevens eene duidlyke Befchryving van
de Kenmerken, waar aan zy deezen Heilland zouden onderkennen. Zyn Charaeter werd ten volien opgegeeven; zeer
geringe omftandigheden zelfs van zyn Leeven en Verrigtingen
Q2
wa.
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waren of afgefchaduwd, of voorfpeld. De Schaduwen en
Voorzeggingen, hem betreffende, waren voor 't gemeen niet
verborgen, noch omzwagteld met eene vreemde taal „ noch
bepaald tot de Priesterichap alleen gelyk de Orakels der
Syhillen , of veele, Roomfcbe Bybels. Zy werden dagelyks
gebruikt in den Openbaaren Eerdienst , en in de Huisgezin.
nen ; zy waren in hunne handen , zy kendem ze van buiten ; de mefening daar in was niet alleen de bezigheid hvn.
Her Geleerden , maar de hooglte roem hunner eerfte Vernuften. Zo uitdrukiyk fpraken de yoodlche Gewijcle Sex*
ten van den mEssrAs; zo naarftig was het yolk in dezelve
te onderzoeken.
Naar maate hunne hoope aanwakkerde , vermeerderde bun
onderzoeklievende yver. Het gewigtig Tydperk, waar in de
meeste dier Voorzeggingen haare vervulling zouden erlangen , naderde thans. Valfche CHRIsTusSEN vertoonden zich;
het Volk werd ongerust ; de Priesters toonden zich nayverig; bet Sanhedrin waakte. Was dit een Tydperk om nieuwe Voorzeggingen te fmeeden? Zouden onze [leer en zyne
Apostels , den uitflag van het werk hunner Bedieninge ge.
waagd hebben aan zulk een lomp bedrog? Of zouden de
yooden zich hebben laaten beleezen tot bet Geloof in jzsus
als de MESSIAS , in hunne Binge Boeken beloofd , door
Aanhaalingen , in die Boeken nergens te vinden? Madden
zy , tot dat elude , hunne Schriften geleezen , verklaard,
met elkander vergeleeken ? Was dit het loon van al hun
onderzoek , en al hun zorg , van al hunne waakzaamheid,
van alle hunne vrees ? Dot een Twykqaar dit denke, is het
hem mogelyk : en indien by niet beeve op de Godloosbeid
dier veronderaellinge, dat by dan ten minfle de Ongerymd.
held daar van erkenne!
Dus veel is genoeg, om, in 't algemeen, te toonen, hoe
hoogst onwaarfchynlyk het is, dat onze Heer en zyne Apos.
tels eenige Voorzegging zouden aan'naaIen , als begreepen
in het Dude Verbond , die 'er met de daad niet in voorkwam.
1k gaa nu voort om, ten,
2. Volgens myn gelegde plan, ,, de plaats van Euangelist
„ MATTHEITS, Hy zal NAZARENUs geheeten worden, byzon3, der in overweeging te neemen ; en te doen zien, dat het
„ geen by bier aanvoert, als gefprooken door de Propheeten,
waarlyk door hun gefprooken is."
Hier verzoek ik, vooraf, uwe aandagt te vestigen op de volgende aanmerking over den Zamenhang , van zeer veel gewigt
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Wigt, in het tegenwoordig onderzoek, naamiyk, dat de F,tumgelist deeze plaats niet bybrengt als de Voorzegging van eel's
meld Propheet; maar als overgeleverd (Pea reap ne044700 door
de Propheeten, in het meervoudig getal." Wy zyn , ova'
zulks, niet verpligt, in den byzonder Boek der Propheettfebe
Schriften, na deeze plaats te zoeken: ja, daar wy duidelyk v0
meer dan d63 geweezen worden, hebben wy, by gevolge
vr id om ons onderzoek tot alle uit te ftrekken: , en, Indian
ivy, dit odaan hebbende, bevinden, dat de toes toelcomflige Staat van den MESS(AS door de Propheeten in 't algemeen
gefchetst of ten minflen door meer dan een Propheet vermeld,
zodanig zou zyn, dat dezelve hem bet Character van een NAZARENUS zou geevcn, gelyk wy dat woord vervolgens zullen
verkiaaren, dan mogen wy vrylyk befluiten, dat de Voorzegging, over welke wy thans handelen, met de daad, in het
Qude Verbond gevonden wordt, en de Aauhaaling des Euangeiists rechtmaatig is.
Ten anderen merk ik op den Text zelve aan dat het
woord by ons NAZARENUS overgezet, in 't Griekscb tweezins gelchreeven wordt NeeCappoy en Nakeerci; dat Nacerivo;
niets antlers kan betekenen dan een Inwooner, of Ingeboore, (of in 't algemeen) een van Nazareth; maar dat Nee 6s1..
e g m; zeer gelykt na bet Hehreellsufebe Deelwoord Arazirr, en
jets anders kan betekenen dan een inwooner van Nazaretb ,
fchoon het ook die betekenis misfchien hebbe ; en dar, derbalven , de Euangelisr, wanneer by, in ftede van Nafaemog,
can woord, 't walk alleen op een Inwoonder flaat,
gebrula , 't Been toepasfelyk is op jets anders, ook op iets
:anders, dan zulk een lnwoonder, bet oog heeft.
Meuigmaal heeft men ook opgenierkt ,dat bet andere woord
hier voorkomende ICAnholm zal gebeeten worden (*) bier ,zo
wel als elders, van gelyke beduidenis is als EnTal by zal zyn.
Go dat, iudien wy een genoegzaam gezag kunnen vinden
voor een deezer woorden in de Propheetilche Schriften, wy
ons niet zeer over het andere behoeven te bekommeren: naardemaal ieder Propheet, die ons zal vermelden, dat de MESSIAS Cell NAZARENUS zou weezen, ingevolge daar van ons
ook
(*) Vocari idem valet qupd Esfe vel
tit JESAIA LW.
7. Donuts nzea downs orationis vocabitur pro quo Luc. XIX. 46.
Downs orationis Era eft, era ,babebitur. GEN. XXI. In Ifaac
vocabitur tibi femen, id est, exit. MEDE'S Works. Edit. 4.: p. 465;
ais mede p. 445.
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ook zal berigten, dat hy dien Naam zou voeren of 'er toe ge•
regtigd weezen.
Deeze waarneemingen zyn het, die ons ten geleide moeten
dienen in onze nafpeuringeu over dit Onderwerp; een
warp niet min aanmerkelyk uit hoofde van deszelfs groot
gewigt , dan van wegen de Verlegenheid en Strydigheid der
geenen, die 'er over gefchreeven hebben.
Veeivuldig , in de daad , zyn de gevoelens, zo van Qude
als laatere Godgeleerden, over den waaren zin deezer Veorzegginge. Ik zal de voornaaniffe mededeelen , met zulke
Tegenwerpingen als zy aan onderhevig fchynen : en, dit gedaan hebbende , myn eigen Gevoelen deswegens nederig
voordraagen.
Het eerfle , 't geen ik zal vermelden, is dat van Vader
CHRYSOSTomus , die zyne Leerreden , over deeze plaats, begint
met de vraage: Wie der Propheeten beeft dus gefProoken? Hy
zegt dit niet om de Aanhaaling te berispen ; maar om ze te
verdeedigen; niet als een bevooroordeeld Hairkloover ; maar
als een Schriftuurverkiaarder. Want by antwoordt onniddelyk. Het is to vergeefscb bier na te onderzoeken ; want hoe
veel der Propbeetifche Boeken zyn 'er niet verlooren geraakt?
te verthan geevende , dat dit eertyds een gedeelte van der
ooden Bybel uitmaakte, fchoon het Boek, waar in die plaats
voorkomt, nu niet meer in weezen is. — In dit antwoord
hebben veele goede Cbristenen berust ; veele geleerde en onderzoekende Oordeelkundigen hebben het wigtig gevonden.
De tyd, wy weeten het, is een alverflinder. Boeken, zo
wel als derzelver Schryvers, worden, vroeger of 1aater,, een
prooy van zynen alvernielenden tand. Brokken van PLATO
ARISTOTELES, en andere der nittnuntendfteHeidenfche Scbryveren, zyn nog voorhanden , en wy leezen ze in de aanhaalingen met verwondering ; fchoon de treffelyke flukken, waar
uit mein ze heeft overgenornen, reeds lang in den poel der
eeuwen verzonken en der vergetelnisfe overgeleverd zyn.
Dit antwoord heeft de Kerkvader zelve en andere Uitleggers
op zyne vraage gegeeven: veelen hebben het voldoende geoor.
deeld. School) anderen, en, tnyns hedunken , met rede , het
veel eer welmeenend dan voor bondig keurden. Want, zeggen zy , indien 'er zodanige Propheetifche Schriften verlooren geraakt zyn wanneer is dit gebeurd? Was het v66r den
tyd dat de Euangelist fchreef of uaa denzelven ? Niet
vOOr dat hy fchreef: dan zou hy ze niet aangehaaid , of zo,
veel gefteld hebben in de plaats eens verlooren Propheets ,
flat by des gewaagde. Hy hadt zulks niet ngodig: en 'er is
in
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lit zyn Euangelie flofs genoeg om zyn voorgeiteld oogmerk
te bereiken , het bewyzen naamlyk dat JESUS de AIESSIAS ware. Daarenboven worth deeze plaats, gelyk wy reeds opmerkten niet gelionden voor de voorzegging van edn Pro-,
pbeeL; maar van verfebeide Propbeeten. %Veshalven de veronderftelling, dat,dezelve , in der yooden Heilige Boeken , riet
voorhanden was toen de Evangelist ze aanhaalde, het zelfde
is als te veronderfiellen, dat 'er eene geheele menigte van
podfebe Scbriften is verlooren geraakt: en , om dit denkbeeld
te onderfchraagen, is 'er niers, in de y co dfcbe Gefcbiedenis.
fen , te vinden.
Tegen het gezegde , dat deeze plaats geen gedeelte kan
weezen nit een Propheetisch Bock, ten tyde der aanhaalinge
reeds verlooren, wordt in gebragt, dat de wyze van aanhaa.
ling zeive, te weeten met het woord , p9o, dat gezegd is, in
ftede van yEn491"741 , het geen gefcbreeven is , aanduitit hoe
hier e,7ne onbefcbreevene en by monde overgeleverde Voor:egging gedoeld wordt. — Hier op dient ter antwoord,
dat ais dan de Voorzeggingen van JESAIA, JERENIA en HOSEA , desgelyks , onkfebreevene en by monde overgeleverde
Voorzeggingen nroeten geweest zyn : vermids 'er aanhaalingen
nit alle die Propheeten gedaan warden op dezelfde wyze,
en met dezelfde woorden MATTHEUS hier doet: uit den
eerstgemelden , in bet 22 vets des vnorgaanden Hoofdfluks , nit de twee laatstgenoemden, in het 1y en 17 vers
van dit eigentte Hoofddeel. Ja dan zulien alle de Aanhaalingen van onzen Evangelist, met bet woord en9n, nog negen
of tien rnaalen voorkoinende , alle aanhaalingen weezen uit
onbejebreevene en by monde overgeleverde Voorzeggingen: iets
't geen niernand, die Bybelkundig is, zal willen toeflemmen.
1k zou verder kunnen gaan om de zwakheid en ongerymdheld deezer Tegenwerpinge re toonen , door op re merken,
hoe na eene verwantfchap 'er, in alle Taalen , is tusfchen de
woorden gezegd en geftbreeven; hoe de beste Griekfebe Schryvers de woorden 001.448 en naptuti door elkander gebruiken ,
en dergelyke. Maar ik zie net aan als een thik , 't weik geen
breeder wederfpraake verdient; en ik zou 'er zelfs geen gewag
in 't geheel van gemaakt hebben , ware het trier dat cenige
Schriftuurverklaarders vry veel gewigts daar in gefleld had.
den.
1k befluit, dat de Propheetifche Boeken , uit welke MATTHEUS zyn zeggen ontleend heeft, niet verlooren geraakt zyn
v66r dat onze Evangelist fchreef: ook zyn ze, zints dien tyd
Diet vermist. 'Was dit het geval geweest,wy zonden 'er eenig
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berigt van vinden , of by de Cbristenen of by de Yooden. By
de Cbristenen hadden de rooden dit Bemis veroorzaakt, by de
yooden waren de Cbristenen de veroorzaakers daar van geweest :
by beiden, was dit toe te fchryven , aan eenig algemeen
als Brand, Vyandlyke verdeiging en dergelyke. Dan geen
zodanig een verhaal is ons door een van beiden gegeeven :
non door den rood , die met den roodsgezinden' Twyf eiaar
beweert dat dit een Inter bedrog is; noch door den Cbristen ,
die deeze plaats, in de tegenwoordige Schriften der Propheeten , zoekt.
Men heeft, in de daad, eenige Godvrugtige en Geleerde
Cbristenen gevouden, die, op het gezag des boven aangehaaiden KetIveiders , gewag gemaakt hebben van zulk een
verlies der Propbeetifcbe Schriften : dock dan hebben zy ,
even gelyk hun Voorganger,, het alleen vermeld, zonder ons
een eenigzins heflaanbaar berigt te geeven , hoe, en wanneer, dit voiles voorviel. Dewyl zy dit niet gedaan, noch
des eenig bewys bygebragt hebben, gelyk te wagten was,
indien het voorhanden ware , is 'er veel meer gronds °in
bet gevai te ontkennen dan te bevet:tigen. — En, fchoon
nit de vourbeelden van JANNES en jAinnaEs , en MICHAELS
twist met (!en Duivel , door zommigen is opgemaakt, dat,
naa de dageu der Apostelen , verfcheide plaatzen uit de
Schriften der aorlen zoek geraakt zyn , wordt egter die
zwaarigheid dour anderen veel beter opgelost ; zy merken
aan, dat beide deeze gefchiedentsfen nog voorhanden zyn,
err dat waarichynlyk op de eigenfte plaatzen van waar de
Apostels ze ontleenden; de eertte in den Targum , en de laanby zAcRARIAs. 1k
titer nit op , dat, gelyk de
ant welke MATTHEUS de plaats, over
Proph eetifche Bceken, nit
welke wy handelen , genomen heeft, niet verlooren waren,
v6dr dat ooze Evangelist Ichreef, ze ook niet vermist zyn,
naa dat by gefchreeven heeft: en gevolglyk dat ze nog in
weezen zyn.
Dit zy genoeg ten opzigte van het eerfte gevoelen ,
welk wil, dat de Propbeetifcbe Schriften, waar tlitMATTHEUS
deeze woorden ontleende, verlooren zouden weezen.
Het tweede gevoelen daarover,, 't welk ik in 't midden zal
bre.rigen , is, dat INIATTnkus onzen Heer een NAzArtENtis
noemt van het woord NETZAR, door de Propheeten op hunnen MESsIAS megepast , betekenende een Tak , een Scbeut , een
Bloem. Dit denkbeeld heeft ook veel ingang gevonden by de
Schriltuurverklaarders. Het hoofdzaaklyke, door hun byge.
bragt ter ftaaving van dit begrip, komt bier op nit. Nazareth,
van
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van welke plants men veronderftelt dat ooze Zaligmanker den
tytel van IC4e/wit); aannam, was, zo 't fchynt, eene plants,
vrugtbaar in 't voortbrengen van Gewasfen en Bloemen,
dat het de Tuin of Bloemhof van Galllea genaamd wierd;
haaren naam, gelyk men denkt ,ontleenende van 't Hebreenw,
fche woord Netzar, een Tak of Bloens betekenende. Na
biykt het nit de Propheeten, dat een der Naamen , onder wei.
ken de BiEssms tiooriPeld wordt, die van Spruite, is. By JERERIIA wurdt hy geheeten eene regtvaardige Spruite, en by
ZACHARIAS de Man Wiens Naam is Spruite, welke plaatzen
de Tar gum van den mEssiAs verilaar. En dewvl bet oorfprongiyk woord,door Spruite overgezet, daar Tfemach is,'t
well geen overeenkomst in klank heeft met Nazareth ,
brengen zy een woord van dezelfde betekenis by uit JESAIA,
't geen, in klank, zeer veel overeenkomst heeft: naamlyk
Netzar, voorkomende op eene plants, door den Chaldeestusfchen Uitbreider van den mEssiAs veritaan. Hier nit vermoeden zy, dat de andere plaatzen, in welke de Malik niet zo
naby komt, desgelyks zinfpeelen op den Bloemt yin van Nazareth. De plants by JESAIA luidt, dan:- zal een Rysken voortkomen uit den afgehouwen Tronk van ism, en een SCHEUT
uit zyne wortelen zal vrugt voortbrengen. Hier uit redenkavelen zy, in deezer voege. De MESS! -s wordt befelireeven
door het woord Netzar, een Scbeute: dat woord geeft den
naam aan eene Stad, byzonder aanmerkelyk uit hoofde van
de Scheuten daar vourtkomende; gevolglyk heeft onze Zaligmanker, wanneer hy kwam, en in die Stad woonde, beweezen dat by de Scheute was door de Propheeten verweld.
Dit , indien ik de meening deezer Uitleggeren regt vatte,
is het hoofdzaaklyke van 't geen zy bybrengen omtrent bet
woord Netzar, en de Toepasfing van 't zelve op het woord
Dan, 'er zyn verfcheide redenen, die my verhin,
deren bier itl to berusten. ` rant, fchoon ik erkenne, dat
de RIESSIAS bedoeld worde op zommige plaatzen waar het
woord NETZAR voorkomt, nogthans kan ik niet denken, dat
de Euangelist dit woord op 't oog gehad hebbe , als by onze
Heer een NAZARENUS noemt; want, voor eerst, that het
vast dat jEsmA de anige Propheet is , die CHRISTIJS den
naam van Netzar geeft: terwyl, indien 'er eenig gewigt zy in
onze voorheen gemaakte aanmerkinge , ooze Heer N40.vgrof
genaamd wordt door meer dan 66n Propheet Act TN, 9retcpfico.
't Is waar de NESSIAS draagt ook den naam van Tjemach
(een woord bykans van dezelfde betekenisfe als Netzar,) by
meer dan ddn Propheet. Maar dan zal de Ziapeeling bier
verm
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veronderfteld, meest op eene Woordfpeeling uitkomen;
dewy! 'er geene de minfte gelykklankigheid is tusfchen de
woorden Tfernach en N4CfleXt0; kan ik niet denken, dar het
woord Tfernach dien dienst, welken men daar van verwagt,
aan dit gevoelen, zal toebrengen.
1k zeide, dat de Zinfpeeling van Netzar op Nazareth meest
op een Woordfpeeling uitkwarn , 't geen my een tweede rede
aan de hand geeft om deeze uitlegging te wraaken , te weeten
dat 'er geen weezeniyke grond voor de Toepasfing zich opdoer. Wanneer onze Heer door de -Propheeten een Scbeut
genoemd wordt, is het met betrekking tot het Geflacht, waar
nit by zou afftammen, en niet tot het Land, waar in by zou
woonen: het gefchiedt om aan te wyzen dat by nit den Huize van DAVID zou voortkomen, niet dat by een Inwoonder
zou zyn van Nazareth: weshalven de beweerde overeenkoinst ,
ten hoogIten genomen, enkel in Naam beftaan zal, en zeer
dubbelzinnig weezen. En de Stam van yesfe zal , niet
dan met groot geweld ,uit bet Gezin van DAVID in de Tuinen
van Nazareth kunnen verplant; noch ook, zonder 't zelfde
geweld, uit de Tuinen van Nazareth, in het gefiacbt van DA.
VID, weder gebragt worden.
Daarenboven fchynen de Plantadien van Nazareth, zo als
zy befchreeven worden door de begunfligers van dit denkbeeld, geen gefchikten grond op te leveren tot het kweeken
van deeze Propheetifche Scbeute. Dezelfde Propheet , die hem
den naam van Netzar geeft, beichryft ook den grond uit welken die Scheute zou voortkomen. Hy is, fchryft de Godsman, opgefcbooten als een wortel grit een dorre drooge of onvrugtbaare Aarde; weshalven , hoe Bloemryker , Vrugtbaarder
en Lustiger zy deeze velden van Nazareth maakeu, hoe min
gefchikt zy dezelve doen worden voor den that van den Armen, Tederen, en Nederigen Telg , die 'er zou voortfpruiten.
Een derde gevoelen over de woorden van MATTHEUS is,
dat onze Heer hier een NAZARENUS genaamd wordt ,
zinfpeeling op het Hebreeuwfche woord Nazir,, 't welk den
naam gaf aan de Nazareen des Ouden Verbonds, en .Afgefcbeiden , of Heilig, betekent. Van deeze Nazareen waren de
merkwaardigfien SAMPSON en SAMUEL; by welken zommigen
een derden gevoegd hebben, naamlyk JOSEPH; fchoon deeze,
tot het Nazareenfcbap niet zo zeer regt hadt, door zyne belydenisfe daarvan , ais wel uit hoofde zyns gedrags. Deeze
Perfoonen heeft men, ter oorzaake van de Naamsgelykheid,
en de ftrenge zeden diens Aanhangs , gehouden voor zinnebeelden van Jesus van Nazareth; en elke byzondere omftandig-
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digheden hunnes leevens heeft men vergcleeken, om deeze
Voorafbeelding op te maaken. Doch, indien wy al bon-

der, toellaan , dat deeze Mannen Schaduwen waren van onzen gezegenden Zaligmaaker, zouden wy nogthans niet dea.
ken dat zy hem affchaduwden, om dat zy Nazareenors genaamd werden; maar alleen in zo verre zy Opregte Israeliten
waren: niet om dat zy Geloften gedaan hadden van een
lig Leeven; maar dewyl zy met de daad een heilig leeven
leidden. Onze Heer zelve was geen Nazareer door gelofte;
en by kon ook dien naam niet draagen, van wegen zyn gedrag. Zyne'openbaare leevenswyze ilrookt geenzins met dien
afgezonderden that. Daar by zich voorilelde alien goed te
doer, verkeerde hy ook vrylyk met allen: en was zo verre
van zich op dien affland van de rest des Menschdoms te houden, 't welken de Jooden in agt namen, dat by Tollenaars en
Zondaars den toegang tot hem vergunde, bun zyne Leeringen
mededeelde, en met zyn gezelichap verwaardigde. Weshalven de Zinipeelingen, op deezen naam gemaakt, geheel vervailen: en wy mogen DAvi p ,, of eenig ander Godvreezend
Man, lehoon geenzins tot de Urde der Nazareers behooren.
de, zo wel aanzien als een Voorbeduidende Perfoon van jE■
sus van Nazareth, als een der bovengemelde Perfoonaadjen,
die den naam van Nazareers voerden.
Anderen , derhaiven, de zwakheid deezer gisfinge ziende,
tragten derzelve te onderfehraagen door 't gezag der Prophee.
ten, en beweeren , dat onze Heer een NAZARENUS genoemd
wordr, van het woord Nazar, hoewei by zelve geen Naze/.
reer was , noch cenige betrekking hadt tot dien kinhang. Zy
vormen hun bewys in deezer voege. Bet woord Nazar, betekent, als men het grondwoord in aatimerking neernt, affcheiden, afzonderen, ten Heiligen? gebruike Mikken. Het
blykt, uit de Propheetifche Sehrifren , dat de MESSIAS een
Man van uititeekende Heiligbeid zou weezen. De Plalmdiehter noemt hem de Heilige, en by komt, onder dien foam,
voor by DANIEL. En de Schriften des Nieuwen Verbonds
wyzen nit, dat Heiligbeid de uittleekende eigenfchap onzes
Zaligniaak:rs was. MARCUS noemt hem den HEILIGEN GODS
en PAULUS inerkt hem zeer gepast aan, dat by cell Hoogpriefler was, Heilig en afgefcheiden van de Zonduaren. En hier
nit voigt, hues agtens, dat een Bynaam , ontleend van het
woord Nazar, niet oneigen aan climsTus worde toegevoegd;
als mode, dat MATTHEUS waarfchynlyk zulk een Bynaam op
't ooge gehad hebbe, wanneer hy hem sin den naam der Pro.
pheeten, Nazarenus noemt.
Hier
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Hier op dient ten antwoord, dat deeze Uitlegging, even
als de voorgaande, eer fleunt op de Gelykheid des wonrds,
dan op "de Rede der zaake. Wy {ban toe dat de mEssias,
volg,ens de opgave der Propheeten, een zeer Godorugtig en
Heilig Perfoon zou weezen. Wy erkennen desgelyks dat de
wandel onzes Heeren, in aile opzigten, met die Befehryving
overeenfi-emde. Maar het gevolg, dat by daarom NAZARENUS
zou genaamd worden , kunnen wv zo gereed niet toeftemmen.,
Want, welk een zamenhang is 'er tusfchen de aangehaalde
voorzeggingen , en de beweerde vervulling? Zullen wy,
dat het Heilig Leeven onzes Zalignmakers voorfpeld was, de
vervulling daar van zoeken in zyn leeven te Nazareth? Was
Nazareth eene plaats geweest, byzonder gewyd aan heilige
lielpiegeling, of beroen-td van wegen Godsdienftige Afzondering ; clan mogt 'er eenige grond weezen voor deeze toefpeeling. Doch wy vinden niet dat Nazareth uitftak door de
Codsvrugt of Wysbeid der Inwoonderen. Ja , ftellen wy eenig gewigt in NATHANAEL 'S vraagen, dan zal het weinig minder dan een wonderfpreuk weezen, te veronderflellen, dot 'er
n i t Nazareth iets goeds kan komen. — Welk een kragt men
dan ook in 't woord Nazar, als in 't byzonder een Nazareer
of een Heilig Mensch, in 't algemeen aanduidende, gefteld,
wat moeite men genomen hebbe orn cede te geeven van den
naam ii4440.1x144 door MATTHEUS gehruikt als daar van ontleend: wy mogen vellig befluiten , dat de overeenkomst, ten
hoogtten genomen, enkel eene Woordfpeeling is: en dat de
veronderftelde Schadaw of Voorzegging geene andere betrekking heeft tot het Weezen of de Vervulling, dan dat de nitdrukkingen , waar made ze voorgelleld worden, bykans uit
dezelfde Letteren beftaan, of elkander, in klank, zeer naby
komen.
(Hst Vervolg en Slot by de eerstkomsnde gelegenheid.)
WAARNS -MING AANGAANDE EEN Ascites (Buikwater) GE.
NEt, ZEN DOOR ZFSTIG AFTAPPINGEN (Paracentefis).
Door NT. SELLER , 1N, Geneesheer van 't Hotel-Dieu

de Cbateauroux en Berry.
(Recited d'Obfervations de Medecine des Ilepitaux Militaires. Torn.II.)
Obanna Marchaife, oud 46 jaaren, had reeds meer dan
een jaar onderheevig geweest aan 't Buikwater,, waar.
tegen
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tegen men haar reeds 32 aftappingen gedaan hadt : waart a_
ieder 1 a 15 pinten water opgeleverd hadt, men had lra,41'
recas te vergeefs onderworpen aan 't gebruik van openende
en afdryvende middelen , de gewoone , in deeze foort van
Ziekten. In zulken ftaat kwam ze in ons Ziekenhuis, en nizt
tegenftaande de menigvuldige aftappingen welke ze reeds on.
dergaan hadt, was het evenwel noodzaakelyk daar nog veel.
maalen naderhand de toevkigt toe te neemen. De Lyderes zel.
ye verzocht dikwyls om dit hulpmiddel ter verligting, de.
wyl 't haar hyna onontbeerlyk was geworden ,zo dat men fom.
tyds genoodzaakt was, om deeze bewerking alle agt dagen te
herhaalen. Vervolgens fcheen zy te zullen vervallen in cone uit.
teerende Ziekte: dog de aftappingen nu minder noodzaakelyk
geworden zynde, ftelde men ze van tyd tot tyd langer uit;
in 't eerst verliep 'er een tyd van twintig dagen, vervolgens
van zes weeken, en eindelyk van twee maanden tusichen ieder aftapping; de hoeveelheid van vocht verminderde aanmer.
kelyk by ieder Operatie, en ze won langzamerhand wederom
aan in krachten ; alle de vaten fcheenen wederom haar veerkracht to krygen: daarby zo bleek het ook dat de voeding van
't lighaam zich herftelde, Eindelyk , naa 6o aftappingen gedaan in twee en een half jaaren, is deeze Vryster uit 't Ziekenhuis gedaan met alle waarfchynlykheid van eene geheele
herftelling; hebbende genoegzaame krachten om haar voorgaanden ftaat van dienstbaarheid weder aan to vaarden. Ver.
volgens is ze wederom volkomen herfteld: en heck geene
kwaade gevolgen van haare voorgaande Ziekte overgehouden.
Men moot mode de Geneezing toefchryven aan haare zeldzaame ftandvastigheid, van dagelyks alle de openende en ver•
fterkende middelen to gebruiken die in haare omfmndigheid
dienftig waren; ze nam hierby een zeer nauwkeurige Icevenswyze en eetregel in acht. Deeze Waarneeming toont
aan ,dat , fchoon de aftapping geen algemeen hulpmiddel zy in
de Waterzucht, dezelve ondertusfchen dikwyls noodzaakelyle
zy , en niet kan ontbeerd worden, om de ingewanden van een
drukkenden last to onthefien en ze meer daar door in ftaat te
ftellen voor de working van openende en de toonherftellende
middelen. De buitengewoone hoeveelheid van water ontlast
op deeze wyze in 't gemelciegeva/, en de verbaazende fchielyke aangroeijing, leveren hier de proof van op. Men heeft
ook van deeze bewerking 't voordeel, dat de melkvaten daardoor van drukking bevryd worden ; anders zal men vergeefs
door voedzaame middelen trachten de verloorene krachten te
herftellen: men kan niets vorderen zo lang deeze hinderpaal
de voeding belet,
IVAAR.
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WAAP.NEEMING VAN EENE DOODELYKE DRoNKENSCHAP,
Door DT. LANDEUTE, Geneesheer van 't Militair

Ziekenhuis van Bitcbe.
(Read/ des Obfervations de Medecine des .0pitaux
Tom. II.)
En Invalide werd in 't Ziekenhuis gebragt , overvallen
zynde door een zwaare Lethargike Slaap , de pols was
zeer klein , en de ademhaaling zwaar belemmerd , de uitwendi.
ge ledemaaten waren reeds koud. Dit alles was 't gevolg van
een groot misbruik van fterken . drank , waaraan by zeer overgegeeven was. Alle de werkingen fcheenen reeds by deezen
lyder opgehouden te hebben , uitgezonderd die van 't leeven ,
welke nog even te ontdekken waren. Ik liet hem over zyn
geheel lighaam drooge vryvingen doen, te gelyk wierden hem
twee groote Spaanfche Vlieg.Pleisters aangelegd , aan den nek
en beenen. Ik poogde hem te doen drinken een zuuragtige
drank met Salpeter,, maar 't was niet mogelyk hem den mond
open te krygen. Hy flied denzelfden dag, zynde een droevig llagtoffer van zyne onmaatigheid. Ik liet het lighaam openen , en vond aanflonds in het hoofd een zeer aanmerkelyke
opkropping in de lima longitudinalis, en. eene uitftorting van
omtrent een half glas wey over de vlakte der Herfenen. --'t Hart was gezond, maar groot in zyn omtrek; 't linker
oortje van 't hart bevatte een aanmerkelyke. Bioedprop; de
Longen waren met bloed Opgepropt en veritorven; in 't doorfnyden liep 'er een vuile bloedige etter in overvloed ult. In
't verder onderzoek 't welk ik deed van de Ingewanden van
den bulk vond ik de maag en de dunne darmen Berk gefpannen
met uitgezette lucht; ze waren voor 't grootfte deel vefvuard
en verflorven. Daar was geene verandering in de Lever waar
te neemen ; maar. de Galblaas was veel grooter dan gewoonelyk; en fterk met gal opgezet. De milt was overal doorzaaid
met blaasjes en kleine witte puistjes. Zodanig waren
de uitwerking der dronkenfchap in deezen invalide, die, gelyk
men ligtelyk ziet, genoegzaam in flaat waren, den dood te
veroorzaaken. Deeze ongelukkige uitkomst bevestigt de korte
ftelling van Hippocrates, die de beroerte , door flerken drank
veroorzaakt, doodelyk houdt , indien een koorts dezelve niet
komt te overwinnen.
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NATUURLYKE HISTORIE

VAN DEN ZING-LYSTEE.

Volgens den Heer DE MONTBEILLARD , Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.
E Zing Lyster,, in 't Grieksch icsva, in 't Latyn Turdus muficus , in 't Italiaansch Tordo mezzano , in 't Spaansch
Zorzai , in 't Hoogduitsch Drosfel of Sing-drostel , in 't Engelsch Throstle , Song-Thrush , in 't Poolsch Drozcl , in 't
Fransch Grive, Grivette, en Mauviette geheeten , is zeer veelvuldig in eenige ftreeken van Bourgogne, daar de Landlieden 'er
de twee laatstgemelde benaamingen aan geeven. Deeze Vogel
komt doorgaans 's jaarlyks omtrent den tyd van den Wynoogst, en fchynt gelokt te worden door de rypheid der Druiven, van waar by ook den naam krygt van Grive de Vigne; of
Wyngaard-Lyster: dezelve vertrekt als de koude komt, en
blyft weg tot de maanden Maart of April, om in de maand
May weder te verdwynen. Wegtrekkende laat de hende altoos eenige zagtvliegers agter, of die, meer dan anderen, aangelokt door de zagt itreelende voorjaars lugt , zich ophouden
in de bosfchen, die zyt onder den weg ontmoeten , om daar te
broeden:dit is de rede dat 'er in onze bosfchen (in Frankryk)
altoos eenige Zing-Lysters blyven, die hun nest op wilde
Appel- en Peereboomen maaken , of 't zelve op Geneverboomen
en in Kreupelhout vervaardigen, gelyk men in Silefie en in
Engeland heeft waargenomen. Zomwylen hegten zy zelve
aan den flam .van een grooten boom, ter hoogte van tien of
twaalf voeten, en in de zamenflelling daar van geeven zy de
voorkeuze aan rottig en vermolzemd hout.
Zy paaren doorgaans op 't einde van den Winter, en zyn
beftendig aan elkander verknogt : zy broeden tweemaal 's
Jaars en zonityds driemaal, als de twee eerfte niet wel geflaagd zyn. Het eerfte Broedzel is van vyf of zes Eyeren,
donker blaauw van kleur met zwarte ftippen , aan het dikke
einde veelvuldiger dan ergens anders , in de volgende Broedzels vermindert het Petal der Eyeren needs.
Bezwaarlyk valt het, in deeze foort van Lysters , de Manneties en AV., fjes te onderfcheiden : zo om dat de grootte in
beide de Saen gelyk is, als om dat de kleur der Pluimadie
dermaate verwisfelt. ALDROVANDUS hadt drie deezer ZingLysteren gezien en doeu uittekenen , zy waren , op onder.
fcheide tyden gevangen, en verfchilden alle drie in kleur van
Bek, Pooten en Veeren: by een derzelven kon men de vlek-
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jes op den borst nauwlyks zien. FRISCH beweert niette mitt,
dat de oude Mannetjes een witagtige ftreep boven de oogen
hebben, en LINNIEUs maakt , van deeze witte wenkbrauwen,
een der fmrtondetfcheidende charaaers. Bykans alle overige
Vogelberchryvers fietnmen overeen dat de Jonge Mannetjes
alleen te kennen zyn, door hunnen vroegtydigen zang: want
deeze foort van Lysters zingt zeer fehoon, boven al in 't Voor.
jaar, welks wederkomst zy aankundigen. Het jaar heeft voor
bun drie Voorjaaren; dewy! zy, gelyk gezegd is, meermaals
broeden : van bier zegt men dat zy drie vierde van het jaar
zingen: zy zyn gewoon boven in de hoogfte boomen te vliegen , zich daar tot zingen te zetten , dikwyls onthouden zy
zich daar geheele uuren. Hun zang beftaat gelyk die -.-an den
Grooten Lyster,, uit onderfcheide coupletten , doch heeft meer
verfcheidenheid en luidt aangenaamer: dit heeft in veele landen gelegenheid gegeeven om hem by uitfteekenheid den ZingLyster te noemen; dit zingen gelchiedt niet zonder oogmerk;
en men behoeft over 't zelve geenzins te twyfelen: dewyl bet
nabootzen bier van, fchoon zeer onvolmaakt, genoeg is om
deeze Vogels te lokken.
Elk Broedzel vliegt onderfcheiden onder 't geleide van het
Mannetje en bet Wyfje: zoinwylen ontmoeten eenige Broedzels elkander in de bosfchen, en men zou ligt denken,ze dus
verzameld ziende ,dat ze by talryke ben den vloogen; doch die
vereaigingen zyn toevallig en van korten duur, welhaast ontdekt men dat ze zich in zo veele hoopen verdeelen als 'er gezinnen by elkander waren , en zich geheel van elkander afzonderen , wanneer de Jongen kragts genoeg gekreegen hebben
om alleen voor zich zelve te zorgen. Men verzekert my,
ondertusfchen , dat zy het gezellehap der Leeuweriken beminnen.
De Zing-Lysters onthouden zich in, of Hever trekleen door
Italie , Rankryk, Lotbaringen , Duitscbland, Engeland,
Schotland, Zweeden, waar zy voornaamlyk, naar berigt
van LIPINiEUS , de bosfchen bezoeken , die overvloed van
Ahornboomen hebben. Zy trekken uit Zweeden na Poolen
vyftien dagen v66r St. Micble l, en vyftien dagen laater wanneer het beet en belder weer is.
Schoon de Zing.Lyster een zeer fcherp gezigt hebbe,
zich wel weete te wagten voor zyne geflaagene vyanden , en
duidelyk dreigende gevaaren te outwyken, is hy in de daad,
niet zeer listig , en niet op zyn hoede tegen mM in 't oogloopende gevaaren. Het vak ligt hen te vangen. 'Er zyn
ftreeken in Poolen waar ze in zo groot eene nunigte gevangen
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gen worden , dat men 'er , volgens RZACZINSKI kleine
fchuitjes mede allaadt. Hy is een bosclivogel , en wordt
dus best in de bosfchen verfchalkt : zelden vincl .- men de
Zing-Lysters in 't vlakke veld, en dan zelfs, wanneer zy
op de wyngaarden aanvallen keeren zy , doorgaans 's avonds,
en op 't heetst van den dag, na digt bygelegen houtgewas ;
weshalven men , om 'er met voordeel jagt op te maaken ,
rn tyd inner waarneemen : naamlyk 's morgens als zy uitteekken , 's avonds als zy wederkeeren, en op 't heetst van
den dag. Zomtyds eeten zy zicb dronken aan rype druiven,
ell dan kunnen zy op alleilei wyzen gevangen worden.
WILLUGHBY , die ons berigt dat deeze foort van Lyster
in Engeland nestelt , en 'er het geheele jaar overbrengt , vocgt
'er nevens dat het vleesch dan allerlekkerst van finaak is ;
doch in 't algemeen liangt de finaak van 't wild your een
goed gedeelte of van het voedzel. Het voedzel der Lysters
in Frankryk beflaat , 's Naajaars , in druiven , genever.
klimop , en andere besfen : bet is zo zeker niet, waar niede
zy zich in 't Voorjaar voeden : doorgaans ziet men ze (Ian
op den grond in de bosfchen, op vogtige plaatzen , onder
't kreupelhout by beekjes : dit fchynt aan te duiden dat zy
aardwortnen , flekken enz. zoeken. Indien de Lysters in den
Voortyd de flrenge koude overleeven , gaan zy, in flede
van den lande uit te wyzen en in zagterftreeken te trekken ,
werwaards zy den weg weeten , na bronnen , wear zy vermageren en ziek worden, een groot getal komt om, indict]
een tweede koude lang aanhoudr; hier nit zou men molten
befluiten , dat de koude de oorzaak , althans de eenige dorzaalt , niet is van hunne omzwervingen ; maar dat hun weg,
onafhanglyk van de gefteldlieden des dampkrings , afgebaaItnd is, en dat zy, 's jaarlyles , een zekeren kring in een
bepaalden tydkring hebben of te leggen. Men zegt dat de
Granaatappels voor hun vergiftig zyn. In Bugey zoekt
men de nesten der Ziug-Lysteren op , en regt een lekker
eeten toe van de jongen.
Ik geloof dat deeze foort den Ouden niet bekend was :
'Want ARISTOTELES telt drie foorten van Lysters op , alle
van deeze verichillende : ook kunnen wy,, myns bedunkens ,
niet zeggen , dat PLINIUS den Zing-Lyster bedoeld hebbe,
als by van eene nieuwe foort gewaagt , die, ten tyde des
oorlogs tusichen OTHO en VIT ELL IUS Ill Italie , verfcheen:
wain: deeze Vogel was bykans zo groot als een Duif, en,
bygevolge , viermaal zwaarder dan de Lyster.
In een der Zing , Lysteren, dienik eenigen tyd leevend hadt ,
VI. DELL. MENCEL,W. NO. 6.
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heb ik opgemerkt , dat by , boos zynde , met zyn bek
kraakte en vinnig beet, als mede dat het bovenfte gedeelte
zyns beks beweegbaar was, fchoon veel minder dan het be.
nedentle. Voegt hier nevens, dat deeze foort eene eenig.
zins vorkswyzen Staart heeft.
Men vindt enkele Witte Lysters , en scnwr,Nctuno hadt
een Gekuifden gezien , in den Jaare MDXCIX in de bos.
fchen van Lignitz gevangen: niemand heeft 'er, myns wee.
tens, meer van gefprooken.

AANMEREINGEN OVER DEN BESTEN TYD TOT HET HAKKKN
VAN TINIVIERHOUT.

Voorgefteld aan de Societe Patriotique de Silefie.
Enigen tyd geleden heeft het Faderlandlievend Genootfcbap , in Silefie, deeze vraage voorgefteld Welke is de
beste 7vyze on bet Timmerbout duurzaam te maaken?
Dit heeft de gedagten van veelen werks verfchaft:maar
dewyl eene verhandeling , alleen op beipiegelende kundigheden
gegrond, weinig lichts verfpreidt over iets , 't geen van daadlyke proeven afhangt, heeft men niet veel agts gegeeven op
eene menigte van Schriften, over de Bouwkunde der Grieken
en Rorneinen ingeleverd. In zotnmige gevallen, en ook in
dit, heeft men de proefondervinding te raadpleegen. Ziet
hier den korten inhoud eens antwoords van eenen, die zynen
naam niet ontdekt heeft, op het bovengemelde vraagituk.
In veele opzigten was de Bouwkunde der Ouden verre beneden die van onze Eeuwe te Been; dock deeze doet niets
tot de Duurzaamheid des Timmerhouts. Men heeft voorge.
&even , dat het zelve, om duurzaamer te zyn, niet moest
gehakt worden , dan alleen in de Maanden December en Ja.
unary. Maar dit denkbeeld is misfchien alleen gegrond op een
oud vooroordeel, 't welk de ondervinding niet voor uit heeft.
Dit gebruik kan zeer ligt hand gegreepen hebben, om dat de
Boeren , van de maand Maart tot November, te veel andere
bezigheid vinden om zich met het houthakken te bemoeien.
Vermids zy den tyd , op welken zy de meesteruimte hadden ,
daar toe koozen , is men in 't begrip gekomen, dat dit juist
de beste tyd van houthakken was. Dewyl, daarenboven , de
vorst, des Winters, de wegen harder en bekwaamer maakt tot
het vervoeren, is men meer bedagt geweest op een onmiddelyk voordeel dan op een veel grooter, 't welk eerst na
ni
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nigen tyd genooten wordt. Naa fang bier aan gewend te
zyn. heel:. men zich beginnen diets te rnaaken , dat, in den
Witycertyd, de fappen, in de boomen, werkloos zyn, en
dat, by gevolge, die dan gehakt worden, fpoedigst droogen.
Het Hout is 's Winters in den bast bellooten en bewaard: in
den Zomer bederft deeze ligt , en de Wormen zetten 'er zich
in. Deeze omftandigheden hebben aan 't vooroordeel nieu.
we kragt bygezet. Ondertusfchen is het eene zeer valiche
Verondertielling, dat de Sappen 's Winters niet werken; deeze verdikken als dan, om vervolgens in Flout veranderd te
worden. Doch , fchoon dit geen plaats hadt , gaat het vast , dat
Hout, van de Maand Maart tot Augustus gehakt, min blootgelleld is aan vermolzeming, en langer duurt dan 't geen in den
Wintertyd gehakt wordt. De rede bier van is, dat in het
Hout , des Winters gehakt, een groot gedeelte der wateragtige
deelen in den Stam bevroozen zynde , deeze veel langzaamer
uitdroogen , 't welk noodwendig verrotting naa zich moet
fleepen: de tyd van Vorst is niet geichikt om uit te droogen.
In flout, veel laater gehakt , zyn de Sappen in eene veel tierker beweeging, de pond geopend , de warmte der Zonne
kan 'er veel beter doordringen, de lugt 'er beter in fpeelen,
en de vogtigheid wegneemen. Het Hout fluit zich als dan,
het verhardt, en wordt, by gevolge, veel duurzaamer. Om
van deeze waarheid overtuigd te worden , heeft men alleen de
proeve te neemen, 't geen ieder doer kan, met, in die verfchillende Saizoenen , boomen te vellen.

VERFIAAL VAN DRIE REIZEN , VAN DE KAAP DE GOEDE
HOoP , IN DE ZUIDLYKSTE DEELEN VAN AFRICA.
DOOR MR. FRANCIS MASSON.

Rie

Jaaren agter elkander heeft Mr. FRANCIS MÁS,/ D
SON
, een der Hovenieren des Konings van Env',

,) land,, ter ontdekking van nieuwe Mantel], om 's Konings
,' Kruidtnin , te Kew, te venneerderen, de Zuidelykfle deelen van ilfrica doorreisd , en van deeze zyne drie toch31
31 ten der Koninglyke Maatfchappy een berigt gegeeven;;
te vinden in het laatst uitgekomene of het LXVI Deel ,
5)
der Pbilolopbical Tranfaaions. Wy oordeelen onzen Lee,'
)9 zeren genoegen te zullen geeven , met dezelve , in ons
,, Illengehverk te plaatzen; thans deelen wy, de eerfte Reis
31 mede, die, by wyze van Dagverhaal, gefchreeven , de
,, volgende byzonderheden oplevert."
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In den Jaare MDCCLXXII, ging ik , op den io December, laat in den naamiddag, van de Star! der Kaap, vergezeld van een Hollander en een Hottentot , de dryvers van
myn wagen door acht Osfen getrokken. Op deeze wyze
reist men bier gewoonlyk. Men geeft de voorkeus aan Osfen boven Paarden , om dat ze goedkooper ingekogt en onkostlyker onderhouden worden. By 't oudergaan der Zonne trokken wy over de Zoute Rivier,, omtrent twee mylen
van de Stad der Kaap, waar een hooge Vlaggeltok geplaatst
is, met een groot fink Kanon, gefchikt om zeinen te geeven , in gevalle van vyandlyke verrasfing: deeze zeinen worden beantwoord door andere , van hoogten op gevoeglyke
afitanden , en zetten het omgelegeu Land , binnen korten
tyd , in rep en roere. Des nagts reisden wy over eene
groote zandige vlakte; en met het aanbreeken van den morgenilond hidden wy flit by cone kleine hut Ellis Kraal geheeten. — Den volgenden dag namen wy 't vermaak van
eene kleine foort van Antelopen, door de Hollanders Steenbokken genaamd , te jaagen. Wy trokken over een groot
gedeeite van deeze zandige vlakte, die zeer uitgebreid is,
Itrekkende van den Tygerberg tot Baay Fals , meer clan
twintig mylen; van den Tafelberg tot de Hottentotfcbe HollandfCbe Bergen, omtrent dertig mylen. De grond deezer
vlakte is ongefchikt tot bouwland ; zynde zuiver wit zand,
door den Zuid Oosten wind van het Strand by Baay Fals
aangejaagd, zomtyds geheele duinen vormeude; flier groeit,
egter, eene ontelbaare menigte Planten aan dit Land byzonder eigen.
Den it. trokken wy voorby den Tygerberg , dies aan
onze Regterhand laatencle; tangs de Landen zagen wy veele fchoone Plantadien, overvloed van Koornvelden en 1Veidlanden.
Den 12. gingen wy voorby den Paardenber , zo genaamd ter oorzaake van de menigte Zebras eertyds daar gevonden , door de NederlandfCbe Inwoonders Wilde Paarden
geheeten. Omtrent den avond de Berg-Rivier overtrekkende , kwamen wy in de Landitreek Draakeitflein , eene Vallei omtrent tien mylen lang, en bykans half zo breed; vervuld met groote Plantadien van Wyngaarden , en Boomgaarden van de meeste EuroptfCbe Vrugten , bier door de Sollan-
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landers gebragt; to weeten Abricoofen, Perziken, Pruimen ,
Appelen, Peeren, Vygen , Moerheien , Amandelen, Kastanien en Nooten; doch geene Indifthe Vrugten, uitgenomen
de Guyava en de 7ainbo , die geen van beiden volkomene
rypheid krygen. De Plantadien zyn doorgaans aan den voet
der bergen aangelegd , en worden bewaterd door kleine firoo;nen , die , met groote nederfchieten , en over de
Tuinen en Wyngaarden geleid worden.
Den 16. reisden wy na een klein Dorp Pare! geleegen aan
den Noord , Oostkant van den Parel.Berg , 't zelve beffaat uit
eene Kerk en omtrent twaalf finizen , bier en daar aan den voet
des Bergs, met lchoone Tuinen en Wyngaarden, die zeer
beerlyken Wyn uitleveren.
Den 17. beklom ik den top des Pare! Bergs ; waar ik een'
geheelen dag befleedde in bet zoeken van Pia nten , en het Jangen van een foort van 4ntelope, bier onder den imam van
Rbee-bokken bekend: doch zonder vrugt. Niets ontdekte ik
hier opmerkenswaardiger dan twee groote vaste rotfen van
eerie rondagtige gedaante: elk deezer durf ik verzekcren is
meer dan cen myl, rondsom den voet, en meer dan twee honderd voeten ',oven den grond. De oppervlakte is bykans
effen, zonder hobbels of fpleeten , en zy beftaan nit eerie
foort van &villa of Crania verfchillende van die der nabygelegene bergen.
Den 18. zetten ivy onze reize van bier voort na eerie Va/ei, bsdend aan het Zuid.Oostlykst gedeelte van Draakenflein,
den Ranfcben H04. (*) geheeten: een gedeelte der Franfcbe
Vlagtclingen , die , omtrent den aanvang deezer Eenwe ,
Frankryk verlieten , hebben zich hier nedergezet. Schoon
dit eene armlyke plaats is , koud en moerasfig van grond,
brengt dezelve Koorns genoeg voort your de Inwoonders ,
zuuren Wyn en eenige Vrugten. Draakenflein en de Fran/be Hoek zyn ten Noord Oosten en ten Zuid-oosten bepaald
door een keten hooge Bergen , die by Kaap
begins ,
en met een bot
g Circa tot het Noord.Westen van de St. Helena-Baay,, en op verfcheide plaatzen , als met armen , dieper
landwaards in fchier. Deere twee Valeien worden bewaterd
door de Berg- Rivier , die in de bergen van Stellenbosch ont1Pringt. Het is eerie groote Rivier; doch nergens bevaarbaar.
De
(*) Dit denk ik is de plaats, die eenige Franfcbe Reizigers , in
hunne aanmerkingen over de Kaap de Goede Hoop , in hunne teal,
Petite Rochelle noemen.
R d
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vercierd met eene groote verfcheidenheid van
De Oevers
zeldzaame boomen.
Den 4. January des Jaars MDCCLXXIII , bereikten wy
Stellenbosch, een klein Dorp, omtrent dertig mylen ten NoordOosten van de Stad der Kaap getegen , beflaande uit omtrent
dertig Huizen, in een geregelde Straat gebouwd, met een ry
groote EikenbOomen aan elke zyde voorby de Huizen been,
die het zeer aangenaam maaken in 't heettle Saifoen. Deeze
Eiken. , van dezelfde foort als onze Engelfthe , werden uit Europa herwaards gebragt door ADRIAAN VAN DER STEL ill
vroegeren tyde Gouverneur van de Kaap , die dit Dorp Iligtte
en mar zyn' naam noemde. Het land daar rondsom is yolkryk , en men vindt 'er veele fchoone landhoeven , die een overvloed van Koorn en Wyn opleveren. Het wordt bevogtigd
door eene kleine Rivier de Eer/le Rivier genaamd, die zich
in 't Oostlykst gedeelte van Baay Pals outlast. Wy vonden
de Landhoevenaars bezig met bet uitdorsfchen van hun
Koorn;'t welk, op de volgende wyze,door Paarden, verrigt
wordt. Zy maaken een' ronden vloer, van omtrent dertig ,
veertig of vyftig voeten middellyns , beftaande uit klei en
koemest, zeer vast onder een verbonden: hier rondsom regten zy een wal van flyk op , omtrent ter hoogte van eens
mans borst: deezen vloer bedekken zy met fchooven , begin.
nende van bet midden af, en leggen ze in evenwydige kringen , tot aan den buitenkant. Hier brengen zy twintig of
dertig Paarden in, die een Hottentot, voorzien met een lange
zweep, rond cirift tot dat het Koorn uitgetreeden is, en het
Stroo zo fyn als kaf wordt ; dit zuiveren zy vervolgens en
brengen bet op de Graanzolders. Deeze wyze van dorsfchen
kunnen zy zeer veilig to werk Kellen: dewyl bet bier zelden
regent van het midden van Odober tot het midden van Maart.
Den 5. verreisden wy van hier, fangs den voet der bergen
van Stellenbosch, tot Hottentotsch Holland, eene aangenaame
en vlakke landareeke, aan drie kanten door bergen omringd;
de andere zyde is open na den Oostkant van Baay Pals. Hier
zyn acht of den Piantadien, met fchoone Huizen , Tuinen,
Wyngaarden en Koornlanden, dit land ligt omtrent vyfendertig mylen Oostwaards van de Stad tier Kaap.
Den 6. beklommen wy de bergen langs een zeer lid en ongemaklyk pad, 't welk de Landlieden Hottentotsch Hollands
Kloof (*) noemen; naa veel arbeids en moeite bereikten wy
den
(*) Dit woord betekent een naauwe doortocht over 't laagfte gedeelte van een keten Bergen, of ook een nauwe doortocht tusfehen
twee Bergen.
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den top, en kwamen in eene ruime vlakte, waar op een on.
telbaare menigte groote flukken rots verfpreid lagen, zigtbaar

nedergeveld door de kragt van den Zuid-Oosten wind, die
bier , geduurende den Zomer, met groote hevigheid, waait.
Eenige deezer rotzen geleeken wel de rulnen van Kerktoorens, en waren door wind en regen zo dun uitgefleeten, dat
le zagte deelen, op veele plaatzen , gaten gekreegen hadden. Zy betiaan uit het Cos Qyadrum van LINN/EUS. De
grond daar rondsom is zwarte aarde, doormengd met zuiver
wit zand , waarfchynlyk voortkomende van het flyten der
rotzen. Op deeze bergen is eene groote menigte van zeldzaame Planten, en ze zyn, zo ik my verbeelde , de rykfte bergen van Africa voor een' Kruidkundigen. Wy too en
toen over de Palmet Rivier , zo geheeten naar eene Plant (*),
die bykans bet water geheel bedekt ; de Bladeren daar van
gelyken zeer naar die van den Ananas of Pynappel; doch de
Bloemen naar die van een Rietgewas. 's Avonds trokken wy
over de Boter,
Rivier, die klein is, en namen onzen intrek
in een gemeene hut; hier leeven de Hollanders en de Hotten.
totten bykans door elkander,, de bedden beftaan alleen uit
Schaapenvagten. Den volgenden morgen bragt een oude
Hottentot ons versch geflacht vleesch tot ons outbyt.
Den 8. kwarnen wy aan eene heete Bron , gelegen aan den
Zuid-Oostkant van een grooten Berg , den Zwarten Berg
geheeten. De Oostindirche illaatfchappy heeft bier een vry
goed huis opgeregt , waar in de Zieken ontvangen worden.
Het water is brandend beet, als het eerst uit den grond komt,
doch den of twaalf fchreeden over den grond geloopen heb.
betide, wordt het gemaatigder. Het Volk fchynt bier dit water to gebruiken tegen allerlei Ziekten zonder eenig onderfeheid,en heeft 'er dikwyls misichien nicer fchade dan baat van.
Den 10. oaken wy over de Rivier Zonder Linde , die zich
ontlast in de Breede 's Avonds bereikten wy de
Zoetemelk Valei, waar in een goed huis is, behoorende aan
den Opziender vau de 1.3oslchen der Maatfchappye deeze
Her ontving ons met de uiterfte beleefdheid , en wy bleeven
by hem, vyf dagen. Den vierden dag bezogten wy de bosfchen omtrent ter halver hoogte van een hooge keten Bergen,
zich uitftrekkende aan den Noord- en Noordoostkant der Valei.
De Zoon eens Landhoevenaars vergezelde my,, en Ham met zich
acht groote ruige Honden,die,onder den weg , twee Wolven
opjaagden ; een derzelven bragten wy een wonde toe met
eeti
(*) Scboenus Serratus.
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een ligt fchot , zo dat de Honden hem beet kreegen. Hier
op volgde een hevig gevegt, 't welk een uur duurde eer
hem gedood hadden. Vervolgens klommen wy over veele
fchroomlyke Iteilten , tot wy de bosfchen bereikten: deeze
zyn donker en naar, doormengd met opklimmende heesters
van verfcheidenerlei foorten. De Boomen zyn zeer hoog :
eenige bereikten tachtig , zommige honderd voeten , dikwyls opgroeiende nit fteile rotzen , waarop geeue aarde
te zien was. Tusfchen deezen valt , met een fchriklyk
gcraas , het water zomtyds neder in watervallen , loopende ove.r rotzen die rechtflandig de hoogte van twee hon.
derd voeten haaien. Deezen dag flond ik veel vermoeienis nit, in deeze afgclegene en onbezogte bosfehen; de verniengde aandoeningen van fchrik en verwondering waren
onophoudelyk. Het grootfle gedeelte der Boomen zyn den
Kruidkundigen onbekend. Eenige vond ik in bloei ; andere , die nog zo verre niet heen of reeds ,overbloeid waren,
moest ik overlaaten aan het onderzoek der zodanigen, die
naa my komen , en een gunfliger Saizoen aantreffen.
Den 16 bezogt ik een Kraal der Hottentotten : de Mannen waren, op dien tyd, alien nit om op bun Vee to pasfen ; doch de Vrouwen en Kinderen bezig met bet houwen
hunner Hutten , die zeer laag zyn en van eene ronde gedaante , gemaakt van buigzaame ftokken, welker einden zy
in den grond fteeken , en in diervoege zamenbrengen, dat
zy een aantal van boogen, die elkander kruisfen , nitleveren ;
deeze bedekken zy vervolgens met rietniatten. Zy hebben
een rond gat in 't midden van de vloer, om vuur te flooken , en bier zitten zy rondsom op den grand neder : over
ten Schoorfleen, of een gat oin den rook uit te laaten , bekommeren zy zich niet.
Den 18. trokken wy de Breede Rivier over , deeze is groot,
en 's 'Winters niet dan met een fchouw over te komen : in
het tegenwoordig Saizoen doorwaadden wy dezelve ter plaat.
ze , daar de Rivier Zander Einde zich met dezelve vereenigt.
's Avonds kwamen wy te Kwellendam , eene plaats omtrent
honderd vyftig mylen ten Noordoosten van de Stad der K.aap:
bier onthielden wy ons twee dagen; doch bet Jaargetyde te
verre verloopen vindende , om eene aanmerklyke verzameling
van Plamen re doen , keerde ik, langs den zelfden weg, dien
ik heen gegaan was, na de Kaap te rugge. Op deeze Reis vergaderde ik het Zaad van veele fchoone foorten van Eric& ,die ik
wind dat zo wel tieren in de Koninglyke Tuin te Kew.
Kerwagt de Tweede Reize by eene vaigende Gelegenbeid,
HET
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BET CHARACTER VAN WILLFBI DEN I, PRINS VAN ORANJE,
&C. &C. &C.
(OVerge110Mel1 flit R. WATSON ' S History, of the Reign of
Philip the fecond.)

N Immer was een Man gefehikter tot het volvoeren der
moeilyke onderneemin g , om een verdrukt Volk van 't
juk des Dwingelands te opthefren
b
, dan WILLEM de 1, Prins
van Oranje. Zyne bitterfte vyanden zelve erkennen , dat hy
wakker, onvermoeid, diepdenkend en fchrander was, en eene byzondere behendigheid bezat om de genegenheid van anderen te beftuuren, tot zich te trekken , en te behouden. By
deeze agtenswaardige Bekwaamheden mogen wy , op de Gefchiedenis zyns leevens, en het getuigenis der bedreevendfte
Schryveren, ons verlaatende, de deugden van Grootmoedigheid, Regtvaardigheid en Gemaatigdheid voegen, die misfchien niemand ooit in grooter mate bezat. Te midden van
alle de lotverwisfelingen, die by onderging , was hy nimmer
opgeblaazen , nimmer neerfla gtig: 't zy de zaakcn hem made
of tegen liepen, by behielcCrteeds dezelfde eenpaarigheid en
helderheid van geest.
Een aanzienlyk Roornschgezind Schryver beichuldigt hem
van Gierigheid en Schraapzugt ; ondertusichen heeft hy pen
ben enkel voorbeeld , om zyne befchuldiging te ['maven , kunnen bybrengen. Nergens vindt men, in de Gefchiedenis dat
hy zyne magt gebruikt hebbe tot het bevorderen van zyne eigene belangen, ten nadeele van byzondere perlbonen of van
het Gemeen. Hy weigerde altoos de hand te hebben in het
be(Iuur der geldmiddelen ; hy eischte zelfs de betaaling Met van
het inkomen , hem door de Staaten toegeilaan; en, by zyn
dood, het hy zyne huislyke zaaken in zo flegt eene orde , dat
de Staat verpligt was eerie fom te beilemmen tot onderlioud
zyner Weduwe en Kinderen.
Die zeifde Geichiedboeker heeft hem Bedrog en Geveinsdheid ten taste gelegd ; en brengt, ter ttaaving bier van, geese andere bewyzen by dan in 't wilde lchermende fmaadredenen , en waar van zyne geflaagendfte vyanden gees woord
reppen. VG& dat hy met PHILIPS brak, wraakte by, by alle
gelegenheden , de genornene maatregels ,en vervolgens gedroeg
hy zich als een openbaar vyand. - Hy liadt zeggen
eenige Roonscb-Catbolyke Schryvert Been anderen Godsdienst,
dan then belang en heerschzugt hem voorfchreeven. Steeds
R5
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was zyn gedrag geregeld en onopfpraaklyk, en hy nam nauwkeurig de pligten waar van den Godsdienst, door hem beleden. Alles wat zy aanvoeren om die befchuldiging te vestigen , beftaat bier in, dat hy de Roomsch Catbolyke Godsdiensthelydenis , in welken by aan 's Keifers Hof was opgevoed,
liet vaaren, om weder te keeren tot de belydenisfe, in zyn
vroegfte Jeugd hem ingeboezemd. Zyn Godsdienst was, in
de daad, niet van dien ilempel als die der Catbolyken , welken by verliet, noch ook van eerie munt met dien van een
groot getal Proteflanten, wier zaak hy omhelsde. Zyn Godsdienst leerde hem de befpiegelende begrippen, of uitwendige
plegtigheden, niet aanzien als eerie genoegzaame rede, om allen , die van hem verfchilden, te vervolgen. Maar, in eerie
Eeuwe van naargeestig en wreed bygeloof, 't welk bykans
alle de medegenouten zyner Jeugd befinet hadt , was zyn
Godsdienst, overeenkomilig met de Leerftukken, Geboden ,
en het Voorbeeld des Inftellers vreedzaam , gemaatigd
menschlievend.
Zyne Gemaatigdheid en Menschliefde bepaalde zich niet tot
eenen byzonderen Aanhang order de Christenen. Gelyk hy,
den Roomfcben Godsdienst nog aankleevende, alles te werk
ftelde om de Vervolging der Proteflanten te weeren ; EL) wendde by, de Leer der Hervormden omhelsd liebbende ,alles aan,
om de Roomfchen tegen geweld te befchermen, en hun eerie
vrye Godsdienstoefening re bezorgen , voor zo verre beaaanbaar was met de openbaare rust. Hier nit of te Leiden dat hy
geen Godsdienst in 't geheel hadt , is verder gaan dan de
regtmaatigheid der Vervolging te beweeren; het is even 't
zelfde als te ftellen, dat hy, die in vrede kan leeven met Menfchen van hem in Godsdienflige begrippen verfchillende , geen
opregt Christen kan weezen.
De betigting van Eerzugt, naar maate de Roomscbgezinde
Scbryvers mild zyn om 'er WILLEM DEN I mede te bezwaaren, is van geen gewigt altoos. Eerzugt, op zich zelve befchouwd , verdient lof noch blaam; doch ze wordt lof- of
laakenswaardig door 't einde 't welk zy zich voorflelt, en de
middelen ter bereikinge van dat einde gebruikt. Indien wy
nu, volgens deezen regel, over 't Charatter van den Prins van
ORANJE oordeelen , is het onmogelyk, dat Perfoonen, in beginzelen zo rechtdraads tegen elkander aangekant, als de Catbolyke en Proteflantfche Gefcbiedfcbryvers , kunnen overednftemmen.
Wanneer wy, met de eerstgemelden , de regten van alle
Voriten op dezelfde gronden doen ruaen, zonder eenig onder.
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derfcheicl te maaken tusfchen een volftrekt oppermagtig Vorst,
en een Koning over een vry Volk, en gelooven, dat elk Op-.
pervorst een Godlyk en onbetwistbaar regt bezit om eene willekeurige magt te oefenen , over den Godsdienst en de Vry.
heid zyner Onderdaanen ; wanneer wy gelooven, dat een KoDing, met verlof van den Pans, de heiligfte eeden kan fchenden , en dat de Verpligting zyner Onderdaanen in voile
kragt blyft , zelfs naa dat alle voorwaarden , op welke zy
gehoorzaamheid beloofd hadden, met voeten getreeden zyn.
Wanneer wy , met dergelyke begrippen vervuld, over het
Charatter van Prins WILLEM DEN I oordeelen, zal het zeer
bezwaarlyk vallen, hem niet aan te merken als fchuldig aan
verraad en opttand, en, in dit geval, zal bet gunitigfte vonnis , 't geen wy over zyn gedrag kunnen ftryken , bier op nit
komen, dat een misdaadige Eerzugt daar van het beweegrad
geweest hebbe.
Maar, indien wy, van den anderen kant, de eifchen van
den Paus als ongerymd en godloos houden ; indict] wy de
Regten der Onderdaanen voor niet min heilig dan die des Konings aanzien; indien wy onderfcheid maaken tusfchen een
Vorst met onbegrensd gezag bekteed, en een Koning, wiens
magt bepaald is door de grondwetten van den Staat ; tusfchen
een' Vorst wiens regten van Oppermogenheid onherroeplyk
zyn , en eenen , die het gezag verkreegen heeft op zekere
voorwaarden, welks volbrenging by met cede beloofde, terwyl de Onderdaanen zich tot gehoorzaamheid verbonden,
nits by die voorwaarden onderhieldt. — In dit geval zal
ons oordeel, over wit,LEm DEN I, geheel verfchillen van 't
seen wy, volgens de eerfte verondefttelling, theeken. Wy
zullen hem clan niet alleen onfchuldig verklaaren van de Misdryven hem, door zyne vyanden , ten taste gelegd; maar ook
de heerlyke tytels, hem door zyne Medeburgers gegeeven,
fchenken; hem den Vader des Vaderiands, den Befchermer
der Vryheid en der Wetten heeteu, die, edelmoedig, zyne
belangen , zyne rust, zyne veiligheid aan 't algemeen welzyn
heeft opgeofferd; en, in den beginne, door raad en klem van
redenen, vervolgens door magt en wapenen, niets anders gedaan heeft om zyne Medeburgers te verlosfen en van verdrukking te bevryden, dan,in dergelyke omftandigheden , elk
Vriend vary 't algemeen welvaaren , zou gedaan hebben.
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REDENVOERING OVER DEN SCHRYESM.
Door

den Heer

DE EUFFON (*).

ANNE HEEREN !

Y hebt my met Eere bekroond , door my tot Lid te
roepen ; doch de Roem is geen weezenlyk goed dan
wanneer men dien waardig is : en ik kan my geenzins verbeelden , dat eenige Stukjes, zonder kunst en zonder eenig
ander cieraad dan dat der Natuure , gefchreeven, genoegzaam zyn om plaars te durven neemen , onder de Meesters
der Kunfte, onder de groote Mannen, de flonkerlichten der
Franfcbe Letterkunde, wier Naamen , thans , door de fletn
der Volken , met roem vermeld , door de tong der laate
Naakomelingfchap, zullen gepreezen worden. Gy hebt,
MYNE HEEREN andere beweegredenen gehadt om 't oog
op my te flaan gy hebt aan het doorlugtig Genootfchap,
waar van ik zints lange de ecre genoot een Lid te zyn,
een nieuw blyk van hoogagting willen verleenen : myne erkentenis , fchoon verdeeld, zal niet min leevendig weezen.
Doch hoe voldoe ik aan den pligt , my deezen
Dag opgelegd? 1k heb niets , ANNE HEEREN, om u aan te
bieden , dan 't geen uw eigen is : het beflaat in eenige Bedenkingen over den STYL gehaald nit uwe Werken ze
zyn , onder 't leezen uwer Schriften , in de verrukking van
de fchoonheden , daar in voorkomende , gevormd , en zy
zullen, aan uw keurig oordeel onderworpen , met eenig geluk te voorfchyn treeden.

G

Door alle tyden been heeft men Mannen gevonden, die,
door 't vermogen der Spraake, over anderen wisten te gebieden. Doch het is alleen in de verlichte eeuwen dat men
goed gefchreeven, en goed gefprooken , heeft. Waare Welfpreekenheid veronderltelt een aangekweekt Vernuft en een
geoefend Verfland. Deeze verfchilt zeer veel van die natuurlyke vaardige gemaklykheid in 't Ipreeken ; eene gaave
gemeen aan alien , die Berke driften , welgefchikte fpraakdeelen , en eene leevendige verbeeldingskragt hebben. Dee.
ze Menfchen worden op 't fterkst aangedaan , zy vieren
zich bot , al het uiteriyke draagt 'er merktekens van : en,
door
(is) Prononci dans rilcadimie Franco:1'e, 25 "hilt 1753.
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door een looter werktuiglyken indruk , wekt hun geestdrift
die van anderen op, en maakt dezelfde aandoeningen gaande.
't Is het Lichaam , 't welk tegen het Lichaam fpreekt: alle de
bewee,ingen , alle gesten fpannen zamen, en werken even
zeer. Wat is 'er noodig om de menigte te beweegen, en
te verrukken ? Wat is 'er noodig om het meerendeel der Menfchen te ontroeren en over te haalen ? Een flerke en hartroe.
rende item, nadruklyke en veelvuldige gebaaren, hoog klinkende en vioeiaide woorden. Maar by 't klein getal , die
een beklonken oordeel, een' kiefchen finaalc, en keurigheid
bezitten; en die, gelyk gy, WINE BEEREN ! den toon , de
gesten, en den klank der woorden weinig rekenen, moet men
zaaken, denkbeelden, redenen, bybrengen , die weeten
orde te fchikken, en eene voeglyke houding by te zetten.
't Is Diet genoeg het oor.op klanken te onthaalen , het oog
door gebaaren te behaagen, men moet op de Ziel werken, en
't Hart raaken met tot het Verftand te fpreeken.
De Styl is niets anders dan de fchikking en de voortgang,
die men aan zyne denkbeelden geeft. Dringt men ze byan ,
dan wordt de Styl flerk , kragtig en bondig: laat men ze
langzaam volgen , en bezigt men eene magt van woorden
om ze zamen te voegen , hoe welluidend deeze zyn molten,
de Styl zal wydloopig, /af en kruipend worden.
Doch eer men de orde zoekt in welke men zyne denkbeelden zal voordraagen , is het noodig een ander veel algemeener
plan te vormen , waar in geene andere dan de eerfte en voornaamfte denkbeelden komen : met deeze elk op zyn plaats
te fchikken moet bet onderwerp ,'t geen men voorheeft te verbandelen , omfchreeven, en de uitgebreidheid daar van bepaald worden: door zich onophoudelyk deeze eerfle grondtrekken voor den geest te brengen , bepaait men de juiste
tusfchenruimten die de hoofd denkbeelden van een fcheiden,
en dit doer de bykomende middel denkbeeiden, gefchikt om
dezelve aan te vullen, gebooren worden. Door de kragt van
Vernuft vertegenwoordigt men zich alle de algemeene en by.zondere denkbeeiden, onder derzelver waar gezigtpunt; door
de juistheid van Oordeel, fchift en rcheidt men dorre denkbeelden van ryke en vrugtbaare; door de fcherpzinnigheid ,
de vrugt van hebbelykheid in 't fchryven, bernerkt men, by
voorraad , welke de uitwerking zal weezen van alle deeze werkingen des Verftands. Wanneer een Onderwerp eenigermaate uitgebreid en zamengefteld is, kan men zelden, met anen
opflag van het Oog , 't zelve doorzien, of met an enkelepooging des Vernufts, alleszins daar in doordringen ; zelis gebeurt
her

246

REDENVOERING

het zeldzaam dat men , naa herhaalde overweegingen ,
zelve, in alle betrekkingen , begrypt. Te veel kan het niet
bepeinsd worden : dit zelf is het eenig middel om de denk•
beelden te bepaalen , lit te breiden , en te verheffen: hoe
meer weezenlykheids en kragts men daar aan geeve, hoe
gentaklyker bet vervolgens zal vallen , die met woorden te
bekleeden.
Dit plan is nog de Styl niet; doch de grondflagdaar van ;
dit Iteunt, Ituurt, en regelt denzelven naar vastgeflelde wetten : zonder dat plan , verwildert de beste Schry yer,, zyn
pen zwiert onbedwongen , maakt ongeregelde trekken ,
en kwaalyk zamenfiemmende beelden. Hoe fchitterend de
kleuren zyn , waar mede hy zyne denkbeelden fchildert ,
hoe veel fchoons by ten toon fpreide in zyne uitweidingen , zal het over 't geheel floot4n , geen kragt doer), en
een onvoltooid werk uitleveren : en , als men zich over 't
Vernuft des Schryvers verwondert , zal men hem tevens van
mangel aan Oordeel befchuldigen. 't Is, te deezer oorzaake, dat zy , die fcbryven gelyk zy fpreeken , fchoon zy
goed fpreeken , flegt fcbryven: dat zy, die zich door het
eerst ontftooken your hunner verbeelding laaten vervoeren ,
een toon aanneemen , dien zy niet kunnen doorhouden ; dat
zy, die vreezen eenige op zich zelve ftaande en vlugtig opkomende denkbeelden te verliezen , en dus , op verfcbillende tyden , onderfcheide brokken op 't papier brengen, dezelve noit dan met gedronge overgangen aan e6n hegten;
dat , met een woord, zo veele Werken gevonden worden uit ftukken zamengefteld; en zo weinige die als in edns
gegooten zyn.
Ondertusichen is elk Onderwerp maar 6dn ; en, hoe uitgebreid het moge weezen , kan het in done Verhandeling
begreepen worden; de afbreekingen, de rustingen, de verdeelingen , behooren niet gebrtnkt te worden dan wanneer
men verfchillende onderwerpen behandelt, of, wanneer men
van groote , moeilyke, en ongelyke zaaken moetende fpreeken , de geest door de menigte van hinderpaalen gefluit en
bedwongen wordt , door de noodzaaklykheid der omftandigheden; anderzins zal het groot aantal der afdeelingen , wel
verre van een werk bondiger te maaken , de zamenvoeging
wegneemen. Het Eoek fchynt in 't oog klaarder ; doch het
oogmerk des Schryvers blyft duister ; hy kan geen indruk
maaken op den geest des Leezers, hy kan zelfs dien Met
gaande 'louden dan door den voortloopenden draad zyner
Redeneeringe , door de welzamenitemmende fchikking der
denk-
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denkbeelden, door eene agtereenvolgende ontwikkeling, ee.
ne welgefchikte opklimming , en eenpaarigen voortgang , die
door alle afbreeking geheel verlooren gaat of vermindert.
Waarom zyn de werkflukken der Natuure zo volmaakt?
Het is om dat elk werkftuk een geheel is, en zy, volgens
een eeuwig plan, werkt , van 't welk zy nimmer afwykt ; zy
bereidt in fhlte de zaaden haarer voortbrengzelen ; zy fchetst
in d ens de eerfte gedaante van elk leevend weezen; zy ontwikkelt en volmaakt het zelve door eene geduurige beweeging , en in een' bepaalden tyd. Het werkftuk verbaast ;
maar 't is het Godlyk merk , welks trekken 'er op gedrukt
zyn, 't geen ons treft. 's Menfchen geest kan niets fcheppen , deeze brengt niets voort , of moet bevrugt weezen door
ondervinding en overdenking : de kundigheden zyn de zaaden van deszelfs voortbrengzeIen maar, indien 's Menfchen
geest de Natuur voelt, in haaren loop en werking , indien
deeze zich door befpiegeling verheft tot de verheevenfte waar.
heden , indien deeze die waarheden verdenigt , zamenfchakelt , en tot een Stelzel vomit zal dezelve, op onwankelbaare grondvesten , altoosduurende gedenktekens oprigten.
't Is bet gebrek aan een plan, 't is door niet genoeg op
het fluk gedagt te hebben , dat een Man van vernuft zich
verlegen vindt , en niet weet hoe hy een aanvang van fchry.
ven zal maaken : een groot aantal denkbeelden komt hem
teffens voor den geest: dewyl hy dezelve noch vergeleeken
noch aan elkander ondergelchikt heeft , is 'er niets 't geen
hem bepaalt deeze boven Beene te flellen : hy blyft in deeze verlegenheid; maar, wanneer by een ontwerp gemaakt ,
wanneer hy eens alle de denkbeelden , weezenlyk tot zyn
fink behoorende , verzameld en in orde gefchikt heeft, ontdekt hy ligt het oogenblik dat hy de pen moet opvatten ;
by ziet het tyclftip , waar op het voortbrengzel des vernufts
voldraagen is , gebooren , en voelt zich gedrongen om 't
zelve den dag te doen aanfchouwen. Hy valt , met vermaak, aan 't fchryven ; de gedagten vloeyen van zelve, en
de Styl zal zo natuurlyk als gemaklyk weezen: dit vermaak
ontfteekt een vuur 't welk zich door alles verfpreidt en
leeven aan elke uitdrukking byzet; alles wordt meer en meer
bezield ; de toon verheft zich; de voorwerpen krygen hunne eigene kleuren ; de opgewekte aandoening voegt zich by
de kundigheid , vermeerdert dezelve, voert alles hooger op ,
hint alles zamen , de Styl wordt klemmend en klaar.
Niets is meer aangekant tegen de vuurigheid , dan de begeerte om overal geestige invallen te plaatzen ; niets thy&
ger
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ger met de klaarbeid , . die zich over een gelled gefchrift
moet verfpreiden, dan die vonken, welke niet verwekt worden dan door met geweld de woorden tegen elkander te
f)aan , en flegts eenige oogenblikken licht geeven , ow u
vervolgens in 't donker te laaten. Dit zyn de gedagten die
niet fchitteren dan door tegenoverftelling; men vertoont niet
meer dan 6ene zyde van het voorwerp , alle de andere zet
men in de fchaduw ; en doorgaans is die verkoozene zyde
een punt , een hoek waar op men den geest met zo veel
meer gemaks laat fPeelen , als men dien meer verwydert van
de grootere zyden , aan welke het gezond verftand gewoon
is de zaaken te befchouwen.
Niets is, daarenboven , meer aangekant tegen de waare
Welfpreekenheid , dan 't gebruiken van die fyne gedagten,
dan het zoeken van die losfe, oppervlakkige, denkbeelden
zonder weezenlyk gewigt, en die , even als het geflaagen
biadgoud , geen glans hebben dan door 't verlies van vastheid ; hoe meer 'er van dat beuzelende en Ichitterende
een Gefchrift gevonden wordt , hoe minder klems, klaarheids , vuurs en Styls; of 't moet weezen dat het geheel
onderwerp zelve zodanig zy , en de Schryver geen ander
ooginerk heel dan beuzelen ; als dan zal de kunst om kleine zaaken te zeggen misfchien zwaarder worden dan de
kunst om van groote te •preeken.
Niets itrydt meer met het natuurlyk fchoon dan de moeite , die men neemt om gemeene zaaken, op eenezonderlinge en grootfche wyze , nit te drukken: niets doet een Schryver laager daalen. Wel verre dat wy ons over hem verwonderen , beklaagen wy hem , om dat by zo veel tyds
fpilde tot het maaken van nieuwe woordvoegingen , om
niets anders te zeggen dan 't geen de geheele wergild zegt.
— Dit is de misilag van aangekweekte doch dorre vernuften : zy hebben woorden in overvloed , doch geen denkbeelden : zy werken, derhalven, op woorden, en verbeelden zich denkbeelden zamengevoegd te hebben, ow dat zy
fPreekwyzen in orde fchikten; zy komen in den waan , dat
zy de taal .zuiverden terwyl zy die bedorven, door van de
betekenis der woorden of te wyken. Schryvers van deezen
Stempel hebben geen Styl, of liever zy hebben 'er flegts de
fchaduw van: de Styl moet gewigt aan de denkbeelden byzetten , en zy weeten van niets anders dan van woorden
plaatzen.
Om wel te fchryven moet iemand, derhalven , geheel meester van zyn onderwerp weezen, op 't zelve lang genoeg denken
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ken om de orde zyner denkbeelden klaar te zien , en daar
van een aaneengefehakelde keten te vormen, van welke leder
punt een denkbeeld oplevert: en, wanneer men dePenheeft
opgevat moot men die, volgens dat eettle ontwerp, bel'cuuren , en niet gehengen dat zy daar van afwyke , of al te ongelyk op 't een of 't ander fill liaa ; alle beweegingen moeten hepaald blyven binnen den voorgefchreeven kring. Hier
in beltaat de bne.iglield des Styls, dit zal ook de 6enheid daar
van ultinaaken , de vluglieid regelen , en alleen genoeg zyti otn
eenvoudi
denzelven keurig
en bo. , gelyk enduidelyk , leevendig
en onafgebrooken te doen worden.
Indien wy,, by deezen eerften regel , door 't veffland voorgerchreeven , k-iesbeid en ftuaak voegen, zorgvuldigheid omtrent de keus tier woorden, en fpreekwyzen , en bedagtzaamheld out de zAaken allecn te noemen met de gebruiklykfie
naameu, zal de Styl keurigheid krygen.
Paaren ivy bier merle can wantronwen, omtrent 't geen ons
ecrst in den zin fehiet, eene verfmaading van het enkel faitterende , en ten beftendigen alkeer van het dubbelzinnige en
aarrige, dan zal de Styl deftig en grootsch worden.
Eindelyk, inclien men fchryft , gelyk men denkt, en zelve
ten vollen overtuigd is van 't geen men eenen ander wil in..
boezemen , zal dit goed vertrouwen van ons zelven 't weft:
ons tot anderen genegen, en de waarheid van den 'Styl nitmaakt, denzelven de bedoeide uitwerking doen hebben; mits
dat deeze inwendige overtuiging zich doorgeen te {tette geesedrift ontdekke, eti 'er, in 't ganlche Werke nicer opregtheid
dan vertrouwen , nicer cede dan
doorfilaale.
In deezer VOege, MYNE HEEREN verbeeldde ik my, onder
het leezeu ewer Schriften, u te hooren fpreeken , en my les.fen mecle te deep en: myne Ziel, die, -.Let gretigheid, deeze
godipraaken der Wysheid verzamelcie wilds een hooger vlugt
neemen , en zich tot u verheifen : ydele poo7ing! — De
Regels , dus gaat gy voort, kunnen het 6 elfrek aan vernuft
niet vergoeden, indien .dit mangclt zyn
nutloos. C
' oed te
fchryven behelst, inzch, goed . te denken, goed te voelen
goed uit te drukken; het is teffens Verttancl, Oordeel, \ Ternuft en Smaak te hebben: de Styl veronderftelt de ver66itiging
en het te werk fiellen , van alle verftandiyke bekwaamheden:
de denkbeelden alleen maaken den grond van den Styl uit, .de
welluidendheid der woorden is iets dat 'er flegts bykomt, en
hangt alleen of van de aandoenlykheid des gehoors. Men behoeft maar een middelmaatig goed gehoor te bezitten , oat
kwaalyk zamentiemmende wooalen te verwerpen; dit, door
DEEL. MENGELW. N0. 6.
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het leezen van Dichters en Redenaars, geoefend en volmaakt
hebbende, zullen wy als werktuiglyk gedreeven worden tot
het navolgen der dichterlyke vloeiendheid, en het overneemen
der cieraaden van welzeggen. Dan naavolging heeft noit iets
gefchaapen, en deeze welluidendheid der woorden maaktnoch
den grondflag noch den toon van den Styl uit, en wordt
wyls gevonden in Schriften ledig van denkbeelden.
De Toon is niets anders dan de overeenkomst van den
Styl, met den aart des Onderwerps: noit moet dezelve gedwongen weezen : deeze wordt natuurlyk gebooren uit de
taal zelve, en zal zeer veel afhangen van de hoogte, tot welke men zyne denkbeelden heeft opgevoerd. Is men opgeklomtnen tot de algemeenfte denkbeelden, en is het Onderwerp in
zich zelve groot , de Toon zal zich tot dezelfcle hoogte verbefell : en, indien dezelve die hoogte behoude, zal het vernuft genoeg verfchaffen om elk voorwerp in een Berk licht te
plaatzen; kan men de fchoonheid van fchildering by de kragt
der vinding voegen; kan men, om kort te gaan, elk denkbeeld uitdrukken door eene leevendige en welpasfende beeldtenis, en van elke opeenvolging der denkbeelden een welzaInenfterinend en treffend tafereel waken, dan zal de Toon
niet alleen verheeven, maar hoogdraavend weezen.
Hier, MYJNE up.meN, zal de oefening meer doen dan alle
regels ; bier zullen de voorbeelden beter onderwys opleveren
dan de voorfchriften; loch dewyl het my niet vry ftaat de
verheevene en hoogdraavende flukken , die my zo dikmaals,
onder 't leezen uwer Werken, verrukten, by te brengen ,
vond ik my genoodzaakt my tot eenige aanmerkingen te bepaalen. Werken, in een goeden Styl gefchreeven , zyn de
eenige, die tot de laate Naakomelingfchap zullen overgaan :
de menigte van Kundigheden, de zonderlingheid der Gevallen , de Nieuwheid zelve der ontdekkingen , kunnen tot geene
zekere waarborgen van Oniterflykheid dienen : indien de
Werken, die dezelve bevatten, over geringe zaaken loopen,
indien ze gefchreeven zyn zonder fmaak , zonder vernuft,
zullen zy veriooren gaan: om dat de kundigheden, de gevallen , en de ontdekkingen ligt overgenomen worden , en 'er
zelfs by winnen, wanneer een bekwaamer hand die floife verwerkt. Die zaaken zyn buiten den Mensch, de Styl is de
Mensch zelve; de Styl kan, gevolglyk, niet ontvreemd; niet
veranderd worden ; wanneer dezelve verheeven , edel en
grootsch is, zal de Schryver, door alle tyden heen, even
zeer tot verwondering ftrekken : want 'er is Diets duurzaamer,
niets eeuwiger dau de Waarheid. Een Styl nu is alleen fchoon,
ont
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om dat dezelve een oneindig getal waarheden voor oogen
Alle vertiandlyke fchoortheden, die zich daar in voordoen,
alle de betrekkingen waar nit dezelve is zamengefteld, zyn zo
veele waarheden zo nut en mislchien veel dierbaarder voor
Menfchen geest, dan die den grond des onderwerps nit.
Inaaken.
Het verheevene kan Been plaats vinden , dan in groote on.
derwerpen. De Dichtkunst, de Gefchiedkunde, de Wysbe.
geerte , hebben alien hetzelfde voorwerp, en een zeer groot
voorwerp, de Mensch en de Natuur. — De Wysbegeerte
befchryft en tekent Natuur; de Dichtkunst fchildert en ciert
dezelve op; zy maalt ook de Menfchen, vergroot, verheft
hun, ja maakt 'er Heiden en Goden van. — De Gefchiedkunde lchildert niets dan den Mensch, en fchildert hem, gelyk by is: gevolglyk zal de toon eens Gelchiedfchryvers zich
niet verheffen, dan wanneer by charaders van groote Mannen fchetst , groote gebeurtenisfen, groote verrigtingen,grOote omwentelingen optekent , anderzins is 't genoeg dat zyn
Styl ernstig en deftig voortgaa. — De toon des Wysgeers
kan hoogdraavend worden , telkens als by fpreekt over de
Wetten der Natuure, over de Weezens in 't algemeen , over
de Ruimte, over de Stoffe, over de Beweeging, over den
Tyd , over de Ziel, over de Aandoeningen en. Driften: voor
't overige voldoet het, wanneer zyn Sty] edel en verheeven
is. — Maar de toon des Redenaars of des Dichters moet,
als het onderwerp groot is, altoos hoogdraavend zyn: dewyl
het in zyne magi: ftaat, by de grootheid des onderwerps, 20
veel optoois, zo veel aandoenlyks, zo veel verrukkends te
voegen als 't hem behaagt: en by verpligt zynde altoos te
fchilderen en de voorwerpen in den fterkften dag te zetten ,
daar toe alle kragten zyns vernufts moet in- en zamenfpannen.
Welke groote voorwerpen , 1VIYNE HEEREN , doen zich bier
op aan myn oog! welk een Styl, welk een Toon zou ik moeten gebruiken, om ze naar Waarde te fchilderen en of te beelden! De keur der Mannen is vergaderd. De Wysheid zit
voor. De Roem, te midden van hun gezeten , verfpreidt
haare Straalen op elk, en overdekt alien met een onverdoofbaaren en deeds fchitterenden gIans! Vonken van een nog
helderder licht fchieten , van haare onfterflyke kroon, en verzamelen zich op 't heilig hoofd van den magtigaen en besten der Koningen (LODEIVIK DE XV.) Ik zie dien Held,
dien aanbiddelyken Vorst , dien dierbaaren Meester. Welk
eene edelheid in alle zyne trekken! We k eene Majesteit in
zyn geheele Perfoon! Hoe veel doordrii,genheids, hoe veel
S2
goed.
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goedaartigheids, tears in den opilag zyner oogen ! Hy flaat
ze op u , Daly BEEREN ! en gy fchittert van een nieuw
vuur ; een leevendiger drift bezielt u ; ik hoor reeds uwe
godlyke toonen , en de welluidende mengeling uwer ftemmen ; gy verdnigt ze om zyne deugden te roemen , om zyne Overwinningen te zingen , om ons Geluk toe te juichen.
Gy vereênigt ze om uwen yver te doen blyken , uwe
liefde uit te drukken , en aan de Naakomelingfchap gevoelens over te laaten, waardig zo groot een Koning , en zy•
ne Afflammelingen. Verrukkende toonen ! zy treffien
my 't hart , zy zullen onfterflyk weezen , gelyk de Naam
van Lo DE WYK.
Welk een ander tooneel vol grootfche voorwerpen in 't
verfchiet ! De Beichermengel van Frankryk fpreekt tot RICHELIEU, en leert hem te gelyk de Menfchen verlichten en
Koningen te doen regeeren De Regtvaardigheid en de Weetenfchap geleiden SEGUIEK , en verheffen hem te gader tot
den hoogften rang in haare Geregtshoven. De Overwinning
komt met groote fchreeden aan , en gnat heenen voor de
zegewagen onzer Koningen, van welke LODEWYK de GROOTE zittende op behaalde zegetekens, met de eene hand den
Vrede fchenkt aan overwonnen Volken , en met de andere in
zyn Paleis de verftrooide Zanggodinnen verzamelt.
En digt by my, NINE HEEREN, welk een ander treffend
voorwerp I De Godsdienst in traanen , die de item der Welfpreekenheid wil leenen,om haare fmert uit te drukken , en
my fchynt te befchuldigen , dat ik te lang uwe rouwklagten heb opgehouden over een verlies, 't weik wy alien neyens haar moeten voelen.

EENVOUDIGE LEEVENSREGELS VOOR DE JEUGD.

(Lilt bet Engelsch.)
DE BESCHAAFDHEID.

En Engetschman in Londen , een Fransehman in Parys , een
E Spanjaard te Madrid te weezen , is eene bezwaarlyke taak;
doch ewer noodzaaklyk.
By zyns Gelyken loopt men gevaar van te groote gemeenzaam.
heid: 't is, damn), ten hunnen opzigte, goed, zekere maate van
agtbaarheid te beroonen: van onze Minderen moger wy ons eenigzins van hoogagting verzekerd houden, en dit kan Gene grooter
inaate van Gemeenzaamheid veelen.
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Een Man , die geheel geene Pligtpleegingen maakt, miner, zal by
aangenaam weezen, uitileekende verdienfien beziccen.
Als wy een ander in zyne redenen onderftennen , is het goed 'er
eene bedenking nit onzen eigen kooker by te doen. Stemt gy zyn
gevoelen toe, laat het met onderfcheiding weezen. Volgt gy zyn
raad, voeg 'er andere beweegredenen nevens. Langs deezen weg
zult gy ,en uwe meerderheid bewaaren en de genegenheid van anderen winnen.
Zelden fpreeken wy van onszelven met een gelukkigen uitllag.
Indien ik myzelven laak; men gelooft dat 'er meer aan vast is, prys
ik myzelven, men denkt dat het de maat overfchreedr.
Wy maaken een zo onaangenaame en belaehlyke Figuur, met het
korte woordje Ik, (Ik zeide, Ik deed) dat het beter ware dit voor
altoos te vermyden.
Hy die geen fcherts kan verdraagen, hebbe 'er zich zelve geheel
van te onthouden.
REIZEN.

Het Reizen moge Jonkertjes en LigtmiSfen vormen; zonder ge.
zond verftand, aandagt en opmerking, zal het nimmer weezenlyke
verdienflen fchenken.
Tragr, op reis zynde , de verfpreidde volmaaktheden der Vol.
ken, under weaken gy reist, te verzamelen , en in u te vereenigen.
Van iemand, die dikwyls eene groote Boekery bezogt, en doorgaans de flegtite boeken uitkipte, zeide men niet onaartig, dat by
de Boekery wiedde. Vee!e Reizigers wieden vreemde Landen; en
brengen Duitfcbe Dronkenfcho , Spaanfchen Hoognmed Franfche
Losbeid en Italiaaniche Bedrieglykheid mede. Duitfche Naarfligheid , Franfche Beleefdheid en Italiaanfcbe Spaarzaanibeid
zyn goede Kruiden, die zy agterlaaten.
'T HUWELYK.
Hy, die niets anders dan een goede Huisvrouw zoekt , zal 'er
waarfchynlyk eene vinden.
Getyke Huwelyken zyn doorgaans de beste en gelukkigae.
Geweldige Liefde-drift is de flegtile van alle beweegredenen om
to trouwen: een Pear, om geene andere rede gehuwd, zal zeldeu
lang gelukkig weezen.
In de keuze van eene Vrouw, moet groote Schoonheid eer ge.
myd dan gezogt worden. Een aangenaame een inneemend
voorkomen, die genegenheid zonder vuurige minnedrift inboezemen , zullen altoos nieuw zyn; Schoonheid verliest haar fmaak, Bevalligheid nimmer. Naa eene lange zamenwooning, is dezelve zo
aangenaam els in den beginne.
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DE SCHEIXIINDIGE EN DE JONGELING VAN AANZIEN.

Ene Vertelling.
(Uit bet Franscb.)
•E‘ En weeldrig en wellustig Jong Heer, de vermaken najagende,
trad by geval in den winkel van een zeer beroemden Scheikundigen. — fly wierd 'er getroffen , door ene vertoning van voor..
worpen, op welke by niet verdacht was; want hy had van de Konften en Wetenfchappen zo wel als van de Konflenaars , flechts dat
oppervlakkig denkbeeld, het geen de Gouverneurs gemeenlyk aan
de. Kinderen van Aanzien *even. — Hier flreelde Mies zyne zinner,; zyne ogen konden zich niet verzadigen, in de befchouwing
van alle die voor hem onbekende Itykdommen; brokken van edele
Gefteentens, die meerder gloed verfpreidden, meerder gips, en
een fchoner water hadden , dan de echtfte Diamanten; Compofitien,
waarvan de natuur geen voorbeeld oplevert. Vochten van duizend
verfchillende Koleuren, in doorfchynende Vazen , maakten, door
hunne fchakering en mengeling , in 't gezichtpunt , waarin zy
gepiaatst wierden, een Regenboog , aangenamer voor 'c gezicht,
en meer verfcheiden, dan die, welken de ?on in ene tegenoverhangende Wolk formeert. Terwyl zyne ogen deze voor hetn
geheel nieuwe wonderen doorliepen ademde by de alleraangenaa:nfte geuren in : alle de bloemen der Lente, door de distillering,
in weiriekende vochtm veranderd , dompelden hem in ene wetIwtige dronkenfchap. Men hood hem Eiixters en aftrekzels van
verfcheide dingen aan , waardoor zyn finaak niet minder geftreeld
wierd, dan zyne ogen en zyn reuk , door de Krifialifatien en de
weiriekende wateren, geweest waren. De Jongeling was betoverd
niunner had hy , op eenmaal, te gelyk zo veel genoegen ondervonden. fly kocht van a pes een weinig; befchouwde alle deze koste•
lykheden nochmaals; „ Hoe gelukkig, riep hy uit , is een Schei ■
„ kundige! zyn Leven is een aaneenfchakeling van aangename gest wanwordingen; op tnyn eer, zo ik Myn Heer de Graaf niet
,, was, wenschte ilc wet een Scheikundige te zyn."
De Meester hoorde hem; hy nam hem by de hand, en geleide
hem naar zyne werkplaats. Welk een verfchillend Toneel! Alles
had de gedaante van verwarring; aan de ene zyde zag hy een mengeng van de allerflrydigfle zeifflandigheden ; en aan de andere zyde , opeen gehoopte zanden aarden , flapels fmeltkroezen ,
horens. De verflikkende hitte der fournuizen , de verpeste nitwafemingen der kolen , de zwavel- en zaipeteracinige dampen ,
die nit de diatilleulteteb en vaten kwainen , en die de diatillering
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ring der Orangiebloern , van den reos , en van den ittgeiler thiet
konden temperen , benauwden hem. Alles fcheen den Jon.
gen Heer onverdragelyk en walgelyk te zyn. — Welk een
„ Hell weak een' Chaos! fchreuwde by uit," den weg wavier near
den winkel nemende.
Gy ziet hier, zeide de Scheikundige, die hem vergezelde, gy
ziet bier de uitkomflen of de gevolgen van de werkingen en werk.
tuigen, die gy in myne werkplaats gezien hebt. Men kan het ene
zonder het andere niet verkrygen. Deze uirkomfien zyn fraai; maar
de arbeid en de zwoegingen van den Konflenaar zyn wreed en pyn.
lyk, De uitwerkingen zyn u van dienst in de verkering, en ver.
meerderen uwe vermaken: — genietze : maar veracht noch
de konst noch den Konfienaar ; beloon hem, en moedig zynen arbeid aan; dit is uw belang zo wel als 't myne. Breng u gefladig,
in elle uwe genietingen, den Konflenaar te binnen , en erken de
konst die ze u verfchafr. Zo gy dezelve verfmaadt, zal by zyn
arbeid befchouwen als de bron van die verfmading , en de konst
verwaarlozen; zo gy dezelve eert , zal by zyn konst waarderen, en
gich toeleggen, om dezelve te vain-taken. Zo het den Konflenaar
niet gelukt aan zynen wensch te voldoen, dit 's altoos zyn fcbuld
niet; verfmaad hem daarom niet, maar ichuif het liever op rekening
van zyn yverzucht.
Vaarwel.......
De Jonge Heer , den Scheikundigen verlatende , llapte in zyn
, en ging near den Schouwburg. Men vertoonde aldaar
een nienw fink , een heal flak ; by vermaakte 'er zich wel, en
roemde het ten hoogften. Een zyner vrienden bewoog hem, otn
s'avands by een Coquette te gaan eten, aan Welke de Autheur van
dit flak mishaagde. Gedurende de Maaltyd fprak zy veel kwaads
van den Schryver, en beweerde , op een beflisfenden toon ,dat zyn
werk niet deugde. De Jonge Heer, die behagen wilde, verzuimde ook niet am bet Toneentuk als Becht uittekryten. Een van de
gasten, die by de vertoning tegenwoordig was geweest, en hem in
den Schouwburg een geheel ander oordeel had horen vellen, zeide
hem, een weinig fcherp, het gevaar dat by Rep van zich met deze
,6oluette in te laken; en voegde daarby: „ Jonge Heer! Zo gy
„ v‘ ist dat de Schryver een volkomen Jeer gearbeid heeft om u
„ twee 'men aangenaam to doen doorbrengen 1 Indien by 'er in ga„ flaagd is, waarom weigert gy hem den lof, die zyne wezentyke
„ beloning uitmaakt?" (*)
De Jonge Beer zeide in zich zelven: „ DE SCHEIKUNDIGE HAI)
1) OEM."
G. 11. E.

(*)Men paste dit toe op zeer vele Frequenteerders van den Schouwburg,

die, wanneer ze in den Schouwburg zyn, den Autheur, het Spel, en de Actcurs bewonderen, maar als zy 'er buiten zyn , en de gelegenheid zulks vet*.
eischt, alias wat zy geprezen hebben wederom laken.
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Orst Abas, die in Ispahan
Den Perfiaanfcben Rijksftaf zwaaide,
En, als een driftig oorlogsman ,
Mogolfche en Turkfche koppen maaide,
Had, fchoon beroemd door heldenda4n,
Gewoon in vuur en viam re leeven,
Het puntigsc Zusje tangs de Zaeu
In zinlijkbeid flier toe to geeven.
Hoe zeer men over 't IJ den tyd
Vermoordt met fchrobben, fcbuuren, boenen ;
Hoe zeer men vilten muilen flijr,
Op koufen loopt, in pints van fchoenen;
Hoe zeer men daar de onreinheid bant,
En pronkt met net getooide Zaalen ,
Mogt egter Broek in Waterland
By Abas wet een Iesje haalen.
't Was wet omareeks van Pint Niklaas,
Ten minfle in 't kortfte van de dagen,
Dat dees menschlievende oorlogsbaas,
Vermoeld en afgefloofd van 't jaagen,
Her Hofplein opreed, door een' ftoet
Gevolgd van Perfiaanfche Heeren;
Maar denk eons, Leezer, hoe 't gemoed
Van Abas raakte aan 't galoppeeren,
Toen Hij, in d'omtrek van zijn hof,
Een hoopje Paardenmest ontdekte,
Dit gaf aan dien Monarch haast fiof

'rot geemlijkheid ; ja dit verwekce
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Den zelfden opftand in zijn' geesr,
Een' opfland moeilijk te bedaaren,
Dien gij wet eens in de oogen leest
Van woekeraars of zwendelaaren;
Als bij geval een losfe kwanr,
Die gaarne, proper in de noppen,
Bij wijn en trijn de zorg verbant,
Deez' braave lieden weet te foppen.
&fin, mijn Abas zegt terilond:
„ De onreinheid zal ik nooit gehengen;
„ Elk weer dit ; wie ruimt, deezen grond?
„ Men wit dien drekvoogd herwaards brengen.*
Straks ziet een wakker Perikan,
Gewoon op 's Vorsten weak te vliegen ,
Den ilaaf op zekren afitand flaan:
, Zo mij mijne oogen niet bedriegen
, Heer Koning (zegt hij) werkt de ilaaf
, Ginds aan die rij amandelboomen'.
„ Welaan gezwind (is 't antwoord) draaf
„ Daar keen, en doe hem herwaards koomen."
Hij rent tertiond op een galop ;
En geeft zijn' ronzinant de fpooren:
, Het is amice om uwen kop
, Te doen; de Koning wil u hooren
, Gij gaat mar 't paradijs mijn vriend:
I Hoe zo? 'k heb immers niets misdreeven;
• Is Abas met mijn hoofd gediend,
' Een flaaf
Loch geen Prinslijk leeven,
• Parientie I'
Zo ge in oogenfchouw
Ooit in uw' leefcijd hebt genomen,
Hoe voor Loretto's lieve Vrouw,
Of voor den hoofdprelaat te Romeo,
Geboogen wordt, dan zaagt gy hiet
Voorwaar eene andere vertooning.
Mijn
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Mijn held is in zijn bonding fier,
En nadert dus der Perfen Koning.
„ Zijt gij, o morfig zwijn ! verplicht
,, De onreinheid van 't paleis te weeren;
„ En tergt ge ons koninglijk gezicht,
Zegt Abas), Luiaart! wij begeeren
„ Dat gij uw' post voortaan betracht;
„ 'k Weet
gefchonden eisch te wreeken;
„ Denk dat de firop u zeker wacht,
„ Indica ik ooit weer 't minfle teken
„ Van uw nalaatigheid ontmoet."
Ware
ik tot flaaffchen dienst gebooren
'
' Dan viel 1k mijnen Vorst te voet,
• Nooit zoo mijn luiheid Prinfen flooren.
• Als
antwoord, onbedeesd
' Gewoon was 't land met bleed te mesten,
Als Overwinnaar wierd gevreesd
Van &Indus tot Belgrado's vesten;
• Als Br, voor mijnen gouden croon ,
Mogol en Turk het hoofd zag nijgen ,
• Het fieraad was der aardfche Gam ,
' Moeide lk mij met geen Paardenvijgen I'
De jachtfloet fchrikt en denkt: gewis
Die floutheid zal de Koning wreeken;
Hij zal, op 't fpoor van Phalaris,
Hem in een' koopren flier doen fleeken.
Een ander vreest , niec ongegrond,
Voarzeker heeft de Vorst beflooten
Dat hij gefpitst word', ja terflond
Hakt Hij Iigt zeivi den flaaf aan mooten.
Neen; dees Monarch wiens krijgsbeleid
Zich 't loflijkfte eerfpoor wist te baanen ,
Wiens Borst vol your, wiens dapperheid
Een

wal

wa$ voor zija Perfumes ,
Ada

EN ZIJN

259

Adlit fchrandetheid , ach y kloek veraand

Niet minder hoog dan Zegepraalen :
Hij reikt aan zijnen flag de hand:
Uw antwoord fleit mijn zwakheid paalen;
„ Gij fchijnt (zegt Hij) tot hooger rang
Gefchikt, dan tot de liaaffche boeien,
„ Voortaan zult gij het waar belang
„ Miins Ilijks, in 't Kabinet , doen biotite.

4 * * * *
Een Sceptervoogd, die op den Troon
Een Volk regeert, door wijze wetten ,
Moet nooit, tot (mar van zijn kroon,
Op laage beuzelingen letten.
't Ontliert geen koninglijken held
vermaanen,
Het oar te leenen aan
(Indien het de eer der kroone geldt,)
Der mitillen zijner onderdaanen.
Het blijk' dat. Hij de fpreuk verflaa
(Dit coon' de Vorst in al zijn gangen!)
Non captat tnuscas aquila
Nooit zal ten Arend vliegen vangen.
C. V.

NABEItIG T.

H Et

Vertoog van den Fleet J. G. voldoet ons in zo verre dat wy
het zullen plaatzen; doch wat last ingezien zynde, zoo her
eenigzins ontydig komen, waarom wy het tot gelegener tyd
flellen.
Het Klinkdicht van J. B. j. fchoon niet of te keuren , komt thane
niet wel ter fnede, en 't is niet denkelyk, dat wy eene gefchikte
gelegenheid zullen vinden , om het zelve plaats te geeven.
De Herderskout van J. v. P. is ons te omflagtig of te veel gerekc:
het Slot is good; maar wy zagen het Stukje gaarne wat heknopter.
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REDENVOERING
OVER
MATTHEUS II. 23.

Door den Hoogeerw. THOMAS HUNT Profesfor in de
Hebreenwlche en Arabifche Taalen.
(Vervolg van N.

221)

M nogthans regt te doen aan het woord Nazar, moet
ik van 't zelve Met afaappen , zonder aan te merkeni
dat her wel die overweeging verdiene, waar mede men het,
te deezer gelegenheid, verwaardigde. Want, fchoon ik, in
geenen deele, kin berusten in eene der boven opgegeevene
Verklaaringen , desk ik egter, dat , kenden wy dit woord te
regt , en verflonden wy de meening van 't zelve in voile
uitgettrektheid, zulks veel zou helpers in ons tegenwoordig
onderzoek. De reden, die ik heb om zo te denken zal tea
vollen blyken uit myne eigene gisfingen over deeze plaats
van den Euangelist mATrHEus , die ik nu zal voordraagen.
Dan, eer ik voortgaa, zal het noodig weezen onderfcheid
, in uitgedrukte woorden voorte maulten tusfchen in
ze0 , en die alleen zin en meening beftaan. Dat deeze
plaats van de H. MATTHEUS nergens , in de Schriften des
Ouden Vorbonds, met nitgedrulete woorden voorkomt , wordt
gereedIyk erkend dat men dezelve, nogthans in zin en
meening, dikwyls daar in ontmoet, is een auk, 't geen wy
behooren aan te dringen. Dat het woord NAZARENUS, iii
een der Propheetifche Schriften ftaat , zal niemand beweeren; doch dat wy regtmaatigen grond van reden, in de Pro=
phectifche Schriften, vinden om te beweeren, dat onze Zaligmaaker zodanig iemand zou weezen , als zeer eigenaartig NAZARENUS mogt genaamd worden, zal, zo ik hoop,
nit de volgende bedenkingen blyken : en gevolglyk mede
dat onze Euangelist , warmed' by fchryft , dat Jesus een
NAZARENUS zou genaamd worden , of zyn, noch zelve ber
drw.
VI. REEL. MENGELIV. NO. 7.

O
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droogen was , noch ten oogrnerke had den Leezer te bedriegen.
De gemaakte onderfcheiding is niet willekeurig, of van
myn eigen vinding; maar gegrond op de wyze van aanhaalen , waar van de Apostelen zelve zomwylen gebruik maa•
ken, en geflaafd, door de waarneemingen der Oude en laatere Schriftuurverklaardereu. Apostel p AuLtis tekent op ,
van den Tweeden ADAM is gefchreeven , dat by geworden is
tot eenen leevendigmaakenden geest. Doch waar (hat dit
gefchreeven ? Vader cHa y sosromos antwoordt „ Nergens ,"
en geest te kennen , dat dit vecl eer een bekend Charaaer
was van den MESS1AS opgemaakt uit de Rolle der Propheeten in 't algemeen , en door de uitkomst bewaarheid, dan
eene byzondere Voorzegging uitdrukkelyk begreepen in het
Oude Verbond, en daar uit letterlyk door den Apostel aangetoogen. En die zelfde Kerkvader begint zyne verklaaring van t Corinth. II. 9. op zynen gewoonen trant, rid yewaxixt waar is dit gefebreeven? waar op hy laat volgen ,
De Zin is, met de daad, begreepen in de Schriftuur, doch
de Woorden zyn 'er niet. Volkomen op dien zelfden voet
merkt Vader HIERONYMUS, omtrent de plaats by MATTHEUS,
aan : „ Hadt de Euangelist een bepaald voorbeeld uit de
Schriftuur aangehaald, hy zou zich niet uitgedrukt heb1, been, dat door Propbeeten gezegd is ; maar enkel , dat
„ het gezegd was door den Propbeet : dan nu het woord
„ Propbeeten , in 't meervoudig petal gebruikende , duidt
„ aan , dat hy de Woorden der Schriftuur niet ; maar al„ leen den Zin overneemt.” Flier mede ilemmen GROTIUS,
BEZA, en andere hedendaagfche Uitleggers overedn.
Schoon , derhalven het woord Neq's,gatec zelve niet blyke,
door eenig byzonder Propheet, omtrent den MESSIAS, gebruikt te weezen ; zal 't, egter,, indien de waare Betekenis
van 't zelve zodanig zy, als duidelyk blykt door meer dan
een op hem toegepast te weezen , redelyk zyn te befluiten,
dat meer dan 66n Propheet voorzegt heeft , dat hy een NA.
ZARENUS Z011

Ik hou het woord Nazur , of , volgens de Griekfehe
taalbuiging,Nakoi06 , voor het lydelyk deelwoord van het
Hebreeuwlebe werkwoord Nazar , 't well( , gelyk ik voorheen aanmerkte , Afgezonderd of Afgefcbeiden betekent. Doch,
yermids, gelyk ik mede reeds te verflaan gaf, onzes Zaliginaakers Openbaare Leevenswyze , niet wei ftrookte met het
denkbeeld van zulk een' Afgezunderden en Afgefebeiden
Ala geef ik de voorkeus aan Dr. LIGHTFOOT 'S verklaa.
ring
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ring van dit woord, die zegt, dat Nakagot niet zo zeer de
Afgezonderdbeid,als wel de Elende, van den Staat onzes Heil.
lands te verilaan .geeft: en dat hy waarfchynlyk zo geheeten
was, om aan te duiden dat by vervreemd was, van en vet.Worpen door andere Menfchen: eenen verfmaaden, en der
Menschlyke Zamenleeving onwaardig gekeurden.
Met deezen zin zal de betekenis diens Woords, in de na.
verwante Taalen, overeenkomen. In deeze betekent het niet
alleen, gelyk in 't Hehreeuwscb ; een Nazarenus worden ;
maar tevens Klein, Gering, Ongeagt, Onwaardig zyn; in
eene andere Veragten , Onwaardig keuren, Moeilykbeid en
Smaad aandoen: in eene andere Verguizing Scbande, Ongenade ; in eene andere, gekleed te weezen in een flegt gewaad , en beroofd van de Vermaaken en Genietingen des Lee.
yens; in eene andere Van eel: Ongedaan, en Afzigtig
voorkomen zyn ; en dat, niet door 't verwaarloozen van Zui.
vering en Welvoeglykbeid; maar uit hoofde van Armoede ,
Ziekheid , of eenigen anderen Ramp; kort om, alleszins in
eenen Ongelukkigen en Bejammerentwaardigen toefland ver.
keuren.
Ik maak, over zulks, geene zwaarigheid om te flellen, dat
het woord Nazur, of, gelyk de Grieken het uitfpreeken, NeeCenato; , , niet alleen Afgefcbeiden en Afgezonderd van andere
Menfchen betekent; maar ook door hun Gebaat , Gefmaad,
Vervolgd en Geplaagd worden. By aldien wy, derhalven,
uit de Schriften des Ouden Verbonds, kunnen bewyzen, dat
de MESSIAS zo ais by by de Propheeten voorkomt , een Gehaat , Vervolgd, en Geplaagd Perfoon zou weezen; byaldien
het nit de Euangelie-gelchiedenis blyke, dat zyn Verblyf te
Nazareth zeer veel gelegenheid gaf, tot de Vervolgingen en
Moeilykheden hem aangedaan, dan zal volgen, dat bet gezegd was door de Propbeeten; dat onze Zaligmaaker een NA.
ZARENUS zou weezen; dat de al g emeene bejegening welke
by bier op Aarde onunoette, uitwees dat hy met de daad
114:nate; was; dat dit Charader, op eerie byzondere wyze,
op nein toepasfelyk wierd, wanneer zyn Naamvader JOSEPH,
uit vreeze voor ARCHELAUS , hem na Nazareth voerde; en dat,
deswegen, de Euangelist dit Woord op lien tyd zeer gepast
op hem overbrengt.
Dat nu de MESS1AS een Perfoon zou weezen byzonder ult.
Iteekende door zyn Lyden, en dat onze MESSIAS zeer veel
leedt, zyn waatheden,. welke niemand, die de Propheetifche
en _b.uangelifche Schriftenraadpleegde, zal betwisten.
Moest de CHRInt-TS niet alle deeze (liven lyden7 was eene
Ta
vraa-
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vraage die onze Zaligmaaker meer dan ans zynen Jongereil
voorfielde, naa dat hy den bitterer beker zyns lydens gedronken hadr. En ten einde zy niet verlegen zouden than Wat te
antwoorden , gaat by voort met hun te verzekeren, uit de
Wet van mosEs, uit de Pfalmen, en de Propbeeten dat het
dus befrbreeven was, dat de CIIRISTUS in dier voege moest
lyden. Het, derhalven, voor toegeflaan houdende, dat onze Heer een Lydend Perfoonaadje zou weezen, en dat hy
diensvolgens leedt , zou ik tevens mogen befluiten, dat hy
zich zou onderfcheiden door het Character van een'rtaCacams,
en dat by met de daad zulks deeds.
Maar,, om dit fink in nog klaarder daglicht te zetten, agt
ik het bewysbaar, dat het Woord Na4wgaroc niet alleen toepasfelyk is op onzen Zaligmaaker, dewyl by in 't algemeen
een Lyder was: maar dat het tevens, op eene zonderlinge
wyze, past op alle de verfcheidene deelen zyns Lydens, zo
dat waarIchynlyk geen ander Woord het zo volkomen zou
uitdrukken. Urn bier van een en ander voorbeeld op te leveren. — Was bet voorfpeld dat de MESSIAS een Vreemdeling
zou weezen by zyne Broederen , en een Vreemtle by de Kintleren zyner Illoeder? Dit werd vervuld in onzen Zaligmaaker,
toen by Verworpen werd door de yooden, verlocbend en verzaakt door zyne Jongeren en Vrienden: en dit wordt uitgedrukt door het woord Nazar, 't geen in het tegenwoordig
liebreeuwsch betekent Affcbeiden, Verwyderen,Vervreemden:
't is deswegen klaar, zo uit de voorzegging als de vervulling,
dat hy Nce;Ncatoi was. Was het voorfpeld door eenen Propheet, dat zyne Vyanden zyne banden en voeten zouden doorbooren ; en by eenen anderen, dat zy bem zouden zien dien zy
doorflooken hadden? Dit werd, by uitftek,vervuld, in de Nagelen, die handen en voeten aan 't Kruis vastklonken, en de
Speer, die zyne zyde doorflak. En dit, zullen de Syriers ons
vermelden, is begreepen in hun woord Nazar, 't welk betekent , Kheven , Door/leeken. 't Is , derhalven, vvederom
Qpenbaar en uit de Voorzegging en uit de Vervulling, dathy
Igaceeccieg was, in deezen zin. Hieldt de Voorfpelling
in , dat de Ploegers zyn rug zouden ploegen , en lange vooren
trekken? Deeze ontving vervuliing, toen PILATUS hem ter
Qesfelinge overleverde ; dit wordt desgelyks aangeduid door
het Woord Nazar, betekenende Snyden, Scheuren, Pioren
inaaken Ploegen. Gelyk voorfpeld was gebeurde het: en
onze Zaligmaaker was in die betekenis Nakatos. Voorfpelde de Propheet, dat by zou voortkomen als een Wortel nit
een dorre Aarde? Dit erlangde vervulling als hy te Bethlehem
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ebooren en te Nazareth opgevoed werd, de twee kleinf1e en
a mile Steden van de Stammen , waarin zy gelegen waren.
Etti dit is weder begreepen onder het Woord Nazar, 't Welk
in 't iirabisch betekent , Gering, Onaanmerkenswaardig ,
en Dor te weezen. Het zal deswegen hier uit ock volgen ,
dat onze Heer verwagt wierd onder het Charader van NaCtvcocas, en ook onder 't zelve vericheen. - Nog eens, en
bier mede zal ik de toepasfing eindigen , fpelde de Euangelifche Propheet , dat de 111ESSIAS een Perloon zou weezen van
geene Gedaante of Bevalligheid , dat iemand7lem zou begeerd
bebben; dat hy veragt en verfinaad was under de Menfthen;
een Man van finert en verzogt in krankbeden ; dat by, om
enze overtreedingen zou verwond en om onze ongeregtigbedea
verbryzeld warden? Alle deeze Onheilen, en Verdrukkingen ,
verhaalen ons de Euangelisten, onderging ooze Heilland : en
alle deeze zyn begreepen in het Woord Nazar, gelyk boven
vermeld is. Wy mogen uit dit alles afleiden, dat onze Heer,
in alle deeze opzigten , tito./atos zou zyn, en met de daad
was.
Ik zou gemaklyk de Vergelyking kunnen uitfirekken, over
den geheelen loop van oozes Zaligtnaakers Lydell , en toonen ,
dat 'er nauwlyks in hetzelve Uri enkele Onulandigheid voorkomt , door de Propheeten voorfpeld of door de Euangelisten
opgetekend, welke niet valt onder den omtrek van deeze veel
behelzende Bmaaming. Te regt mogt , ovdrzulks , MATTHEE'S , die het Oosterfche Taalei gen kende , en vertiondt wat
dit woord in voile uitgeflrektheid betekende, verklaaren, dat
het voorfpeld was by de Propheeten, dat CHRISTUS een NA.-•
ZARENUS zou genaamd warden, of lie ver , gelyk dit woord
dikwyls voorkomt, zyn.
En gelyk onze Heer, NaCedetstog geheeten werd, uit hoofde
van andere fiukken zyner Vernederiuge en zyns Lydens, zo
past deeze Naam op hem in 't byzonder, om dat hy te Nazareth wierd opgevoed. In de daad het was de Naam van deeze Stad , en Smaadvolle Bejegening, die onze Zaligmaaker
overkwam: dewyl hy daar gewoond had, en welke gelegenheid
gaf tot deeze Aanhaaling. Nazareth was verfmaad, tot een
Spreekwoord geworden , van wegen bet gemeen Charader
en de geringheid der Inwoonderen. In zo verre , dat enkel
daar eenigen tyd gewoond te hebben , gerekend wierd een zo
lag en fchandelyk auk te zyn, dat het niet alleen den 7ooden
tot een' gewoonen fmaad en fchendnaam diende; maar ook een
gedeelte uitmaakte van die kwaadaartige Befchuldiging aan het
Kruis gehegt, in 't Grickscb , Latyn , en Ilebreeuwscb ---r3
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En deeze fmaadende benaaminghieldt
niet op met onus Heilands Kruis- lyden. JUL1ANUS noetrit
hem, oogende op dien fchandvlekkenden bynaam, den GA.
LILEER; en elk weet, dat de gewoone naam, met welken
wy Cbristenen benoemd worden onder onze Vyanden yoaden en Mabometbaanen, die van Nazareers is.
De Euangelist, dan , de Leevensgefchiedenis befchryvende
van zynen Verfmaadden , en Vervolgden Meester ; en gewag
maakende van zyn vertrek na de Plants, die zo veel gelegenheid gaf, tot de Swaad en Vervolging hem aangedaan; en
daarenboven eene juiste overeenkomst vindende, tusfchen den
Naam Nazur,, dien men hem gegeeven hadt, (dewyl by een
Veragt en Vervolgd Perfoon zou weezen,) en N4cegatog, den
naam hem toegevoegd van de Stad , die ten voornaamen oorfprong firekte van den Smaad en 't Lyden hem overgekomen,
kon te deezer gelegenheid niet nalaaten om 6dns voor al aan te
merken, 'Vat nu vervuld wierd 't geen door de Propheeten ge•
zegd was , dat by NAZARENuS zou geheeten warden.
In deezer voege heb ik myne poogingen aangewend , om
eene plaats der H. Bladeren uit te leggen en te verdeedigen,
die men langen tyd aangezien heeft, als een itandhoudend bewys van JEsus Mesfiasfchap; dock, in de laatfle jaaren , afgemaald is als een verzonnen of onvoeglyke aanhaaling, ongeuocgzaam om dat gewigt, 't welk men daar in getleldheeft,
te draagea. Ik heb getoond , dat dezelve geenzins, gelyk
men wilde, een bedrieglyke Vond was van den Euangelist
maar eene Voorzegging der Propbeeten: dat dezelve een bekend Character van den inEssi \s behelst; een Chara6ter,niet
gegrond op de Gelykbeid van bet woord , maar op de Rede der
Zaake ; een Character, niet ontleend uit eene twyfelagtige
plaats van e6n enkeld Propheet; maar opgemaakt nit de gebeele Rolle der Propheecen.
1/Vanneer , derhalven , in de Treurgefchiedenis van 's Zaligmaakers Lyden, het Kruis aan ons zal voorkomen, met dat
bekende Opfchrift JESUS VAN NAZARETH, BONING DER Jo0DEN; moeten wy niet met PILATUS, die den Zoon van GOD
de eerfte maal kruizigde, of met den Godloozen Spotter, die
hem andertnaal kruizigt, het eertte deezer Characters niet aanzien , als onbeflaanbaar met bet laattte: uit bet ganfche beloop
der Propheetifche Schriften ten vollen verzekerd, dat de Beloofde MESsIAS ZOU zyn JESUS VAN NAZARETH, een veragt , vervolgd, en mishandeld Perfoon, zo wel als BONING

JESUS VAN NAZARETH.

Dolt JOODEN,
WAAR•

VAN EENE LANGDUURIGE BRAAKING.
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WAARNEEMING VAN EEN LANGDUURIGE BRAAKING VER•
OORZAAKT DOOR EEN KNOESTGEZWEL , IN DE Pylo-

rus EN Duodenum. Door M. BONAFOS , M. D.
(Recueil des Obfervations de Medecine des 114pitaux Militaires.
TO111. II.)
En Sergeant van 't Regiment de la Fere, werdt in 't jaar
1766,in de maand September ,gebragt in 't Militair Hospitaal; by was federt langen tyd aangetast geweest van een
geduurige braaking, vergezeld van eene uitteerende Koorts.
Op 't onderzoeken van 't bovenile gedeelte van den buik ,
naar de regter zyde toe, ontdekte men een aanmerkelyke hardigheid, welke fcheen plaats te hebben in de Pylorus. Men
gehruikte , zonder eenige vrucht , uitwendig verzachtende en
ontbindende middelen , en inwendig ontbindende losmaakende en openende, tevens met pyntlillende geneesmiddelen;
dog de Lyder hieldt niet . op met braaken, en flierf eindelyk ,
geheel uitgedroogd en uitgeteerd zyndL. Ik opende het
doode Lighaam: wy vonden de Pylorus, en het begin van 't
twaalfvingerig gedarmte , met een Knoestgezwel bezet ; de
Pylorus was byna geheel verilopt; daar was alleen maar een
kleine opening overgebleeven , waar door men moeite had de
lncht te doen doorgaan. - By het openen van de borst,
het hart onderzoekende , vonden wy de regter holte door een
Berk vast vlies in twee holligheden verdeeld. Boven lien,
vonden wy nog in deeze holte een polypeuie faamengroeijing,
die van 't punt van 't hart begon, en langs 't gemelde vlies
opklom tot de top van 't hart, alwaar dezelve 't Scheidvlies
doorboorde , en na de andere zyde doordrong, zich in de
Long-Slagader vasthegteude. - 't Is zeer gemeen , po.
lypeufe famengroeijingen te vinden na lange fleepende Ziekten; dog 't is zonder/ing in deeze Waarneeming, dat buiten
't ongemak door eene werktuiglyke oorzaak, waarvan ik ge.
fproken heb, te weeg gebragt, 'er geen toeval in deeze langduurige Ziekte ontilaan is, 't welk eenig gebrek in de werking
van 't hart te kennen gaf. Men heeft inderdaad geene Hart.
klopping, of benauwde Ademhaaling,in deeze Ziekte waargenoomen. Daar heeft in het geheel geene belemmerde of tusfchenpoozende Pols plaats gehad: dezelve is allengkens trapswyze zwakker en zwakker geworden ,tot dat ze eindelyk, gelyk in alle kwynende Ziekten, geheel is opgehouden.
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BERIGT EENIGER POOGINGEN OM 3 DOOR DE ELECTRIC'.
TEIT , DE UITWERKZtLS VAN DEN SIDDERVISCH
(TORPEDO) NA TE DOEN. Door DEN HEM.
HENRY CAVENDISH. F. R. S.

(Ontleend uit The Philological Transaltions of the Royal Society
of London. For the Tear 1776.)

S

Choon de laaffle proeven op den Torpedo gepomen, weinig twyfels overlaaten, dat de fchok, van dien Visch gegeeven , voortgebragt wordt door dezelide oorzaak , die den
fchok in de Elt-ariciteit veroorzaakt, zyn 'er,, nogthans eenige omtlandigheden, de werking van den Torpedo vergezellen.
de , bezwaarlyk overeen te brengen met de veronder(Ielling,
dat ze de gevolgen zyn van eene EleCtrilche vloeiftolfe. Een
deezer zwaarigheden, en, in de daad, de grootite, bettaat
bier in, dat die Visch in that is dien fchok te geeven, als by
zich in 't water bevindt, en gevolglyk omringd is van eene
middeltloffe, door welke men weet dat Eleacifche Stolle zeer
geinaklyk doorgaat,
't Is desgelyks tnoeilyk te begrypen geweest, waarom de
fchok van den Torpedo, ‘ieronderfteld zynde, dat een Electrilche Vloeittoffe dezelve veroorzaakte , niet, even als die
van een geeleetrifeerden Vles , vergezeld gaat met de fchintlering van licht en vonken. Het blykt l uit de Proeven door
Mr. WALSH genomen , dat Been licht, met mogelykheid ,
den fchok van den Torpedo kan vergezellen: oln dat deeze
fchok niet kill gefchieden, door de minst merkbaare ruimte
van lugt , of de mintle afbreeking ondergaan ; noch zelfs door
de onmerkbaare tusIchenruhnte, tusfchen de fchakels van een
dun koperen ketentje , oogfchynlyk elkander aanraakende.
Dok zyn de ligifte pithallettes , of andere ligte lichaamen,
hoe ook gebruikt , in 't minst niet aangedaan geweest , ten
tyde dat de fchok gefchiedde.
Deeze zwaarigheden heeft de neer CAVENDISH zoeken weg
te neemen; eerst door eenige vernuftige redenkavelingen van
vooren; vervolgens, door andere ontleend van de verfchynzelep door hem gezien in een kunflig toegeftelden Torpedo, van zyn maakzel, door middel van welk werktuig by,
Coven alle verwagting , de uitwerkzels van den leevenden
Torpedo heeft naagevolgd.
Ten opiigte van de zwaarigheid om to begrypen hoe de
Tor.
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Torpedo een fchok kan geeven, wanneer dezelve otnringd is
van een zo goeden ConduEtor als het Water, merkt de Heer
aan, dat Eleetrifeerders, die veronderftellen, dat
de Efeetrifche Vloeiftoffe alleen gaat tangs de kortfte en beste
Conductors , grootlyks mistasten. Wanneer 'er verfcheidp
omwegen moeten getnaakt worden, tusfchen de pofitive en
negative zyde van een gelaaden Vles , zullen eenige deelen der
Eleetrifche VloeittofFe , door elk derzelven heen gaan; fchoon
de grootfle hoeveellieid Tangs dien, waar zy den minfien wederitand ontmoet., Niemand twyffelt, of Yzerdraad is een
beter Conductor dan het Menschlyk lichaam: indien egter iemand , met de eene hand, het einde vast houdt van een zeer
lang en buigzaam Tzerdraad, en dit brengt aan 't buitenfte
bekleedzel van een grooten zwaargelaaden Vles , en dan de
Vies outlast door het andere einde van het Yzerdraad in zyn
andere hand gehouden , aan het binnenfte bekleedzel te brengen , zal de Elethilche VIoeiftoffe niet gebeel en al door het
Yzerdraad loopen: een gedeelte zal door zyn lichaam gaan,
en hem een merkbaaren fchok geeven. — Op gelyke wyze
zal iemand een gedeelte van den fchok, door den Torpedo in
't water gegeeven, ontvangen, door de eene hand te houden , op de benedenfle oppervlakte eens Elettrifchen Werktuigs, en de ander op de bovenfle; of door zyn hand op andere deelen van den Visch te zetten , of door ze indiervoege
in 't water te fteeken , dat de eene hand nader aan het Elec.,
trifcbe Werktuig komt dan de andere ; en nogthans zal het
grootfte gedeelte van den fchok, ten zelfden tyde, in allerlei
rigtingen over 't oppervlak van den Visch gaan, of door 't
geheele lyf, of door 't water, 't welk hem omringt.
Wat de tweede zwaarigheid betreft, de afweezigheid van,
't licht en vonk by den fchok, en deszelfs onvermogen om de
ininfle tuslchenruimte van lugt door te gaan , merkt de Heer
CAVENDISH op, dat een groote EleUrifche Battery een zeer
merkbaaren fchok zal geeven, fchoon dezelve zo zwak gelaaden zy, dat de Eleetriciteit naauwlyks eene merkbaare ruimte doorloope: en hoe grooter de battery is, hoe kleinder ruimte de fchok zal doorloopen. Hy bewyst de waarheid van dit
beginzel door proewn: en town vervolgens hoe het niet
zaam is, dat de fchok van den Torpedo niet vergezeld gaat
met tekenen van aantrekking of terugftooting: want de oogen,
bliklyiebeid van den fchok in aanmerking genomen zynde ,
Lumen de pitballetjes aan een Conductor, die den Visch aanraa'a , gehangen, geen tyd hebben om van een te wyken eeu
de Eleetriciteit uitgegaan of het evenwigt herfield is. Hy
T5
brengt
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brengt verder by , op het gem van Dr. PRIESTLEY, dat
deeze, by het ontlasten eerier battery, noit vondt dat een paar
pitballetjes, gehangen aan 't ontlastend yzer , van elkander
fcheidden. Hy voegt 'er nevens, dat 'er nauwlyks eenige
pitballetjes zo fyn zyn dat ze van een gaan , wanneer ze gehegt worden aan eene battery zo zwak geeleetrifeerd, dat de
fchok niet door een Keten gaat; gelyk het geval is met den
Torpedo.
Deeze redenkavelingen van den Heer CAVENDISH worden kragtdaadig onderfteund, door de verfchynzelen die zyn
kunflig gemaakte Torpedo opleverde. Met deezen Kunstvisch
Nit lood en leder zamengefteld , waar in hy, als een ande.
re PROMETHEUS, eenige fpranken Kunstvuur ilortte, was hy
in ftaat om vry nauwkeurig veele der natuurlyke werkingen
van den leevenden Torpedo na te doen.
Van deezen Kunstvisch ontving hy, als dezelve in 't water gedompeld was, fchokken zeer gelykende naar die van
den Torpedo: by voelde ook dergelyke fchuddingen, als by
zyne handen in 't water flak op twee of drie duimen afflands van den Kunstvisch. En daar men verzekert dat iemand, toevallig treedende op den leevenden-Torpedo, onder
't zand begraaven , zomtyds een fchok daar van gewaar
worth , deedt de Heer CAVENDISH deeze proeve met zyn
kunfligen Torpedo na, en hadt het genoegen dat hy 'er fchokken van ontving. In 't kort de uitkomst , in 't meerendeel
zyner proefneemingen met deezen Kunstvisch , waren , wat
den fchok betreft, overeenkomftig met die door Mr. WALSH
op den leevenden genomen.
De proeven , door den Heer CAVENDISH, met dit werkgedaan ten opzigte van de byzonderheid van den fchok
in den leevenden Torpedo, dat dezelve Been merkbaare ruimte van Iugt doorgaat, fchynen met de waarneemingen van
Mr. WALSH overeen te flemmen. Een ftuk Zegellak , met
Plaatzilver overdekt , bragt den fchok van den Kunst Torpedo over ; doch de kleinst mogelyke fcheiding in, het Plaatzilver , met een Pennemes gemaakt zynde , ging de fchok
niet door. Ook niet wanneer de proeve gedaan werd met
LANE 'S Electrometer, of de balletjes moesten zo digt by elkander gebragt worden , dat men een vergrootglas noodig
hadt, om zeker te weeten dat ze elkander niet raakten.
Schoon de Beer CAVENDISH, hoe verre by het ook gebragt hebbe met zynen Kunstvisch, niet in that geweest zy
om alle de uitwerkzels , door den leevenden veroorzaakt , te
yertoonen heeft men rede om zich te verwonderen , dat hy
zo
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veel gedaan heeft. Het verdient bovenal in aanmerking
genomen te worden , dat de hoeveelheid van Elearifche
Vloeifloffe , ter befchikking van den Torpedo ftaande, zeer
groot is, fchoon de kragt waar mede die. Visch ze te werk
melt, zo gering is, dat ze geene merkbaare ruimte van lugt
doorgaat. Doch Hoeveelheid en Kragt zyn twee zeer onderfcheide zaaken. In een Vies van acht oncen, zo zwaar gelaaden als mrgelyk, zal de Kragt der Eleetrilche Vloeifloffe
zeer groot zyn, byzonder met betrekking tot het werken door
een gegeeven tusfchenruimte van lugt , als men die vergelykt
met de Kragt van de zelfde hoeveelheid, door eene groote
battery verfpreid.

zo

NATUUELLYKE HISTORIK VAN DEN GROOTEN LYSTER.

Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Mederchryvet van den
Ifeer D6 BUFFON.

D

E Groote Lyster in 't Grieksch 7tix2tay, 1torrecoq, M yravrevAAely, in 't Latvn Turdus major, maximus, viscivorus, in 't haliaansch Tordo, in 't Turksch Gazatauk, in 't
Hoogduitsch Sebnarre, in 't Zwitfchers Mistlei, in 't Engelsch Misfel-bird , in 't Poolsch Orozd Araywiesky , in 't
Fransch jocasre, en Grive de Brou, geheeten, onderfcheidt zich van alle andere Lysters door zyne grootte, 't
verfchilt ondertusfchen veel dat by zo groot is ais de ilakfier,
geiyk men ARISTOTELES doet zeggen , misfchien door een
misflag van den Unfchryver: want de Zakfler is bykans tweemaal zo groot, of anderzins rimeten de Lysters in Griekenlard
veel grooter dan by ons in Frankryk vallen, waar de Groote
Lyster maar vyf oncen weegt.
By de Grieken en de Romeinen, werden de Lysters voor
Trekvogels gehouden , en zy hadden 'er geene dan den Grooten
Lyster, dien zy kenden onder den naam van Viscivorus of
Ficus.eeter,, de Befien van lWaren-takken,
In Botdrgogne komen de Groote Lysters, in de maanden
Oátober en November, by troepen aan, naar alle waarfchynlykheid Mt het Lotbarings gebergte , een gedeelte vervolgt
zyn weg, en vertrekt , Reeds in benden vliegende, van het
begin des Winters af, terwyl een ander gedeelte tot de maand
Maart en zeifs veel langer blyft : want 'er zyn, gedaurenda
den
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den Zomer, zo in Bourgogne, als in verfcheide andere land
fchappen van Frankryk, Duitscbland en Poolen, nog alto6s
veel Groote Lysters. Ook vindt men een zo groat aantal in
Italie , en in Engeland , dat ALDROVANDUS de Jongen op
de markt zag verkoopen. En ALBINUS de Groote Lysters in
geenen deele als Trekvogels aanmerkt.
De Groote Lysters, die blyven, leggen eijeren en broeden
gelukkig. Zy maaken hun nest nu eens op boomen van middelbaare hoogte, dan eens op een uitftek van de grootfte boomen, altoos de voorkeus geevende aan die digt met mosch begroeid zyn: zy vervaardigen 't zelve zo van buiten als van
binnen van kruiden , bladen , mosch , en boven al wit mosch
dit nest gelykt min naar dat van andere Lysters, dan naar dat
der Merels , uitgenomen dat het van binnen met zagte flotre
is opgevuld.
Zy leggen in elk Broedzel vier of vyf grauwe gevlekte eijeren, en voeden hunne Jongen met rupfen , flekken, en zelf
hoornflekken, wier fchaal zy breeken. Zelve eeten zy, in 't
beste Jaarfaifoen , kersfen, druiven , olyven enz. en 's Winters genever- , hulst-, klimop- en bovenal maren-besfen.
Als zy ongerust zyn is hun gefchreeuw tre, tre, tre, tre,
in den Voortyd flaan de Wyfjes geen ander geluid ; maar de
iVlannetjes zingen eenen zeer aangenaamen zang, zich plantzende op 't hoogst der boomen ; hun wildzang worth, afgebroken door onderfcheide toonen , die noit tweemaal in
dezelfde orde wederkomen; in den Winter hoort men ze niet
meer. Voor 't oog verfchilt het Mannetje alleen van 't Wyfje
door dien het meer zwarts in zyne pluimadie heeft.
Deeze Vogels hebben eenen gansch vreedzaamen aart , men
ziet ze noit onder elkander vegten; doch zy zyn, met die
zagtheid van inborst , egter zeer nauwlettend op hun zelfsbehoud; en wantrouwender dan de Merels , die voor zeer
omzigtig gehouden worden.
BELONIUS verzekert, dat bet Vleesch der Groote Lysters
beter van fmaak is dan dat van alle andere: doch dit wordt
door alle andere Vogelbefchryvers tegengefprooken , en ftrydt
met onze eigene ondervinding 't is waar dat onze Groote
Lysters zich niet met Olyven , en onze Kleine niet met Maren-besfen voeden, gelyk die van welken by fpreekt, en men
Weet van hoe veel invloed het voedzel is,op het Vleesch
't wild gevogelte.
De eenige Verfcheidenheid, in deeze foort van Lysters, is
de Witte Grote Lyster, waargenomen door ALDRovampus;
de
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de Staart- en Vleugelpennen waren zwak van kleur en bykans
Wit , de kop was aschgrauw, en zo ook het geheele lyf.
In deeze Verfcheidenheid verdient onze optnerking de Veran.
ring van de Staart- en Vleugelpennen, die doorgaans aange.
zien worden als min aan verandering onderhevig , en flerker
van kleur dan alle andere pennen.

MIDDEL OM DE MOLLEN TE DOODEN.

(Uit bet Franscb.)

N

lets is verdrietiger voor een' Hovenier, die zyn eer en

vermaak (felt, en voordeel zoekt in alle foorten van
IVioeskruiden te teelen , dan te zien dat de Mollen alles omwroeten, fchenden, opeeten, en zyne hoop in rook doen
verdwynen. Hy tragt ze te vangen; by verliest veel tyds en
zomtyds vrugtloos; by neemt de toevlugt tot onzekere geheimen , zeer verfchillende van 't geen ik hier zaI mededeelen, 't welk op de ondervinding fteunt: ik heb 'er meermaalen
de proeve van genomen.
Wanneer men een Mol ziet Wroeten , of hoopen opwer.
pen , moet men zich van dat oogenblik bedienen, den grond
omgraaven , en bet gat zoeken, door 't welk dit lastig Dier
cinder den grond been gaat : en als dan een gedroogde Haring
of Bokking neemen, die aan ftukken fnyden , daar neder leg.
gen , en vervolgens dit llukje met aarde bedekken. De Mol,
aangelokt door den iterken reuk van den gedroogden Haring,
zal 'er op afkomen en eeten; doch het zal hem tot een doodlyk vergif ilrekken : by kan geen vier uuren leeven naa 'er
van gegeeten te hebben , zo geweldig is dit vergif. Dit zelfde hebbe men te doen op alle plaatzen , waar men Mols•hoopen of gaten ontdekt. Edn Bokking is genoeg voor twintig
hoopen. 1k heb my verpligt geoordeeld, dit van veelen begeerd geheim te ontdekken : en ik kan, uit hoofde van myne
veelvuldige bevindingen, voor de beproefdheid van dit middel
inliaan.
NIDDEL OM DE NIEREN LlET KLIRIMEN OP DE BOOMEN
TE BELETTEN.

M

En neemt van de gemeenfle en flinkendfle Olie, die
men kan vinden, en duet 'er zeer fyn geflooten Hours-
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kool onder: bier eerie foort van beflag van gemaakt hebben•
de, moet men rondsom den Elam, eenige duimen boven den
wortel, daar van een kring maaken, en die met fyngelloote
Houtskool weder beftrooijen ; die kring is een onoverkomeTyke hinderpaal voor de Mieren, zy durven het niet waagen
daar over te trekken. Men heeft in Duitscbland, reeds eenige jaaren geleeden, dit middelgebruikt, en de I3oomen zyn
van de Strooperyen der Mieren vry gebleeven.
VONIN.M.M.
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DAGVERHAAL VAN F. MASSON ' S TWEEDE REIZE IN
DE ZUIDLYKSTE DEELEN VAN AFRICA (*).

Yne tweede Reize deed ik in 't Gezelfchap van Dr. THUM.
BERG, een Zweed van afkomst, door de Hollanders
uitgezonden om de Planten aan de Kaap op te fpeuren, en
die zich thans, met dat zelfde oogmerk, in de Nederlandftbe
Oostindien, bevindt.
In het Jaar MDCCLXXIII, den Sept. gingen wy nit
de Star? tier Kaap, neemende onze koers fangs de Noordwestlyke Kust. Wy trokken voorby de Blaautve Bergen;
doch het weer was regenagtig met mist vergezeld; wy raakten van onzen bedoelden weg af, en waren genoodzaaktdien
nagt in 't open veld te blyven.
Den yz. kwamen wy aan de Groene Kloof, eene plaats am/
de Oostindifcbe Maatfcbappy behoorende, waar wy ons eenige dagen ophielden; dewyl het weer regenagtig en onbeftendig was: in deezen tusfchentyd gingen wy eenige keeren
na den kant der bergen , en een breede zandige woestyiie
ftrekkende na het Zeettrand: hier vonden wy eene groote vetfcheidenheid van fchoone Planten, en veele Dieren aan deeze
lugtfireeke byzonder eigen naamiyk Antelopen, Struisvogels en Pluvieren van verfcheide foorten.
Den 19. vertrokken wy van de Groene laoof, over een
kleinen heuvel den Konter-Berg geheeten , en van daar traden wy in eene groote dorre landftreek, het Zwarte Landgenaamd. De grond is grauw zand , verfcheiden mylen Lang,
vlak,, hier en daar bedekt met Kreupelhout van verfcheideneriei aart. 's Avonds kwamen wy aan 't huis eens Landmans , waar wy twee dagen bleeven , de omleggende velden
door-

M

(*) Zie bet berigt van de Eerlie Reize, in ons Mengekverk,
bier boven bladz.
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doorkruisfende , waar in wy veele zeldzaame Planten vonden ;
Steenbokken , Haazen, en Patryzen fchooten.
Den 22. hielden wy dien zelfden koers , en reisden, met
groote moeite , over een diepzandig land, wanneer wy
avonds aan de Saldana-Baay kwamen. Hier hadden wy on
zen intrek by een Landman aan de Oostzyde van de Baay.
Doch begerig zynde om over te fteeken na een huis , hewoond
door eenige Bedienden der Maatfchappye,
geduurende
het Zornerfaifoen, Robben of Zeehonden fchooten om traan
van te kooken , gaven wy, op den 23, een zein , dat zy een
boot zouden zenden: zy deeden het onmiddelyk en voerden
ons over de Baay, die omtrent twee mylen breed is; wy werden zeer vriendlyk van den Opperften ontvangen. Ilt
merkte op, dat de flrekking van deeze Baay verkeerd gete.
kend is in alle kaarten , die ik oit gezien heb ,uitgenomen die
van den Abt DE LA CAILLE ; men heeft 'er eene rigting vlak
oostwaards loopende aan gegeeven, terwyl dezelve bykans
Zuiden loopt, omtrent gelyk met de Zeekust ; ik gis de Baay,
omtrent twintig mylen lang. Het inkomen van deeze Baay
valt bezwaarlyk , door dien 'er verfcheide kleine Eilandjes in
leggen : het land daar rondsom is weinig beter dan eene zand
woestyn, en het water brak , zo dat het den Zeevaarenden
niet kan dienen. Ze ligt omtrent vyftig mylen Noord Noordwest van de Stad der Kaap. Wy vonden hier veele zeldzaa.
me Pianten , eu wel byzonder een groot Bolgewas, groeiende op droo ge fteilten, de Hollanders noemen het ergiftbol:
b de Hottentotten zich van 't tap hedienen tot het
en zeggen dat
vergiftigen hunner pylen. Wy ontdekten dat bet een foort van
Ainarillis was : en dewyl de bladeren waijerswyze groeien,
noemden wy dezelve
disticba.
Van de Saldana-Baay, verreisden wy den 27. na de Witte
A7ip , zynde een witte Granittleen van eene verbaazende grootte: boven op hadden wy een verrukkend gezigt der Zeekust,
van de St. Helena-Baay tot de Kaap der Goede Hoop. Die
geheele landitreek levers een ruim veld op aan de Kruidkunde,
als vercierd met de grootfte menigte Bloemen die ik immer
zag , van overheerlyke fchoonheid en aangenaamen geur. Wy
vernarnen hier veele Wilde Honden, eenige kwamen ons zo
naby,, dat ik duidelyk zien kon dat zy omtrent de grootte van
een Vosfen-hond hadden. Zy zwerven om by talryke benden, en doen magtig nadeeis onder het vee : zy vernielen
ook de Antelopen waar zy korner]'er op dezeifde wyze jagt
op maakende als ooze honden op d'e Herten.
Op den 30. bereikten wy de St. Helena- Baal, waar de
Berg_
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Berg-Rivier zich ontlast, deeze is hier zeer diep, aan
beide kanten oinringd met uitgeftrekte ondoorkomelyke inoerasfen, begroeid met hoog opwasfend riet. Dit riet gewas
wordt bewoond door veelerlei foorren van Vogelen, die huu
nesten vast maaken aan "t over het water hangend riet,
Edn Vogel is 'er inzonderheid , die een wonderlyk vertoon
oplevert , te midden van het groene riet: zyn lyf is helder
Karmofyn kleurig, de wieken zyn zwart en groen: door de
fchitterende helderheid van kleur, gelyken zy, op het riet
zittende, zo veele roode lelien: het is de Loxia Orix van
LiNNinus. 'Er zyn, in deeze Rivier nog eenige Zee-paarden, (Hippopotamus Amphibius); doch het is thans verbooden ze te fchieten:dewyl zy, tot op een afItand van acht hon.
clerd mylen van de Kaap, bykans geheel zyn uitgedelgd. De
Landlieden fchooten ze om bet vleesch, 't welk zy zo goed
als Zwynenvleesch hieiden; en om de huid, die zeer dik en
tot gebruik bekwaam was. - Op deezen tyd was de Rivier
zeer gezwollen, 't welk ons belette dezelve, te dier plaatze ,
over te trekken, en noodzaakte vier dagen de rivier langs te
reizen tot zeker Veer, 't geen onze reis zeer vertraagde, en
veel moeite kostte uit hoofde van het diepe zand,en de brakheid van het water; in deeze landflreeke vindt men ook gecn
wyn of vrugten, door de zoutheid van den grond.
Den 6. 061ober, kwamen wy by het Veer, en verzamelden
eene groote menigte Planten, inzonderheid Ixice , Irides, en
Gladioli.
Den 7. toogen wy over de Berg.Rivier,, en traden in een
fchoon vlak land, lv , t Gewest der Vier en twintig Riviera;
geheeten; ter oorzaake van de menigte kleine Riviertjes, die
'er door loopen , en zich in de Berg-Rivier ontlasten. Hier
vonden wy zuuren Wyn , Oranje- , en Citroenappelen grooten overvloed.
Den 9. gingen wy over een gedeelte van die Keten Bergen ,
waar van ik, in myne Eerfte Reis gefprooken heb. Zy
ken zich veele mylen vender Noordwestwaards , ileeds in
hoogte afheemende , na den Westlyken zeeoever. Deeze
plaats des Overtochts heet Kartouw, en wordt voor een der
moeilyklte in dit gedeelte van Africa gehouden: dit ondervonden wy genoodzaakt zynde onze Paard'en drie uuren
lang by de hand te leiden , order een onophoudelyken regen,
die den weg zo glipperig maakte , dat, door 't veelvuldig
ftruikelen op de losfe fteenen , de pooten weest velloos gewor.
den waren: de fteilten vertoonden zich zo vervaarlyk , dat
wy dikwyls fchrikten onze oogen aan een van beide kanten
ne-
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neder te flaan. Omtrent by 't ondergaan der Zonne bereikten wy, met veel angsts en arheids , behouden, den anderen
kant, waar wy een jammerlyke hut aantroffen, bewoond door
een Hollander. Nogthans koud en nat zynde, verheugden
wy ons onder zyn dak eene Ichuilplaats te molten vinden. De
hut beffondt uit can vertrek; onze Huiswaard gaf ons een
hoek om in te flaapen, door een gordyn van rietmatten van
het overige afgefcheiden ; by en zyn Vrouw fliepen 'er mede , en in een anderen hoek lagen veele Hottentotten , onder
elkander.
Den oaken wy de Olobants Rivier over, deeze legt
omtrent honderd en dertig mylen van de Stad der Kaap , bier
kwamen wy in eene vermaaklyke Valei, aan alle kanten met
zeer hooge bergen omringd : die aan de Oostzyde waren bo.
yen met Sneeuw bedekt, 't was daar nu Lente. Dit land
brengt goed Room , en Europifcbe Vrugten, in overvloed ,
voort. Oranje- en Citroenappelen zyn 'er in eene verbaazende
rnenigte ; de boomen groeien zeer hoog en zwaar. Men
heeft 'er ook Wyn; doch deeze is zuur en ongezond : 't
welk, myns oordeels, hier aan moet worden toegefchreeven
dat yy hunne Wyngaarden op vogtige en moerasfige plaatzen
planten. De vrugt levert wateragtige fappen uit, die zelden
ryp zyn; doch men maakt ier goeden Brandewyn van. Hier
is ook een heete Bron, nit de zyde van 't gebergte voortkomende , Welke wy bezogten. Het water was bykans kookend heet ter plaatze daar bet nit de rots fpringt: en 't yolk,
't welk 'er gebruik van maakte, verzekerde ons dat bet beet
genoeg was om 'er een fink vleesch in te kooken. 1k ontdekte een' Oranjeboom , die nit een zaadje voortgekomen of zeer
jong geplant was, in een fpleet van de rots, waar het kookend beet water uitkwam , en, tot myne groote verwondering , wonder fchoon bloeide : alle de zyden van de kom
waarin het yolk baadde , waren vervuld met vezels van dee•
zen boom.
Don , 12, 13 en T4. reisden wy langs de oevers van
deeze Rivier, op veele plaatzen pleisterende. De weiden waren fchoon your vee , het gras reikte tot den buik; doch was
van een harde foort, zynde meest yuncus, Scirpus & Cyperus.

Den 15. bezogten wy het overtrekken van de hooge keten
Bergen aan de Noordzyde, doch vonden het ondoenlyk; ons
rydtuig viel om op den kant van eene fleilte, en was grootlyks befchadigd; wy moesten na het huis van een Landman
te rug keeren om 't zelve te herfiellen. Dit gedaan zynde,
VI. DEEL.MENGELW. N0. 7.
V
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beraadtlaagden wy welken weg wy zouden neemen: en, nag
eenige hoogloopende woorden, beflooten wy het rydtuig te
laaten omryden tot eene plaats het Roode Land geheeten, ow
ons daar te wagten, terwyl de Door en Ik na een landltreek
trokken , bekend ander den naam van het Koude Bokken Veld:
uit hoofde eener foort van Antelopen , die hier gevonden, en
Spring- Bokken genaamd worden. Dit Dier gejaagd zynde,
zoekt zich zelven , in ftede van met loopen, door fpringen te
redden; ik zal vervolgens gelegenheid aantreffen om 'er nader
van te fpreeken.
Den 17. rigtten wy onzen Evers Oostwaards door de Elands
Kloof, eene nauwe bagdge doortocht over een hooge keten
Bergen, ten Noord - Oosten van de Olyphants Rivier gelegen.
Deeze weg is onverbeeldlyk ruw, betlaande uit gebrooken
bier en daar verfpreide rotzen met fchroomlyke fleilten, aan
wederzyden omringd van fchrikbaarende en onoverkomelyke
bergen, welken zyden bedekt zyn met brokken rots, op on.
derfcheide tyden van de hoogte nedergeflort. Hier zagen
wy weinig Planten en alleen eenige Boomen van de Protea
grandiflora, hier en daar in de fpleeten der rotzen. In dee.
zen doortocht toogen wy over verfcheide kleine riviertjes•van
bet zuiverst water 't geen ik immer aanfchouwde, 't welk
ons Beene geringe verkwikking bezorgde op 't heetst van den
dag. Met het vallen van den avond kwamen wy in 't Koude
Bokken Veld, en voorts in 't huis eens Landsmans, daar wy
den nagt doorbragten.
Den 18, 19 en 20. zetten wy onze rein voort door het
Koude Bokken Feld, daar wy zeer weinig Planten ontdekten,
de grond is hier zeer dor; geen kreupelhout groeit 'er. Het
Jaargetyde fcheen hier twee maanden laater dan in de Stad
der Kaap, fchoon de afftand, in een rechten lvn gemeeten ,
niet meer dan honderd mylen Noordlyker is. Dit landfchap
is niet groat, 'er zyn negen of tien wooningen van. Hollanden , die alleen van hun vee leeven. De Winters vallen 'er
zo ttreng, dat de grand zomtyds den dagen agter elkander
met fneeuw bedekt ligt: hunne vroegkomende Kalveren en
Lammeren worden dikwyls door de ongenade des weers gedood. Geene Oranjeboomen of Wyngaarden willen hier
groeijen: de Inwoonders berigtten ons, dat de Zomers by
Wylen zo ongunftig waren , dat hun Koorn in de halmen be.
dierf, zo dat zy van anderen Koorn voor Vee verruilden.
Het land is aan alle kanten omzet van zeer hooge bergen,
rneest rechtftandig , beftaande uit kaale rotzen, die geen het
minfte tekeu van vrugtbaarheid vertoonen: met een woord
alles
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Riles verwekt de droefgeestigile denkbeeklen. Wy zagen eenige troepen Spring Bokken, zo fchuw, dat wy ze niet order bet bereik van een Snaphaanfelloot konden krygen.
Den 21. daaiden wy, tangs een zeer Reif pad, neder
het iVartne Rokken Veld geheeten,
een ander kleiti
desgelyks aan alle kauten owringd door vree.slyke bergen
doch op verre na zo dor niet. Hier kreegen wy eenigen Wyn
en Vrugten, en hadden het genoegen van de weeligite
landen te zien; her gras reikte tot den buik onzer paarden,
in 't zelve gro2ide acne menigte van Ixix, Gladioli, en Irides, die meest alle, in de maand Augustus, aan de ljuap in
bloem ftonden.
Den 22. moesten wy een hooge Keten van bergen overtrekken, eer wy in 't Roode Land kwamen, daar wy ons rydtuig
zouden vinden. Na den weg derwaards vraagende aan de
Vrouwen, by Welke wy den voorgaanden nagt onzen intrek
genomen hadden , de Mannen alien van huis zynde, zo dat
wy gun gads konden krygen, gaven zy ons te kennen , dat
'er mar eed weg was, Mostaarts Hoek genaarud; zy be•
fchreeven dien ais zeer gevaarlyk, en dat wy , zonder leidsman,
gevaar van ons leeven iiepen dewyl wy ettelyke keeren een
firel itroomende rivier moesten overtrekken, wier waadbaare
plaatzen, door den laatst menigvuldig gevallen regen, meer
dan gemeen gevaarlyk waren. Wy vonden ons, door dit berigt , eenigertnaate ontfteld; doch ons zelven met een moedig belluit verfterkencle, floegen wy op weg, en kwamen,
binuen een um, a g n de eertle fteilte, daar wy met felnik ne,
derzagen in eene Rivier, die verfebeide onbegrypelyk vreemde watervallen vormde. Deeze doortocht weike ons bykans •drie uuren being black, is op 't breedst omtrent een
vierde van een my' , doch over 't algemeen Diet meer dan een
aehrile. De bet sal ryzen aan wederzyden bykans reehtftandig op tot eene verbaazeinie hoogte, de toppen waren toen
hedekt met SI1Cfl.1 . V, waar van een gedeelte tot Maart blyft
kggen. Deeze Rivier, die het begin is van de Breede
moesten wy vier keeren'overtrekken, De waadbaare
piaats was zeer oneffen, de bedding der Riviere bedekt zynde
met ruwe fteenbrokken, die van do zyde der bergen aft-torten: doch wy oordeeiden onzen arbeid en do doorgeflaane
anocilyklieden rtnin en ryklyk vergoed, door het aantal van
zcldzaame Planten bier gevouden. De Oever der Riviere is
bezet met eene menigte altcos groene Boomen, als .13-abejunt
Kiggelaria Africana , Myrtus angustifolia ; de
lienten waren vercierd met Eriex en veele andere noit
V
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voorheen berchreevene Berg.planten. 's Avonds kwad
men wy in 't Roode Land , waar wy onze knegts en rydwig aantrofFen , en, vry vermoeid zynde , fchikten wy den
volgenden dag om uit te rusten, en onze verzamelde Planten te bezien. Hier that aan te merken dat wy de laattte
vyf dagen, in flede van ons van de Kaap te verwyderen,
nade; aan dezelve gekomen waren : dewyl ons rydtuig ons
onmogelyk over het gebergte kon vergezellen: wybevonden
ons een dag reizens digter aan de Kaap dan toen wy in
't Bokkenveld waren.
Den 26. klommen wy op een hoogen Berg, Winter-boek
gebeeten , ten Noordwesten van het Roode Land; een der
hoogile bergen in dit gedeelte van Arica, boven op, voor
't groothe gedeelte van 't jaar,, met Sneeuw bedekt. Hier
verwagtten wy Pianten te zullen aantrefFen , die de flrengheid onzer Engelfcbe Lugtsgefleltenisfe zouden kunnen verduuren ; doch den top bereikt hebbende , vonden wy niets
dan eenige Grasplanten Refliones , Elegise; de geheele berg
bellondt uit rots, in horizontaale beddingen gelegen , zonder eenige aarde, uitgenomen afgetleeten rots, waar in de
Grasplanten groeiden. Van den voet deezes Bergs tot den
top heeft men een goeden dag werk , dezelve is zeer oneffen en ongemaklyk te beklimmen. Wy vonden veele keurlyke Pianten , groeiende aan den Oever der firoomen , die
in menigte longs de zyde des Bergs vloeijen. — Het Roode Land is een fchoon vlak land, aan alle kanten omringd
met hoop Bergen , uitgenomen ten Oosten, waar de Valei
eenige dagreizens lang voort duurt , te weder zyde door
Bergen ingeflooten. Die aan den Noordkant, flrekken zich
eenige honderd inylen uit in eene fchuinfche rigting en eindigen aan de Oostkust. Dit Land brengt Koorn en Wyn
in overvloed voort, als ook de meeste der Europifcbe Vrugten, bier mlant door de nieuwe Inwoonders , afitammelingen van do Franfcbe Vlugtelingen; een beleefd, herbergzaain , en yverig Volk.
Den 28 en 29. zetten wy onze Reis voort fangs de 0evers van de Breede Rivier ; waar wy veele zeer fchoone
Bloetnen verzamelden , inzonderheid edit tot de Lelien behoorende , met een langen fleng vol hangende Bloemen,
van een azuurkleur met een groenen weerfchyn : deeze onder het large gras opfchietende, maakte een heerlyk vertoon;
't is de Ixia viridit.
Den so. trokken wy over de Hekfen Rivier , die door
het gebergte heen vliet, en zich met de Breede Rivier veree.
nigt:
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nigt: deeze plaats is desgelyks opmerkenswaardig door een
heete Bron.
Den 31. gingen wy voort tot Ko-zirce-Rivier , waar wy
veele nieuwe Planten ontdekten, inzonderheid Gerania , en
Stapelhe.
Den 2 Nov. vorderden wy tot Koekmans Rivier, derzelver Oevers zyn met dig'te Bosfehen omzet, vol Vogeis , waar
van wy 'er veele fchooten: de Boomen behoorden Incest tot
de 111imofa nilotica van LINNIEUS • welke Vogels het waren,
heb ik no(!-, niet bepaald; geen ioeken over de Vogelkunde
by my hebbende, die my in that tlellen om de helft der Vogelen , op deeze reps opgedaan, in hunnen rang te fchikken.
Den 5. bereikten wy Kwellendant waar van ik in myne
eertle Reis geforooken heb: dien zeliden
' dag aten wy by den
Landdrost, die zoo \Teel is als een Vrederegter, en verichei.
de belastingen van de Boeren heft. Naa het eeten vervor.
derden wy onzen weg tot aan Buffeljagis Rivier, waar eene
plaats is aan de Oostindigbe Maatfcbappy toebehoorende.
Hier onderhouden zy eenige Houthakkers, die het bout, op
Wagens door Osfen getrokken, na de Kaap zend,n ; deeze
plaats ligt , naar myne , omtrent honderd en vyftig
mylen van de Kaap. Hier rustten wy vyf dagen om onze
Osfen, die zeer verzwakt waren, wat te doen bekomen, de
Doftor kreeg een fris fpan Mt de kudde van de Compagnie.
Den 1o. kwamen wy aan Davenboeks Rivier, Ivaar wy
den geheelen nagt bleeven, den volgenden morgen onze refs
weder aanvangende. De Meer THUNBMG, myn Reisgcnoot,
ging onvoorzigtig, zonder eenige onderzoek te doen de ri.
vier doorwaaden, en viel eensilags met zyn paard geheel in
cen gat , gemaakt door een Hippopotamus amphibius , die
voortyds in deeze rivieren hun verblyf hielden. 1-1,t gat
was zeer diep, en fteil aan alie kanten , dit maakte het lot
myns Reisgenoots eenige minuuten onzeker; (loch, naar
verfcheide flerke poogingen, bcreikte het paard met zynen
ryder den overkant.
Den 12. vorderden wy tot de Caffer Kuils Rivier. Ann
onze rechte hand hadden wy , eenige weinige mylen van
ons of , de Keten Bergen , bier voorheen gerneld , welke
bier eene Noordoostlyke rigting aanneemt. Dc toppen eindigen in veele hooge en brokkelige flukken , 't geen eene
verwonderlyk vertoon oplevert. Tusichen deeze . Keten Bergen en de Zee ten Zuid-Oosten, ligt een wyduitgefirekt
land, 't welk laag khynt; doch wanneer iemand het door.
trekt bevindt by het eene aaneenfchakeling van heuvels en
V3
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dalen. De heuvels loopen zagt op, en vallen gemaklyk te
beklimmen , ze zyn bedekt met hard gras, zeer zelden door
het Vee geeeten. In het afbellen deezer heuvelen groeit de
4loe Socotorina by groote boslen; deeze heeft , oud zynde,
Ilammen van omtrent vyf of zes voeten hoog en alIeen
eenige weinige dikke bladen aan den top , 't welk ze, op
een affland gezien , veel doet gelyken naar een hoop Hotteatotten. De Boeren maaken van het flip der biaderen veel
Aloe-goin , welk zy aan de Kaap van twee tot zes Stuivers het pond verkoopen. Hier is een fraay foort van AnteI)pen , die zich te deezer plaatze ,alleen onthoudt, door
de luwoonders Bonte, BoXicen geheeten : ze zyn iets grouter
dan een Vaal Wart, zeer team', doch niet zeer
Den 15. bereikten wy de Goad Rivier , op dien tyd omtrent drie honderd voeten breed , het water kwam tot de
zitting onzer zadels. Te wederzyde van deeze Rivier ligt
eene groote uitgeftrektheid lands, in de Hottentotfcbe Taal,
Carro geheeten. 't Is een drooge, brandende grond, roodagrig van kleur, doormengd met gebrooken rots , geheel van
eras ontbloot ; doch voorzien met eene ontelbaare menigte
:thous gracile Heesters , zo vrugtdraagende als fappige; ander de laatlIe yonder: wy veele nieuwe foorten van Crasfula,
CotT ietion, Eupborbia, Portulaca , Mefembryantbenzum.
Wy beflooten den Zee-never te gaan zien , en wel byzonder
de Mosfel-Baay, en kwamen, laat in den -avond , aan 't huis
van een Europeaan , die ons zeer beleefd ontving. Hy was
in Zzveedscb Pomeren gebooren, en bykans zeventig jaaren
and; omtrent vyftig jaaren geleden, hadt by op de Engelfebe
Alst fchipbreuk geleden, en fprak nog met lof van de herbergzaamheid der Engelfcben. fly was een Man van tetteren , en maakte verfcheide treffende aanmerkingen over de
dwinglandy in 't land zyner geboorte, die hem genoodzaakt
hadt eene fcluilplaats in de Wildernisfen van .4frica te zoeken. Zyn huis was zeer gering, van klei gemaakt, en zeer
fchaars met huisraad voorzien; geen bed was 'er om op te
leggen, fchoon by ettelyke honderd Osfen,en eenige duizend
Schaapen had. Eene menigte van Hottentotten flonden onder hem , en hadden hunne 1-lutten rondsom zyne Veetlallen
waar zy, den ganichen nagt door, verfcheide groote vuuren
Itookten, om de Wolven en Tygers te verfchrikken.
Den i6. kwamen wy aan de 1Viosfel-Baay, die zeer breed
en open is, na het Zuid-O.osten en Oostwaards. Het Strand is
bedekt met heestergewasin van verfcheide foorten, de meeste
warm ons onbekend , en veele vonden wy niet in bloei. Ten
Noord
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Noord- Oosten van de Mosfel- Baay ligt een houtryk land.
tioutniquas Land geheeten: de bosfchen, doorfneeden van
rivieren , en vol fteilten, zyn zo groot dat men derzelver
ititgettrektheid niet ten vollen week. Deeze bosfchen zyn den
Hollanderen overdierbaar; en kunnen den bewoonderen van
de Kaap te Dade komen, als hunne anderen bosfchen geen
meer voorraads opleveren. In dezelve zyn veele wilde zeer
woeste Buffels en eenige Olyphanten, die het doorreizen gevaarlyk maaken. Wy richtten onzen koers Noordwaards aan
na den voet van de groote Keten bergen, die wy andermaal
moesten overtrekken: deeze is bier zeer breed; een groote
dag reizens is 'er noodig om van de eene tot de andere zyde
te komen. Deeze overtocht wordt door de Boeren Hartipas Kloof geheeten.
Den 19. belteedden wy eenige uuren in 't opklimmen , en,
aan den anderen leant afklimmende, kwamen wy in eene Valei, omringd door hooge Bergen; hier bleeven wy dien nagt
by een waterflroom, waar wy veele keurlyke Planten verzamelclen.
Den 20. zetten wy onze reis voort door eerie akelige VaIei, waar wy mensch noch beest zagen; doch onze arbeid
ward ruim vergoed door de voortbrengzelen van het Groeiend
Ryk; wy vonden verfcheide nieuwe foorten van Pianten, die
in netheid en fraaiheid alles , wat ik oit gezien hadt, overtroffen. 's Avonds geraakten wy het gebergte kwyt, deck
in ecn row land , door de nieuwe Inwoonders het Land Canaan geheeten; doch zy mogten het veel liever het Land der
Elende genoemd hebben: want geen land kan jammerlyker
vertoon opleveren; de vlakten beDaan gansch en al uit vergruisde rots, met een weinig roode Klei vermengd , waar in
eene vericheidenheid van gewasfen groeit , van aart altoos
groen; doch, door de fchroeiende hette der zonne, bykans
van alie bladeren beroofd , dan niettegenftaande bet ongunDig vertoon deezer landareeke, verrykten wy ooze verzameEng met veele fappige Planten, noit voorheen door ons gezien , en die ons als eene nieuwe fchepping fcheenen.
Den at. vorderden wy tot de Groote Doom Rivier,, waar
wy ons verblyf namen order een zeer groote Mitnofa Boom.
In den nagt hoorden wy verfcheide harde donderflagen, vergezeld van regen.
Den 22. kwamen wy in de Lange Kloof, eene nauwe Valei, op 't breedst niet meer dan twee en in lengte omtrent hon.
derd mylen: aan de Zuidwestzyde bepaald door de meer gemelde Keten bergen; aart de Noord- en Oostzyde, door eel!
V4
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laager Keten met de andere bykans evenwydig loopende.
'Er liggen zeven of acht Plaatfen in, tusfchen de twaalf en
twintig mylen van elkander: de Huizen zyn zeer gemeen,
zonder muuren , beftaande alleen uit ftokken in den grond
getlooken , die boven zamenkomen , en met riet gedekt zyn.
Het Volk is nogthans, welvaarend, en bezit groote driften
Rand- en Schaap -vee. De Hottentotten zyn over 't alge.
meen in dienst by de Hollandfche .Landlieden, die hun tot
loon Kraalen geeven, en Tabak met Hennip vermengd; op
den Tabak ,waar van zy dronken worden, zyn ze zeer verfiin.
gerd. Hier zyn nog eenige weinige vrye Hottentotten, die
naar de oude landswyze leeven, doch zeer armlyk; hebbende
bykans geen Vee.
Den 29. bereikten wy de Kromme Rivier , eene lange moerasfigc Valei , veel laager liggende dan de voorgaande, en
omringd door de volgreeks der bovengemelde Bergen.
Don 3o. tot Esfen-Bosch gekomen zynde , verbleven wy
dien nagt iu 't open veld; geheel van 't bosch af, uit vrees
voor de Leenwen.
IXn I. December, kwamen wy in een fchoon vlak land,
grenzende aan den Ooster Oceaan, en lieten agter ons de
voorheen gemelde Keten bergen , die fchuins door 't land
loopt van den iltliintifcben tot den IndifebenOceaan. 's Avonds
vorderden wy tot de Zeekoe-Rivier, verkeerdlyk zo geheeten naar de Hippopotamus anobibius , die 'er voorheen huisveFtte, doch thans byna geheel is uitgerooid. De RiviOr
werd Berk bezogt door eene menigte Watervogels , van
welke wy 'en veele fchooten: onder deezen troffen wy niet
weinige aan van de Pbenocopterus ruber , Pelicanus onocrotalas , met veele andere , weer rangfchikking wy niet konden bepaalen ; geen Vogelkundige Boeken , gelyk ik reeds
aanmerkte , by ons hebbende. Wy namen onzen in.
trek ten huize van JACOB KOCK , een ouden Duitfcber, die
ons zeer beleefd onthaalde. Hy bath een goed huis gebouwd, 'tuinen en Wyngaarden aangelegd , veel vee, en
weer dan honderd Hottentotten in zyn dienst, die op alles
pasten. De gedaante des lands verandert verbaazend, zynde open, vlak, en met groente bekleed, zich veele mylen
langs de Zeekust uititrekkende ; verfcheide ftammen van
Hottentotten woonen in 't zelve. In de Rivieren waren
voortyds ryklyk zogenaamde Zee-koeijen: doch zints de Hol.
janders hier gewoond hebben, zyn ze nicest weg. Zy fchooten ze, om het vleesch, 't geen zy gelyk ftelden met Varkensvleesch 3 ha vet heeft met Spek zeer veel overeen.
koMsts,
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k vol.
gende wyze : de Oevers der Rivieren zyn , gelyk ik reeds
aangemerkt, met bykans ondoordringbaare bosfchen bezet , deeze Dieren begeeven zich over dag in de diepfte
plaatzen der Rivieren, en, als de nagt komt , gaan ze in
de omliggende Landen graazen, den weg neemende langs
paden, Welke zy in de bosfchen gemaakt hebben. In deeze paden delven de Hottentotten diepe putten , welke zy
met gras en ruigte van bonmen overdekken: ze dan nit de
velden verjaagende , fpoeden deeze Dieren zich zo fnel zy
kunnen, na de Rivier, en vallen in de kuilen , waaruit zy,
zeer zwaar zynde , niet kunnen komen : dan naderen de
Hottentotten met hunne fpietzen , en dooden de gevangen
Hippopotamus amphibius. Wy vonden hier een nieuwen Palrnboom , van welks pit de Hottentotten , Naar het
verhaal der Hollanderen , brood maakten ; doch wy konden
geen voldoend berigt krygen van de wyze waar op zy te
werk gingen. Wy namen twee foorten waar: de eene omtrent anderhalf voet overkruis aan den Stam , en omtrent
twaalf voet hoog, met geheele bladeren ; ze fcheenen zeer
oud en draagen zelden vrugt. De andere foort hadt geen
ftam , eenigzins getande bladeren , vlak op den grond lig.
gentle , en bragt een groot kegelswys vrugtbeginzel voort,
omtrent achttien cluimen lang en éen voet of meer in den
omtrek ; fchubagtig, en onder ieder fchubbe zit eene lang.
werpige noot, omtrent van grootte als een Kastanje, fchoon
rood van kleur,, doch laf van fmaak. De Mannetjes plant
is gelyk aan de Wyfjes plant, alleen brengt ze geene vrugt
voort; doch heeft een Strobulus , en het manlyk ftofzaad in.
kleine Celletjes onder de Squanne. In de bosfchen vonden
wy de Eupborbia antiquorum veertig voeten hoog. De In.
woonders merken aan dat de Honig, naby deeze Boomers
gevonden, ongezond is. - Beflooten hebbende , onze
Reis nog omtrent honderd en vyftig mylen verder voort te
zetten , Reeds na 't midden van het land, en langs eenen
anderen weg na de Kaap weder te keeren , voorzagen wy
ons van een nicuw fpan Osfen , en voorraad voor veertien
dagen : en de Heer KOCK gaf ons een zyner Zoonen tot
gids mede , die, de Hottentotfebe Spraak volkomen meester
zynde, ons tot Tolk kon ftrekken.
Den 9. namen wy affcheid van onzen gastvryen Vriend,
en omtrent den avond vertrekkende, hielden wy dien nagt
ons verblyf ten huize van JACOB VAN RENNEN, een welge.
zeten Veeweider: dit was de laatfte plaats der ilollanderen
V5
in
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in dit land. Van bier trokken wy door eene bultige hurl:
velagtige ftreek , overdekt met digte boschjes van altoos
groene boomen ; doch de weg was zo ongebaand , dat on
rydtuig meest aan flukken hrak. Omtrent den middag toogen wy over Canatour's Rivier , waar wy bet heetfle van
den dag uitrustten , ons vermaakende in de bosfchen op den
(lever, die zeer aangenaatn waren : de Rivier is breed en
op veele plaatzen diep. De Bosfchen worden bezogt door
01yphanten , nuffels en Leeuwen ; in de diepfle deelen der
Rivieren onthouden zich Hippopotami. Schoon ons verblyf
tier zeer kort was , vonden wy 'er veele nieuwe Planten.
in den naamiddag trokken wy door een houtryk gewest ,
waar in wy eene menigte Kapellen vonden , die ons toefcheenen zeer naar die van ladle to gelyken ; doch, door
de cligtheid van bet hout , konden wy 'er geen
magtig
worrier!. 's Avonds kwatnen wy aan de Lory'sRivier,
zo geheeten naar een foort van Papegaay,, die hies gevonden wordt. Wy kreegen bezoek van vericheide Hottentotten , die, met fpietzen gewapend , uit de Bosfclien kwamen , zy gedroegen zich zeer heusch , en fliepen den ganfchen nagt by ons vuur ; naa dat wy hun op Tal)ak , by
bun zo geliefd , onthaald hadden.
Den it. reisden •wy door eene aangenaame landftroek ,
vol zagte groene heuvels , tusfchen beiden fchooten altoos
groene boomen op , en talryke hoopen van de Capra dorcas van
LINDliBus , Equus Zebra en Camelus ftrutbio weidden daar;
cleeze met de bevallige mengeling van grooter en kleinder
Bosichen moesten ons verrukken , daar wy reeds drie maanden fteile Bergen beklommen , en droeve Wildernisfen doorkruisd hadden. 's Avonds bereikten wy Pan Staat's Rivier,
daar wy den geheelen nagt bleeven , en bezogt werden door
veel Hottentotten, die ons melk bragten in korfjes van zeer
fyn riet gevlogten en zo vast in een gedrengen dat zy vogt
konden houden.
Den 12. trokken wy over Van Staat's Rivier, waar een
groote Kraal of Dorp der Hottentotten is , meet dan twee
honderd beloopt het fetal der Inwoonderen , zy hebben
groote driften Runderen , doch geen Schaapen. Deeze Hottentotten waren uitfteekend welgemaakt , en kloeker dan
eenige andere Hottentotten , die ik oit zag. Zy zyn ook
zeer Boutin het vegten tegen Wilde Dieren , byzonder tegen de Leeuwen , die dikwyls op hunne Veeflallen aanvallen
en 'er eene groote flachting aanregten. Als dit gebeurt , gaan
alle de jongelingen van de -Kraal jag op het Roofdier maaken ,
ver-
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vergezeld en begeleid door kleine hondjes, die, op den reuk
of, het fpoor volgen: zo ras zy den Leeuw in de ruigte ontttekken, tergen zy iron tot by vol woede 'er uitfpringt, en op
hun aanvalt; wanneer zy alien, met handpylen gewapend,
'er twintig of dertig tevens het Dier door de huid fleeken: 't
gebeurt niet zelden dat 'er twee of drie man in zulk een ftryd
fneuvelt. Deeze Hottentotten waren alien gekleed met mantels, gemaakt van Osfenhuiden, die zy op eene byzondere
wyze bereiden, ze zo leenig en buigzaam maakende als een
fink laaken: zy draagen de hairige zyde buitenwaarts. Hun
burst, buik en dyen waren naakt, uitgenomen eerie menigte
van lederen riemen om hun middel geflaagen. Hunne fcha.
melheid was bedekt met een lederen kooker, hangende aan
een lederen riem van hunnen gordel , doorgaans met koperen ringen vercierd. Eenigen hadden de huid van een Steenbok over
hun borst hangen, met de huid van de voorpooten en klanwen van agteren , dit houden zy voor een groot cieraad; an.
deren hadden een Buffelstlaart, aan den gordel vastgemaakt,
en rondsom de dye geflaagen; anderen door elk oor de pen
van een Tzervarken; anderen koperen plaaten van zes duimen in 't vierkant, aan 't hair vastgebonden , te wederzyden
van 't hoold hangen; anderen breede yvooren ringen rondsom ac armen; en nog meer vreemde opfchik te verdrietig out
te welder]. De Vrouwen waren bykans in denzelfden fmaak
gekleed, uitgenomen dat een groot aantal kleine lederen riempjes van hunnen gordel athingen , en beneden de knien reikeu.
de , eenigermaate haare naaktheid bedekten. Zy hebben
Hoofden over elke Kraal, die zich het grootite gedeelte der
Kudde aanmaatigeu; de overigen fchynen alleen dienstkneg.
ten., fchoon zy alle dingen gemeen hebben , en weinig ont.
zag hunnen Overften toedraagen. Deeze Hottentotten worden
Gimayttas geheeten; doch waren vermengd met een ander
Volk door de Hollanders Callers genoemd, die aan Terra de
Natal grenzen. Zy waren alien gewapend met handpylen,
ieder hadt 'er acht of tien in zyn Clinker hand. Wy vonden
bier de egte ICaapfcbe .7annyn of Gardenia flellata , en den
Koraalboom , Eretbrina Corallodendron. De luchtftreek verfchilt hier veel van die aan ,de Kaap. Zy hebben dien Zuidoosten wind niet, die daar zo lastig valt; hun fierkfie wind
komt nit het Zuidwesten. Zelden valt 'er in den Zomer regen, doch het blixernt en dondert 'er menigmaal: de wolken.,
door de hnoge bergen nangetrokken, zyn in regenbuien neergevallen, eer zy deeze vlakte bereiken.
Den 13 en 14. vorderden wy weinig, onzen tyd befteeden.
de
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de in bet verzamelen van Planten, die alle nieuw waren. De
Buffel is, in dit gewest, zeer menigvuldig, en een flerk Dier,
grooter dan de zwaarfle onzer Engelfcbe Osfen. Over dag
gaan ze in de Bosfchen , 't welk het Planten zoeken hier zeer
gevaarlyk maakt. Wy zagen voor 't eerst twee Leeuwen,
op een merklyken afftand van ons; doch ze merkten onsniet,
dewyl zy loerden op een kudde van de Capra dorcas, niet
verre van bun weidende. Wy fchooten twee Buffels, het
Vleesch was zeer goed.
Den ty. kwamen wy aan Zwart Kops Rivier, daar wy den
ganfchen nagt bleeven.
Den 16. bereikten wy Zwart Kops Zoutpan, waar wy ons
bet grootite gedeelte van dien dag onthielden. Deeze Zoutpan iS een Meir, verfcheide mylen van Zee , en op eene
hoogte gelegen. In den regentyd wordt het vol versch water, 't geen , door de zoutheid van den grond, welhaast
ilerk met zoutdeelen vervuld wordt; en als de Zomerhette
bet verfche water uitdampt, blyft de grond van 't Meir bedekt
met een korst van zuiver Zout, wel twee of drie voet dik,
Het Meir is omtrent drie mylen in den orntrek , en omringd
met een opgaanden grond, bedekt met een groote verfcheidenheid van zeldzaame Planten, onder welken wy veele Methwe aantroffen. Hier vonden wy verfcheide raare Infeaen ,
en onder veele andere de Gryllus en de Cimex.
Den 17. reisden wy door een elendig verdroogd land, waar
egter niet weinig lieesters en fappige Planten ons voorkwamen ; doch het gras was geheel door de hette der Zonne verfchroeid. Wy zagen veel wilde Dieren, en , in 't byzonder,
eene verfcheidenheid van de Zebra, door de. HottentottenOpeagba geheeten. Wy ontdekten ook de voetflappen en den drek
van Olyphanten en Leeuwen. Op den middag bereikten wy
de Zondags-Rivier,, daar wy eenige uuren ftil hielden en met
onzen Leidsman , van de laatfte Hollandfcbe plaats mede genomen, raadpleegden wegens het voortzetten van onze reis.
Doch by als mede onze bedienden weigerden verder voort
te trekken ; verklaarende , dat wy thans genaderd waren op
de grenzen van een magtig yolk onder de Hottentotten,Cafi.
firs genaamd , die zy betuigden dat ons om hals zouden
brengen , al was bet alleen mil' het yzer van ons rydtuig
magtig te worden. In gevolge deezer weigeringen, en om
den flegten flaat waar in ons rydtuig was , 't welk dreigde
te breeken , terwyl ook veele onzer Osfen ziek waren , Itemden wy , fchoon met wederzin, toe , om tangs den zelfden
weg, dien wy gehouden hadden , te rug te keeren.
Den
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Den 20. kwamen wy aan de Zeekoe•Rivier ; waar wy ons
rydtuig herftelden.
Den 24 en 28. vervorderden wy onze t'huisreis over de
Kremme Rivier,, en een gedeelte van de Lange Kloof ; doch
berigt krygende dat 'er een dagreizens ,Noordwaards op , een
beete Bron was, beflooten wy die te gaan zien , ons rydtuig en onze knegten in de Lange Kloof laatende.
Den 29. trokken wy, omtrent den avond , over een reeks
Bergen aan den Noordkant van de Lange Kloof , en kwamen 's nagts aan eene eenzaame hut , eenen Hollander toe
behoorende , waar wy veele Hollanders vonden , die den
volgenden dag na de bron zouden gaan om het water to
gebruiken. Wy waren zeer in onzen ichik met hun gezelfchap, en reisden door de dorffe landffreeke, die ik oit zag.
De viakten lagen overdekt met losfe Stecnbrokken , geen
grasicheut deedt zich op; doch wy vonden verfcheide zeldzaame foorten van Crasfula, Mefembryantbemum, en andere fappige Pianten. Op zommige plaatzen was , in een
omtrek van dertig mylen , geen drup waters te vinden ; en.
dus konden wy ook niet verwagten veel gedierte re zullen
aantreffen : wy zagen geene andere dan de Capra dorcas , de
Equus Zebra, Kocdoes en Spring.bokken.
Der. so. bereikten wy de heete Bron gelegen aan den voet
eener reeks dorre Bergen, het water is zeer beet, en heeft
een fterken yzerfmaak. 'Er is een Hollandfcbe verblyfplaats,
omtrenr negen honderd voeten van de Bron ; waar zy alle
nagten de tuinen bewateren met het bron water , 't geen, op
dien afftand , nog rookt. Door dit middel hebben zy alte
foorten van Moeskruiden in de grootfte volmaaktheid. Den
volgenden morgen klauterden wy op den top van deeze
Bergen, die eene verzanieling van rotzen fchynen boven op
elkander geltapeld: hier hadden wy een wydftrekkend gezigt
over het land , 't geen een allerbeklaaglykst vertoon maakte,
alles was verdord , de bedden der breedffe rivieren zelve waren uitgedroogd. Wy vonden eene foort van Hide zeer byzonder , dewyl alle de takjes en bladen bedekt waren Mat een
fyn hairig dons ; 't geen ons zeldzaam voorkwam in dit geflacht. Wy noemden dezelve Erica tomentofa.
Den i Jan. des Jaars MDCCLXXIV, keerden wy weder na
de Lange Kloof,, en vonden den volgenden dag ons rydtuig:
dock veele onzer Osten waren ziek , bevangen door eene
kwaal, die hier, in den Zomer, woedt onder het Hoornvee ,
en dermaate de klauwen aantast , dat ze dikwyls afvallen , en
veele Beesten het beaerven. Dit ongemak is gansch hinderlyk
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lyk aan de Hollandfcbe Boeren, die vyf of zeshonderd mylen
landwaards in woonen , als zy na de Kaap reizen. Hunne
Osfen worden 'er menigmaal van overvallen in 't midden van
een woestyn , waar zy zomtyds eene geheele maand na
herftellen hunner Beesten moeten wagten. Dit maakt hun
reizen na de Kaap lang en onaangenaam, boven al wanneer
zy zich genoodzaakt wilder], Vrouw en Kinderen met zich
te neemen, uit vreeze dat deeze, in hun afweezen, door de
Hottentotten mogten vermoord worden.
Den 3. kwamen wy aan de Groote Doom Rivier, waar wy
wederom ons van ons rydtuig afzonderden,om een groot ge.
deelte van Carro te bezigtigen , werWaards wy , wegena
fchaarsheid van, water, onze Osfen niet konden medeneemen.
Laat in den naamiddag kwamen wy aan 't huis eens Land•
mans, die ons berigtte dat by een Buurman bads, die ons
vriendlyk zou ontvangen en verdere onderrigtingen op onze
reis geeven. Naa ons op den weg gebragt en eenige aanwyzingeu gedaan te hebben, vertrok by, en wy vervolgdeu
onzen weg tot Zonue ondergang, zonder eenige wooning aan
te treffen. Wy beflooten bier uit, dat wy zeker van het
rechte pad moesten afgedwaald weezen, en keerden eenige my.
len te rugge, waar wy een fpoor vonden, geen andersliep t
dit floegen wy op, en reeden voort tot eel] uur in den morgenitond , gekomen zynde in een dorre Valei , aan alle
kanten met ruwe fleilten omzet: eindelyk bevonden wy ons in
't midden van een Bosch van Doornboomen (Mimofa nilotiea) waar wy onze Paarden ontzadelden, en vuur maakten.
Wy bragten den nagt niet aangenaam over, dien geheelen dag
niet geeeten hebbende : dan , tot onze groote voldoenings
hoorden wy het ruifchen van een ftroom , dien zogten wy op,
en vonden goed water : nogthans waren wy zeer verlegen
voor onze arme Paarden, die niets te eeten hadden. Wy befteedden een goed gedeelte van den nagt met bout te zoeken
om ons vuur aan den gang te houden tot bet aanbreeken van
den dag; toen klom ik op eene hooge fteilte, en zag van daar
het land over. Hier verzamelde ik vericheide zeldzaame
Planten, als Geranium fpinofum, Stapelia eupborbioides; en
by myn wederkomst , zadelden wy onze Paarden, namen
onzen weg na de hooge Bergen, waar wy het beter meenden te zullen vinden , doch dit mislukte; want door eene
ondraaglyke hette verfmagtende, ontmoetten wy den geheelen dag geen drup waters om onzen dorst te lesfchen.
Doch, by 't vallen van den avond, ontdekten wy gelukkig
een huts waar wy vriendlyk werden ontvangen , en den
vol-
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volgenden morgen troffen wy ons rydtuig aan in Hartwig':
Kloof; dock onze Osfen waren in een flegten ftaat , en Oh
dprzelven geheel onbekwaam. Wy vervolgden onzen tocht,
zonder eenig ander meldenswaardig voorval, dan dat wy meet
van onze Osfen, door de bovengemelde kwaal, verlooren.
Den 12. kwamen wy aan de Buffelsfagt Rivi3r, waar wy ons
eenige dagen ophielden, de rondsom leggende Bosfchen doorkruizende; in deeze vonden wy ve0e zeldzaame Boomen in
bloei.
Den 29. bereikten wy de Start der Kato, naa eene Reis
van vier maanden en veertien dagen.
(Verwagt bet Dagverbaal der des-de Reize in ens volgend
Stukje.)

ZEDELYKE 01,4:RDENKINGEN.

N Immer

kan men genoeg over de Eeuwigheid denken,
om dat wy menfchen alien 'er een allergewigtigst be.
hog by hebben. Wie fchrikt niet, om dien grooten,
dien ontzaglyken aap to doen , van den tyd in de nooit
eindigende Eeuwigheid ! Ons Verftand word als be..
dwelmd, wanneer wy 'er met ernst op peinzen! — Hoe
vele millioenen van Zandkorrels bevatten de hooge Duinen
niet , en hoe oneindig vele druppels zyn 'er in den wyden
Oceaan ? — Dan haal ieder Jaar maar 66.n Zandkorreltje
weg, Lnmaal zult gy ten einde geraken; ieder Jaar &nen
druppel nit den Oceaan, gy zult ten einde van duizend en
duizend millioenen van Jaren de Zee eens ledigen; eindelyk
zult gy ook eons het laatfte Zandkorreltje van de Duhien
wegdragen. — Maar aan de Eeuwigheid , die ontzagbarende Eeuwigheid , konn Dimmer een einde. 0 allerysfelykfte allerverichrikkelykae Eeuwigheid voor hun , die
ongelukkig zyn moeten ! — OcJi dat onze Ziele nimmer
fmake, het rampzalig Lot der Godloozen.
Wy bedryven zeer vele daden , waar over wy, als zy
onder het gezigt der Menfchen moesten komen, ten niterften befchaam1 zouden flan. — Maar alle onze bedryven zullen eens op dien vreefelykaen aller dagen, die &limnl gewisfelyk komen zal, voor het nog van Engelen en
Menfchen openbaar warden. Wat dan? —
Voor het uitwendige fchynt de mensch iets groots , jets
byzonders to zyn :
maar als men hem van na,ier by
be-
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befehouwd , dan is hy inderdaad niets anders, dan een bundel van onvolmaaktheden.
Gelyk de Zee door de Winden beroerd word, zo word
ons gemoed geftadig door nieuwe begeerten beroerd, door
nieuwe Voorwerpen aangedaan, en door nieuwe Lusten bewogen ; dit maakt dat de mensch zich , even als de Zee,
in eene altoosduurende rusteloosheid bevind.
Wy haken veelal near 't geen we niet krygen kunnen,
en wenfchen near 't .geen we trimmer zullen bezitten : om
dat wy door velerleie voorwerpen , die zich aan ons, gezicht vertoonen , tot nieuwe begeerten opgewekt worden.
Dit veroorzaakt , dat het gebrek ons allerwege omringt. — Maar willen wy geen gebrek hebben , laat ons
dan leeren , ons met ons befcheiden deel te vergenoe.
gen.
Nooit droeg de Aarde een fchadelyker gedrogt dan een
Veinsaard. Hy bederft zynen Evenmensch, onder den fchoonen fchyn van hem genegen te wezen. Hy dwarsboomt
hem, wear hy kan , in zyn fortuin, onder den dekmantel van
hem dear in te helpen. — Het is grootelyks te bejammeren , dat 'er zo vele van zulke Gedrogten in de Zamenleving,
onder de Redelyke Wezens, gevonden worden : maar het is
allerbejammerenswaardig , dat men 'er zoo velen onder de
Geestelyken vied, om dat het den Kristelyken Godsdienst zo
veel nadeels toebrengt.
Wanneer iemand genoten Weldaden niet erkent, en gene
aandoeningen gevoelt voor het goede aan hem bewezen , zulk
eenen noemt men ondankbaar maar hem die kwaad voor
goed vergeld , die zyne weldoeners allerwege in hunne belangen tegenitaat, verdient met regt den naam van een gedrogt.
Geen mensch is zo deugdzaam , zo goed, of hy heeft Ondeugden , hy bezit gebreken; want de menfchelykheid kan
men nooit verzaken, en de Engelen zyn in den Hemel: maar
zelden of nooit is iemand zo ondeugend, of by bezit nog de
Gene of andere deugd , die by uitoefent; waar aan hy zich
ilipt en heilig bind.
Hoe men 't ook zoeke te verbloemen, wat men ook voorgeve, het eigen belang weegt altoos het zwaarfte ; het eigen
belang komt het eerst in aanmerking; het is, om zo te fpre.
ken, het rad wear door alle onze bedryven in beweging gebragt worden: dog men bedoelt zyn eigen belang to fterk,
als men hetzelve ten nadeele van anderen poogt nit te werken.
Cato wilde liever goed zyn! dan febynen: maar duizenden
vra-
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vragen 'er niet na, of zy inderciaad goed zyn , als zy 't maar

fellynen niogen voor de Menfchen.
Het is Met wel mogelyk , dat men omtrent alles, wat ons
bejegent , ongevoelig en onverfchiilig, zou kunnen wezen.
Dit zou men ook geenzins voor eene Deugd, maar wel degelyk voor eene groote ondeugd, te houden hebben; fchoon 'er
Wysgeeren geweest zyn , die 'er de menfchen toe aanzetten.
— Dan zich nimmer gelaten te toonen, zich nooit Haar de
gevallen, die ons overkotnen , en de ongelukken, die ons
treffen, te kunnen fchikken, is een bewys van een zeer onvergenoegd gemoed, een teken van eene lage, van eene kruipende Ziel.
Wanneer ons Lichaam krank is, zyn de vermogens onzer
Ziele ook zwak; maar wanneer de Ziel lyd, dan is de gehele mensch buiten ftaat om iets te verrigten.
De ongevallen, die ons trellen , zyn meerendeels zulken ,
waar in wy zelven ons brengen. Als zy ons dal] onaangenaam zyn, nit hoofde der nadelige gevolgen, dan zouden wy
'er de Voorzienigheid de fchuld wel van willen geven; dan
kiagen wy over ons ongunftig Fortuin; of maken ons diets,
-dat het geval het zo nadelig befchikt heeft. Het was veel
beter, dat wy ons zelven naukeuriger agt floegen, en de gevolgen eerier daad alvorens nagingen, voor wy ze bedreven.
Men vied Menichen in de Zamenleving, die aan anderen
Riles durven zeggen vat zy denken , en eer ftellen in hunne
ftouttnoedigheid: maar zy zyn ook veelal wear het allereerst
en li g. st geraakt, wanneer anderen op bun beurt bun ook iets
zeggen.
Allfemen altoos eerst in overweging nam, hoe verdrietig en
lastig het ons valt, als we eenige onaangename bejegening
ondergaan moeten, ik ben wel verzekerd, men zou zich zeer
zorgvuldig wagren, van iemand ongelyk aan te doen.
Vele menfchen wanen dat hunne wyze van denken de beste
is ; bier van daan komt het, dat zy zo veel in anderen veroordelen ; hier van daan, dat 'er in hunne oogen nets goed
is, 't geen niet met hunne manier van denken en doen juist
overeenkomt. Maar daar ik my 't meest over verwonder,
is, dat zy, al heel dikwils, zo ver gaan, dat ze hunne eigen
wyze van doen in hunnen evenmensch veroordelen. —
Hoc 't ook zy, geen m,msch behoorde inunermeer te wanen,
dat zone manier van denken het befteudig rigtfnoer your anderen zyn moet.
Hy die wel fpreken , en bondig over zaken oordelen kan,
is een fieraad in de Zamenleving, en in de gezelfchappen:
X
VI. DEO.. INIENGELW. NO. 7.
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maar rrieb vind eene oneindige menigte van Snappers en Ram•
melaars, die veel peter deden met z.wygen, — De zulken
moesten hunnen lust tot praten bcdwingen, en gedagtig zyn,
dat 'er niets lastiger en hatelyker is , dan een zot en iedel
gerammel.
Het is ongetwyfeld waaragtig, dat men, als de menfchen
niet wederhouden wierden , door de gevolgen , die het kwaad den
meesten tyd na zich fleept, nog meer wanbedryven zou zien
plegen, en dat 'er nog veel minder Deugd uitgeoefend zou
warden; want kan men velen nog van het kwaad niet te rug
houden, door flerke arafFen daar tegen bepaald , wat zou 't
dan zyn , indien de ondeugd altoos gelukkig flaagde! Van
waar komt dit? — De menfchen neigen ten kwade , om
dat ze zich in den waan brengen,' dat het ftrekt, om hun geluk uit te breiden.
Ik ontken niet, dat goede voorbeelden veel vermogen hebben , om anderen ter navolging te bewegen; maar al dikwils
ziet men 't gebeuren, dat zy, hoe fchoon ze oak mogen
uitfchitteren, nogtans te weinig vermogen bezitten, om anderen by hunnen pligt te houden.
Het is een vry algemeen gebrek, veel van anderen te var.
deren, en zelve dikwils in gebreke te blyven. Men weet doorgaans wed wat anderen gehouden zyn ons te doen: maar wat
wy zelven aan anderen verpligt zyn , vergeten wy al te veelvuldig. Wy moesten den Regel, dien we gewonelyk volgen,
omkeren, en in plants van te onderzoeken, hoe onze evenmenfchen omtrent ons handelen moeten , ons zelven allereerst
afvragen : wat ben ik mynen Naasten verrcbuldtgd?
Indien wy gebreken, rnisdaden, of vervelende hebbelykhe.
den in iemand ontdekken, dan behoren wy die als ee toetfteen te gebruiken om 'er ons zelven aan te beproeven: en zo
wy die by ons ook vinden, dan moeten wy ze eerst in onze
eigen perzoonen verbeteren. Als wy zo handelen, dan zullen
wy ze met vrugt in anderen berispen kunnen.
'Er zyn menfchen , welke niets minder verdragen , dan dat
men een gebrek in hun afkeurt. Valt dit in Lieden van
aanzien, dan warden zy zelden, of nooit verbetercl , om dat
zy doorgaans van vleiers omringd worden: — en valt het
in Lieden van minderen rang, zo outflaat 'er veeltyds vyandfchap door.
Wat wy oak doen, of laten; nimmer behoorden wy op
te houden, met aan ons zelven te arbeiden , om ons teverbeteren.
C. V. D. G.
AMC.
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(Ontleend uit A Dialogue on Friendfbip and Society.)
TK heb dikwyls gedagt dat de Phygognomie , die ons, uit het Ge,
last en de Weezenstrekken, over den Mensch doet oordeelen,
allervermanklykst en nuttigst zou weezen, wanneer wy, met wat
meet zekerheids, konden afgaan, op die trekken, als kenmerken
van de inwendige gefleitenis des harten. Het gam. , onde:tusfchen ,
vast dat zy niet zelden den ve,rftandigen en aandoenlykui Man
alleen aanduiden ; maar dat wy ook dikwyls de geheime gelMte:
nis des Gemoeds daar uit leeren. ALEXANDER floeg een nauwkeurig oog op het Gelaat zyns Geneesheers , naa dat hy gedronken hadt van den drank, dien men wilde dat te zyner vergiftigmg
bereid was.
Het Gelaat , iemand byzonder eigen , zal hem onderfcheiden
van duizend anderen, die hem sliders, in veele opzigten, gely.
ken. Dikwyls heb ik overwogen waar in het beftandt ; en OM.
dekc dat het niet gelegen was in het voorhoofd of de oogen alleen , noch ook in de regelmaatigheid en kieschheid der trekken,
(weezens van deeze foort hebben doorgaans het minst uitdruklyke,) noch mede in de kleur; maar in iets onbefchryfbaars uit dit
sties hervoorthomende , of liever in iets van dit alles onderfcheidcn.
Het Gelaat verfchilt, in verfchillendeleevensflanden, zonder dat
zulks voortkomt door ouderdom of verval ; maar sheen oncflaat
e, t, de gefteltenis des gemoeds. Een Schilder maalde twee keeren
het Portrait van eene Juffrouw , eens op haar zestiende en eens
op haar zesendertiglie Jaar: de eerfte reis vertoonde zy de guile
openhartigheid zelve, en hadt een ongemaakte lach op 't weezen;
en de tweede keer was haar wenkbrauw ingetrokken, haste oogen
gaven eene lastige leevendigheid te kennen, en haar lach was een
lad van verfmaading: beide de Portraiten waren juist getroffe.n ,
en de verandering , in het Chara&er gekomen, was keurlyk in 't
laatfte uitgedrukt.
De nauwlettenheid op 't Charaeter, en de Weezenstrekken daar
aan beantwoordende , maakt het groot onderfcheid tusfchen de werkftukken van groote en gemeene Kunflenaars, zo in Sehilder- als in
Beeldhoukunde : bovenal ten opzigte van de laatfte, waar in 't
gebrek aan kieuren een grooter verheevenheid van kunst fchynt
aan te duiden. Het moet , in den eerften opflage , onmogelyk
voorkomen in Steen gevoeligheid te prenten; doch chat het moge.
lyk is toonen de Standbeelden der Ouden, en een ROUBILLAC heeft,
onder de Hedendaagfchen , daar in uitgeniunt, dat hy, in zyne
X2
ver.

296

LIANMI EMMEN

verwonderlyke kunstflukken , de tedere zo wet ats de fterke en
vervaarlyke driften heefc weeten te leggen. Deeze , op zekeren
tyd, door een Vriend, gevraagd „ hoe hy, in Steen, zulke zagte
„ en tedere trekken kon uitdrukken ?" gat' zedig ten antwoord.
„ Zy zitten alle iu 't Marmer , ik doe niets meer dan dat ik ze 'er
„ uithak."
Indien de beoefening van de Gelaatkunde ons tot de Zielkun.
de opleidt , zal ze ons , gelyk MONTAGNE treffend zegt , „ het
„ groote beeld van onze Moeder Natuur in haare voile Majefleit
„ toonen ; en wy zullen , in haar getaat , die algemeene en be„ dendige verfcheidenheid leezen, welke een zo ruim en aauge„ natun veld ter belpiegeting oplevert.” — Elk Mensch heefc
zyn Charaaer in zyn *Gelaat; doch om 't zelve te kunnen moeten
wy op de Gelaatkunde afgerigt weezen. De gemaakte verande•
ringer:, en geveinsde trekken ,die anderen bedriegen, en gebezigd
worden om onkunde , dwaas'neid eti ondeugd ce vermommen ,
zyn terdond openbaar, als men de Gelaatkunde verflaat.
Eenigen hebben geoordeeld dat deeze Kennis een Inflinet der
Natuure was; doch het is veel waarfehyrdyker eene Kennis verkreegen door nauwlettend waarneemen. Doch, wat hier van ook
zvn rouge, het lydt geen twyfel of dezelve verfchaft ons ontelbaare
vennaaken, door de verfcheidenheid van gefteltenisfen, die ons
elken dag, ja ieder uur, voor oogen komen. Ook kunnen
Ivy 'er niet weinig huts van trekken. Eene byzondere nutheid beflaat bier in , dat letnand , in de Gelaatkunde ervaaren, gernaklyk
met allerlei Ylenichen konne orngaan , en, zo by het vericieze, zich
haar alle verfchillende Charaaers fchikken : doch, zal by hier in
gelukkig flaagen, zo is 't noodig , dat hy, by veel waarneemens,
eene buigzaamheid van aart bezitte. Kundigen in dit fink fcheppen
zo veel genoegen uit de flille aanduiding des Gelaats, wanneer bat
in een onbedrieglyken itaat is, als anderen uit een druk gefprek; en
terwyl geineene waarneemers alleen agtflaan op een doordringend
oog, of eerie byzondere weezenstrek, kunnen zy door den fluier,
die her hart fcheen te zullen bedekken , been dringen.
Schoon wy zeker voornaamlyk over 'c Gelaat moeten oordeelen ,
als het in een bedaarden en natuurtyken ftaat is, zal het , nogthans van
veel aanbelangs weezen, 'er het oog op te than, in meer dan ge•
meene omilandigheden. ' t Is verwonderlyk te zien, welk eene verandetieg een enkel oogenblik in de ziel te wege brengt, als het ee•
y e gewigtige omfiandigheid deezes leevens betreft, Men verhaalt,
dat , wanneer MJNIMIA aan MITIIRIDATES haare liefde tot NIPHA•
Ras ontdekte, de verandering zyns Getaars haar tetfiond overcuigde
van haar eigen ongeluk en her verderf van =HARES.
Het Gelaat iu bedaardheid zelve draagt voor den bedreeven Gelaatkundigen eenige merktekens van het Charaeler, 't geen iemaud ,
in zekere omilandigheden, zal Pe:mica:len; by zal oordeelen op
welt
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welk eene wyze de ziel dan zal aangedaan worden, en dit opmaaken ten tyde, wanneer bet voor aile onkundigen verhoolen ligr.
Deeze Kennis brengt ons tot .een recht gezigt van de menschlyke
natuur,, en gelykt naar die weinige bekwaame Gefchiedfchryvers,
die het goede en kwaade , in alle Charaelers onder een gemengd,
vereaigen; 't welk volitrekt noodzaaklyk is om ze naar eisch op
te maaken.
De Mensch is een zernengefleld weezen; doch wy befchouwen
hem doorgaans verkeerd: dewyl wy het meestentyds uit den oogpunt doen.
Iit Iran flier naiaaten te denken of veel ongelegenheden, die ons,
in onze verbireenisfen , in dit leeven overkomen , en bovenal die
eitzugtige geaartheid, waar aan veelen botvieren , moet eenigermaate toegefchreeven worden aan de onbedreevenheid in de Gelaat.
kunde. Ze is, huiren tegenfpraak , van de grootfie nutheid ten
aanziene der verbintenisfen en her oordeelen over 't Character van
anderen. 't Was deeze Kunde, die ZOPHIRIUS, op het aanfehouwen
des Gelaa rs van SOCRATES rechtmaatig deed' oordeelen , dat deeze
IVysgeer van eene wellustige geaartheid was. ARToBAZANEs ,
Gezant der Parthen, het Gelaat van SYLLA in opmerking neemende, borst uit in deeze woorden : „ Ilt verwonder my, dat een Ro„ mein het kan dulden iemand boven zich te erkennen !" En, in..
dien CICERO over cesea geoordeeld hadt uit zyn Gelaat, (in Tiede
van uit zyn verwyfde Kleeding, gelyk came over cessius en Dozoo by nimmer, volgens zyne eigene bekentenis ,naa den
a
Pharfalifcben /lag, de party van POMPEJUS tegen hem gekoozen
hebben. Gevraagd zynde, hoe 't bykwatn dat by omtrent ceseehadt
misgetast, betuigde by voluit: „ Zyne Kleeding bedroog my: want
„ wanneer ik zag dat zyn tabbaart aan de kanten met franje en kwas„ ten was, dat zyn hair, in golvende krullen, langs zyn rug zwier.
„ de, terwyl by , uit vreeze van het in wanorde te zullen krygen,
„ met zyn eeneei vinger het hoofd krabde; kou ik niet denken,dat
iemand, van dusdanig een voorkomen, moeds genoeg zou heb„ ben tot eene zo flame onderneeming.” — Dan de teltens , van
de Kleeding en het voorkomen onleend , moeten , noit vermengd
worden met de Gelaatkunde: ze zyn touter toevallige en bykomende
omtiandigheden, en geene vaste kenmerken van iemands Character,
co lirekken zelden zo trnmer, tot regels om dear volgens de gofieltenis des Herten te beoordeelen.
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ANECDOTE WEGENS DEN DOOD VAN CAREL DEN
VAN ZWEEOEN.

XII, KoNING

(Overgenomen uit bet .7 ournal Politique & de Litterature.)

p

Et droevig uiteinde van den beroemden CAREL DEN XII, K.
I Ding van Zweeden , is, tot onze dagen, een raadzel geweest.
Het algemeen aangenomen gevoelen komt bier op uit, dat deeze
Vorst fneuvelde door den Kogel nit een Veldilang, als by hezig was
met de werken in 't beleg van Frederiksball te bezigtigen, dat 'er
toen niemand by hem was dan SEQUIER zyn Aide de Camp en de
ingenieur MEGRET, beide Franfcben: dit denkbeeld is te meer ombeisd, dewyl de Heer DE VOLTAIRE het mede aanneemt. Ondertusfchen heeft de Heer WRAXALL, te Stokholin zynde, de Kleederen
gezien, die de Zweedfcbe Held aaahadt toen by viel : het gat,
door den kogel in den hoed gemaakt , was niet nicer dan een duhu
in 't vierkant. De Graaf CAREL VAN LMWEN, die Page des Konings
was ten tyde dat hem dit ongeluk trof, verzekerde den Heer
wRAxALL, dat by het lyk nauwkeurig onderzogt en onderfcheiden
gezien hadt, dat een Pistoolfchoot den dood des Vorfien veroor.
zaakt hadr, en dat de flag , door hem gehoord, van een veel nader
bygelegen plaats kwam, dan daar de vyand was. De geflalte waar
in men den doodlyk getroffen Koning vondt, met de bebloede reg•
terhand aan 't gevest van zyn degen , deedt gisfen , dat by, onBanks de donkerheid des nagts, zyn Moordenaar bemerkt hebben.
de, terflond de hand op de gewonde pints gebragt, en daarop aan
den dagen geflaagen hadt, om zich in that van tegenweer te ftellen,
In de daad SEQUIER en MEGRET werden, in 't eersr , verdagt gebouden van dit fchriklyk misdryf; doch de tyd en de gedaane navorfchingen hebben bun van alle verdenking deswegcn ontheeven.
Naar , niet tegenflaande de menigre omftandigheden , verhaald
door alien , die CAREL DEN XII na Noorwegen volgden , is de
waare wyze, op welke die Vorst aan zyn Linde kwam, altoos on.
bekend gebleeven.
Eenige dagen v66r de groote pmwenteling, door GUSTAVUS DEN
III, in den jaare MDCCLXXII, te wege gebragt, liet de Ileer
INGHAM, in de Ridderzaal re Stokbolm, eene openbaare Redenvoe.
ring doende, zich deeze opmerldyke woorden ontvanen. Het is
ecne fcbriklyke verdenking, die ik c,venscbte dat uitgewiscbt

worder; bet is eene eettwige fchantklek dat de dood van den,
Noordfchen Held, van Koning CAREL den XII. . . maar de =order; belle:von op rnyne lippen ! ...... By deeze vreemde uitboe-
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boezeming komt een zeer zonderling geval , nu eerst onlangs te
Stokbotm gebeurd, 't geen tot verklaaring van itvGnAm's woorden
kan dienen. Voor eenigen tyd hadt de Heer CR. * * veeIe zy.

ner Bloedverwanten en Vrienden te gast genoodigd. Eer zy aan
tafel gingen , befchuldigde by zicb zelven voor 't geheele
fchap, dat by de Moordenaar van CAREL DEN XII was. Hy wees
op een Kas, waar in men, zo by betuigde , de bewyzen van dit
fink zou vinden, in de papieren , die by uit den zak des gedoodden
Konings gehaald hadr. Hier op opende de Heer * * *, een
der venfteren van de Zara, en wilde 'er nitfpringen. De gasten kwamen hem voor , en beletten zulks ; doch by viel in eene geweldige
krankzinnigheid , en flierf korten tyd daar naa. Dir zeldzaam geval,
zegt men, heeft de Raad opgewekt om dit fluk te onderzoeken.
De uitflag hier van zal, worth dezelve openbaar gemaakt , misfchien
eenig Licht kunnen verfpreiden over de duisterheden, die tot nog het
leevenseinde van CAREL den XII bedekken.

DE MAANSVERDUISTERINO.

Eene Fabel.
((lit bet Engelscb.)
P zekeren dag, wanneer de Maan taande , klaagde zy aan de Zon,
indeezervoegen , over het ophouden van haare guntien: „ inyn
„ waarde Vriendin , waarom fchynt gy niet op my , gelyk gy gewoon
„ zyt " Schyn ik niet op u? hervatte de Zon ik ben verze.
kerd, dat ik zulks beooge! „ 0 neen , antwoordde de Maan;
„ maar ik bemerk de reden , ik zie , die tlykerige Dwaal Ster,
„ de .darde , is tusfchen ons beiden gekomen."

O

De goede Invloed van de Grooten zou meet verfpreid zyn , waren 'er geen booze Afhangelingen , die zoo dikwerf toegelaaten worden om tusfchen beiden te komen.
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DE KRAGT VAN ' T VOORKEELD.

IMINOMMINEMINI■

DE KRAGT VAN 'T VOORBEELD.
duo fennel est irnbuta recess, fervabit odorein
Testa dia.
IIORAT.

1/ MIJnheer ! Zie bier mijn noon, hij worde ttw zorg betrouwd"
Zeij zeker Vader, tot Dorant , hem aangepreezen,
Als een , die 'c best gefchikt tot Gouverneur zou weezen:
„ Ontvang hem, 't is een zoon, daar zig mijn hoop op bouwt;
„ Hij 's leerzaam, en zijn vlijt zal 't u door proeven toonee.
,, Des, naar zijn vordring zij, zal me ook uw zorg beloonen.
„ Dat Nedrigheid vooral zijn grootfte cieraad zij :"
(De Vader egter was van trotsheid gansch niet vrij.)
„ Hij minn' de Deugd en volge oplettend hear bevelen:"
(Wat Weelde en Wellust reek kon 's Vaders zinnen ftreelen.)
„ Dat hij in elf zijn' daen de biilijitheid betrage:"
(De Vader deed zulks nook.) „ en zig naukeurig wage
„ Om van de Waarheid in het minfte lets of to wijken:
„ Haar edele invloed moet needs in ziju' woorden blijken;
„ Prent hem dit daaglijks in ; ik haat een huichelaar!"
(De Vader was, 6 fchande! een groote Leugenaar.);
„ Dat Kaart en dobbelfteen nook voor mijn zoon verfchijnen
(Helaas! 't noodlottig fpel deed 's Vaders fchat verdwijnea.)
Hoe droeg die Leerling zig? als naar gewoonte , o ja!
Hij lacht zijn' Meester uit , en volgt zijn' Vader na.
P. B.
AMSTERDAM.

1777-
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

AANBIERKINCEN OVER. IIET WONDERWERK VAN JESUS
CHRISTUS VERRIGT, OP DE IIRUILOPT TE CANA
IN GALILEA. Joan : 11,

1l

Wondervverk, door cmusTus Op Bruiloft re Cdna in Galifet-: verrigt, heeft den Vyanden van bet Cbris-

Et

tendons tioffe tot tegentpreeken opgeleverd; doeh bunne ingebragte zwaarigheden, meestal iugcrigt oin aan dit bedryf eenen berpotlyken dray te geeven ,zyn ten overvloede opgelost ,
door verfcheide Schryvers. — De grootheid der Magt van
CHI: ISTUS , in dit Wonderwerk uitblinkende, is iets 't welk
men gemeen moet agten aan alle Wonderdaaden oit door heth
volvoerd. Omtrent beide deeze ftukken heb ik niets voor te
clraagen. Maar de wyze op welke JESUS te deezer gelegenheid, zyne Wonderdoende Magt betoonde, verdient een
byzonderder opmerking dan men 'er veel al aan verleent: ik
heb de myne daar over laaten gaan , en zal ze hier mede.
deelen.
Zo wonderdaadig eene bezorging van Wyn, op een Bruiloftsfeest aelt de Goedaartigheid van onzen Godlyken Mees.
ter in een Fielder cikdicht. Niettegenflaande het oneindig gewigt en het onnadenkelyk veel behelzend oogmerk zyner Zen,Binge en Omwandelinge op deeze Wereld , is by zo infchiklyk
en meegaande, dat hy bet zyne toebrengt, tot de vrolykheid
en bet genoegen van een Gezelfchap; verfchaffende geene
noodwenClige behoefte, maar jets 't Welk tot vetkwikking en
verhatging diende. Hy vangt zyne buitengewoone Zending
aan met een bedryf, gefchikt ow elk een zyn Character in
een gunaig licht te vertoonen ; by kwam, gelyk hy elders
verklaart , eetende en drinkende. 1k weet niet waarom
bier uit niet zouden leeren ont onzen HliER aan te merken als
een Vriend van ooze geringfte , zo ev41 als van ooze grootae,
belangen , als Been Vyand van oteehuldige vreugde en het
genot van de aangenaamheden deezer Leevens: 'terwyl zyne
hoogfte bedoeling arekte, om ons die des toekomenden Leevens te doers hoogagten, en boven alles zoeken.
De Miiddaadigheid waarmede by zo treffetyken Wyn verb
zorgde , client ow zyne Goedgunaigheid te iuisterryker te
VI. DELL. MENGELW. NO. S•
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trtaaken: het was eene ruime vergoeding voor het onthaal hem
en zynen Jongeren gegeeven , eene verpligtende handelwyze,
teffens ten blyke iftekkende van zyne gereedheid om den
Bruidegom en de Feestgenooten genoegen te fchenken; en
het crverfchot naa de Bruilnit was geen gering gefchenk voor
't nieuwgetrouwde Paar!
De Zedigheid en Nederigbeid , welke JESUS, te deezergelegenbeid betoonde, moet onze opmerking niet ontglippen. Het
blykt, dat JESUS dit Wonderwerk met zo min vertoons verrigtte als mogelyk was, by zulk een openbaar Feest. De
Bruidegom en de Hoftneester, en alle de Gasten, wisten 'er
niets van, de Dienaars alleen wisten vat 'er gedaan was; JEsus zelve fprak 'er niets van tot hun , by belast enkel de Watervaten te vullen met water, daar uit te fcheppen en het tot
den Hofmeester te draagen. Wy zien hier geen' oinmeflag,
geen vertoon, gefchikt om de aandagt der Gasten te trekken:
het wordt buiten hun weeten volvoerd. Ooze HEER. maakt
'er geene aanmerkingen over, of leidt 'er een bewys uit of
voor zyne hemelfche Zending. Hy wist het zou zich ontdekken; doch by doet niets om die ontdekking te verhaasten of te
vervroegen: vervolgens laat hy bet Wonderwerk voor zich
zelve fpreeken, en de overtuiging , daar door te veroorzaaken ,
op de baarblyklykheid van de Wonderdaad zelve aankomen.
Op zulk cell Wyze handelen geene Geestdryvers , geen Bedriegers. Neen ! het is byzonder eigen aan den Zoon van
GOD, dat by zyne groote Werken op dezelfde wyze volvoerde, als andere de gemeentle bedryven deezes leevens verrigten. Het was noodzaaklyk , dat zyne Wonderdaaden openbaar wierden , om tot flaavende en verzegelende blyken van
zyne Godlyke Zending te ftrekken. Doch , desniettegentlaande , volvoert hy ze op eene zo heimlyke,
, en zedige
ze als mogelyk was , en beitaanbaar met dat einde.
Eene andere byzonderheid in het gedrag oozes Zaligmaakers , te deezer gelegejiheid onzer opmerkinge waardig, is
zyne Wysbeid om een Bruiloftsfeest te doen medewerken ter
bereikinge van het groot oogmerk zyner Zendinge. Te midden der uitfpanning, welke dit Feestuur hem verfchafte , verloor by de waardigheid zyns Characters en het dociwit zyner
Zendinge niet uit het oog; en neemt de gelegenheid waar
hem aangelfooden, door het mange! aan Wyn , (op eene wyze , geenzins ftrekkende om hunne vreugde te llooren, maar
veer eer om die te vermeerderen) om de Feestgenooten op te
wek4n, tot het doen van onderzoek op zyn Arnpt en Getup.
genisfen: by poogt, door de vreugde des Feests te velgrooten
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ten, hunne nandagt op te wekken, en in hunne harten een
dorst na de geestlyke zegeningen zyns Koningryks te verwekken. Hy draagt zorge, dat het Feestuur voor hem , noch voor
de Feestgenooten , een verlooren uur was; maar thedewerkte
met de andere itaatlyker verrigtingen ten tyde zyner Omwandelinge, om zyne Heerlykbeid te openbaaren en het Geloof zy.
ter Leerlingen te verflerken.
Daarenboven ftrekt dit bedryf onzes Godlyken Meesters om
ons te doen opmerken, welk een' trap zyne Zelfsverlochening
beklom. Dezelfde Magt, waar door hy,op dit Feest, een zo
overvloedig onthaal verfchafte, kon ten alien tyde, zyne eenvoudige voldoening der leevensnoodwendigheden ; in eene
Koninglyke tafel veranderd hebben. Dit voorbeeld leert ons,
derhalven , dat hy geenen zwaargeestigen afkeer hadt van
deeze genietingen , of onverfchillig was, om ze anderen te doen
fmaaken dock wat zyn eigen Perfoon betrof, hy flelde noit
zyn Wonderdoend vermogen te werke tot Zelfsvoldoening
by leedt honger, dorst, en alle de otftrengheden van een be.
b by op de zinnelyke
hoeftig leeven. Zo weinig ants iloeg
vertnaaken, zo greetig was hy gelteld op de edeler voldoening;
voortfpruitende nit de Gehoorzaamheid aan GOD, en het betoon van Liefde tot het Menschdom : eene Gemaatigdheid
zo veel te voorbeeldelyker als men in aanmerking neemt, hoe
hy in that was om zich allenhalven voldoening te verzorgen:
Ik zal by deeze myne aanmerkingen 'er nog Mlle voegen,
van den Geleerden Dr. JORTIN. 9 , 'Er ontftonden, van de
35 vroegtle tyden af, in de Kerk, Ketterfche Aanhangen, die
,, den Wyn, Dierlyk Voedzel, en het Huwelyk veroddeelden : en niet alleen de Ketters, maar ook de Regtzinnigen,
13
vervielen tot buitenfpoorige denkbeelden van denzelfden
99
cart; met grooten ophef fpreekende van het Ongehuwd en
12
't Eenzaam leeven, gepaard met eene ilrenge onthouding
van alien vermaak,en vergezeid van kwellingen des Lichaams.
33
NiVy mogen, overzulks , gisfen , dat CHRISTUS op deeze
Brulloft tegenwoordig was, en dien met een Wonderwerk
vereerde, om in de Euangeliefche Gefchiedenisfen tot eene fpreekende wederlegging te dienen, van deeze dwaaze
95
misvattingen, en om alien, die ooren badden em te booren
91
te waarfchuwen, dat zy zich, door zuike Geestdryveryen,
niet zouden laaten vervoeren. De Heilige JOANNES , die
05
3, dit Wonderwerk alleen optekent, leefde lang genoeg °tax
dergelyke valiche Leeringen te hooren prediken en te zien
„ voortplanten" (*).
(1) Punt Re77;g rks on Ecclefiastfcal Hatory Vol. IL p. iR.
Y2
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VERT 0 0 G,
OVER DEN
INVLOED DER. ZEDELYKE WYSBEGEERTE.

Door den Heer DE LA HARPS.
Den Heeren Schryveren der Hedendaagfcbe Vaderlandfcbe Letter-Oefeningen.
MYNE HEEREN !

IS niet lang geleden , dat GL. een Pertoog over de onI derrcbeide foorten van Zedelyke Wysbegeerte geplaatst
2, hebt (*); het leezen daar van herinnerde my een foortge2 , lyk Stukje van den Heer DR LA HARPE, 't welk wonder
„ wel by 't gemelde zou voegen ; de Vertaaling van 't zelve
vervaardigd , zend ik hier nevens; zelve te plaatzen zal
tot
aanmoediging ftrekken van UL.
23
lt

BEGUNSTIGER.

De Wysbegeerte heeft het oog afgewend van ydele, dorre
en niets betekenende befpiegelingen , om groote voorwerpen,
die alle Volken raaken , de Zedekunde en de Wetten, te befchouwen. De eerfte Vernuften leggen zich hier op toe : dit
wordt de heerfchende fmaak. Wy zien 'er alle dagen de uitwerkzels van: en onze naakomelinglchap zal misfchien nog
grooter vorderingen, dan wy durven . denken, aanfchouwen.
1k weer men betwist aan de Fraaije Letteren de voordeelen, op welke zy roem draagen. Om thans niet te fpreeken
van den nyd , die het goede,'t welke dezelve niet veroorzaakt
heeft, haat, en den hoogmoed, die 't zelve veragt. Veelen
zyn 'er, die weinig opmerken, die, ontheeven van een drom
onheilen, door de Rede weggeweerd, niet eens denken dat
deeze onheilen oit beftonden, of dat dezelve weder ter baane
kunnen komen. Zy hebben deernis met de dwaalingen hunner Voorvaderen, wanneer men ze hun verhaalt , en vraagen
niet, waarom die dwaalingen niet !anger heerfchen? Zy genieten het licht, en zeggen niet, wie heeft het gemaakt? Dat
wy
(`) Zia Hedend. Vaal. Letter-Oefen. V D. 2 Stuk. bl. 493-
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wy deezen verpligten om een oogenblik met ons op te merken , dat wy hun tot erkentenis noodzaaken.
Onder de Zedelyke gebreken des Menschdoms is 'er edn
dat alle de andere in zich fchynt te bevatten, een kort begrip
van alle boosheid , de Geestdryvery. Deeze behelst in zich
onregtvaardigheid , wreedheid , veragting der Wetten en verwaarloozing der Natuure; deeze dooft alle Deugden uit of
bederft ze; deeze vermeerdert en ftyft alle Ondeugden: zy
kan noch verfchrikt noch bedwongen worden: dewyl zy itraffen en bedreigingen verfmaadt. De ongelukkigen, aan dit
euvel ziek, geneezen zeldzaam, zeer zeldzaam; maar de Rede, die op hun niecs vermag, belet het ov?rfpru . ten deezer
kwaale; en brengt te wege dat die woede tlerit met de zodanigen , die 'er door zyn aangetast. Deezen dienst hebbenwy
aan de Zedelyke Wysbegeerte dank te weeten.
De Geestdryvery , die pest der Ziele, heeft nimmer met
meer gewelds gewoed dan ftaande de twee Eeuwen, die de
helfchitterende Eeuw, waarin de Fraaije Letteren begonnen
te herleeven , voor gingen : die Eeuw zelve was befmet met de
overblyfzelen diens bederfs. De befchaavende Kunften hadden
de Menfchen verzagt , 'er bleef over dat zy ondervveezen
moesten worden. --. Hoe, zal men ons misfchien te gemete voeren, hoe, zyn 'er Boeken noodig om de Menfchen
te leeren, dat zy Broeders zyn, dat een zagt liefhebbend
Character den waaren Godsdienst gelykvormig moet maaken
aan GOD, wiens werk dezelve is ? dat tie Waarheid, wanneer dezelve vervolgt , de wapenrusting der Leugen aanfchiet , en haatlyker dan de Leugen zelve wordt ? Hoe, bepaalen zich de poogingen der Wysbegeerte tot zo eenvoudige
beginzelen? Ja, ongetwyfeld , en wat moet dezelve,
derhalven, doen? Kan zy de Waarheid, die eeuwig is, hervoortbrengen? Neen; maar zy herroept dezelve in het
hart der Menfchen , wanneer de Driften den indruk daar van
hebben doen verdwynen.
Als de Wysbegeerte haare ftemme verheft , zyn het de
Verouderde in de Schoole der dwaaling niet , die zich getroffen voelen door haare lesfen: het opluikend Geflacht ontvangt
de waarheid. Het zaad der Rede, door goede Boeken verfpreid , valt in den grond der leerzaatne gemoederen. De
Jongeling tot het Overheidsampt opgevoed, vervoegt zich in
de regtbank met rechtmaatige denkbeelden van zyne Pligten
en van de Wetten. Hy, die geroepen is tot de Kerkiyke
Bediening , vaart dezelve aan met beginzelen van Gemaa.
tigdheid en Liefde, voegende aan de Wet van een GOD, die
Y3

zy.
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zyne Kincleren bemint. Een ander,, gefchikt om die fchitte«
rende plaatzen te bekleeden , welke naby de oppermogenheici
komen, bepaalt zich altoos voor oogen te houden den grooten pligt van de Menfchen goed te doen; weetende dat hy
anderzins derzelver billyke veragting te wagten hebbe.
Dus verdweenen allengskens die fchadelyke en verderflyke be.
ginzels , welke den Volken en Koningen zo veel kwaads brouwden. Zodanig was de ongemerkte vordering der Rede, wanneer zy het vreeslyk verderf der voorgaande eeuwen , de fchrik
der onze geworden , verdelgde. Zy heeft het, onder al]eriei gedaanten , beflreeden. Zy is op het fchouwtooneel
geklommen , waar de indrukzels op de Menfchen gemaakt zo
flerk zyn. Zy heeft het fchrikdier vervolgd , 't welk zy alleen
kon overwinnen. Het bruit nog by wylen; doch het bruit
in ketenen geklonken, en wordt nauwlyks gehoord. Men
heeft zelfs de Wysgeeren , die altoos voor zelve vreezen ,
berchuldigd, dat zy aanvallen op een verwonnen vyand. Dit
is eene bezorgdheid , welke men hun dank moet weeten. Een
Koning van Macedonie hadt een' Slaaf geboden , hem alle
morgens te herinneren dat hy een Mensch was. Laaten wy
niet klaagen, dat 'er van tyd tot tyd Mannen opftaan die ons
toeroepen, „ weest Regtvaardig, weest Menschlievend I"
Zyn wy niet eehigen dank verfchuldigd aan Schryvers , die
'er zich op toegelegd hebben, om de gebreken en misbruiken
van de Regtsgeleerdheid der Volken te overweegen? Een
Mensch, die zich des eenigiyk bevlytigde, die dit begonnen
werk voltrok , die de heldere fakkel des onderzoeks gebruikte
om over dien ongefchikten hoop van grillige intlellingen , van
ongerymde wreede wetten, een befchaamend licht te verfprei.
den, die een kundiger eeuw deedt bloozen over het aannee.
men van het werk der barbaarfche eeuwen; die, eindelyk, in
onze Wetten eene hervorming te wege bragt , welke de Rede
vordert, en de Menschlykheid affmeekt, zal die Mensch geen
Weldoender der Volken mogen heeten , en zullen, nevens
dien onfterflyken naam , de naamen der geenen , die de eerfte
grondtrekken van dit grout werk ontworpen hebben, niet met
roem pryken?
't Is waar , men legt der Wysbegeerte , en aan groote
Mannen, die dezelve geleerd hebben, ten laste , dat zy, in
die vryheid van denken , het deel van fchepzelen , met
Rede begaafd, te verre gegaan zyn. Verre zeer verre is 't
'er af, dat wy die misbruiken goedkeuren. Zodanig is de
gefleitenis der menschlyke natuure, dat zy zelden maat weet
te houden. Zy zagen agter zich die langduurige heerfchappy
van
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van blindheid en dwaaling, onder welke een klein getal heersch.
zugtige bedriegers het geiond verftand in eene menigte van
Slaaven vernietigd hadden. Zy waren met verontwaardiging
vervuld over ondraaglyke dwangregeering. Zy keerden de
grondflagen van dezelve het onderst boven. Zy eischten alle
hunne regten weder: en gingen misfchien te verre. Zy misbruikten de kragten van hun vernuft, omtrent op dezelfde
wyze, indien 't my vryftaat deeze gelykenisfe te gebruiken ,
als een zieke, die, langen tyd zwak geweest zynde, de weder bekomene kragten te veel te doen geeft. Doch kan
dat misbruik , immer, zulke verderflyke uitwerkzels hervoortbrengen , als de wreede onkunde , waar in onze Voorouders
gedompeld lagen , veroorzaakte. Dwaaling is buiten twyfel
te beklaagen ; maar Geestdryvend Bygeloof te verfoeijen.
Dwaalen , hoe menigmaal heeft men dit reeds gezegd , is
menschlyk; maar vergifnis den dwaalenden te weigeren, i8
het werk van een gedrogt; en de woede van 't zelve zou den
Aardbodem ontvolkt hebben, hadt de Hemel toegelaaten dat
die algemeen en ongeneeslyk geworden ware.
Ondertusfchen moeten yvy bekennen, dat de Wysbegeerte
ailes niet kan verbeteren. Altoos worden 'er onverbeterlyke
Menfchen gevonden, die den fchat der oude Dwaalingen ,
met alle zorgvuldigheid, bewaaren, en zich wel wagten dien
your de goede munt der Wtarheid te verwisfelen. — Maar
wie zal betlaan te lochenen , dat de Fraaije Letteren het gelaat
van Europa vernieuwd hebben? Het Noorden bovenal ontvangt ze in zyn' fchoot, met zo veel tederheids als vrugts.
De beste FranfcbeToneelipelen worden vertoond aan de Oevers
van den Donau, en naby de bevroozene golven van de Neva: eene eer, welke Frankryk verfchuldigd is, aan die won.
dere vernuften , die de Hartstogten , alien Volken gemeen,
en de Deugden , over welke alle Menfchen zich verwonde.
ren , eene welfpreekende taal in den mond gelegd hebben.
Deeze gemeenfchap der Kunften des Vernufts heeft inzonderheid veel toegebragt, om Europa tot den groot Gezin te
maaken , dikwyls door de Staatzugt verdeeld, en door de Befchaafdheid veranigd , om de Maatfchappy te vercieren tot
in de woestfte Itreeken der Aarde, om,in de beginzels van alle
Staatsbeftuuren , eene regtmaatige agting te betoonen voor de
Menfchen in 't algemeen ; eene agting , zeer verre te zoeken,
of liever geheel niet te vinden, toen de Menfchen blind ea
verflaafd waren.
Kunnen wy ons het genoegen ontzeggen om ons een haarer
fehoonae zegepraalen te herinneren? Zal het ons bier vryY4
ilaan,
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itaan, met een zwakke item , te vermelden, 't Been de wet,
fpreekenheid zelve, met al de kunst van welzeggen, behoorde te verkondigen? Eene Keizerin, Opperheericheresfe van
die groote landen, waar de groote ALEXIOWIS de Kunften
nen geroepen, en Zy de Wysheid genoodigd heeft, felt, in
eene uitgeftrektheid van twee duizend mylen lands, eene Wet
van Zagtheid en Verdraagzaamheid vast; die ten voorbeelde
nmet ttrekken van alle Ryken, zo dezelve geene ies is. 6
Beheerfchers der Volken! het is op deeze wyze dat gy hunne
erkentenisfe en den naam van Goden der Aarde verdient; een
naam u zo dikwyls door de vleiery gegeeven. Ziet daar de
gcdenktens eener Eeuwe, waarin de Vorften de fchriften der
Wysgeeren leezen; en waar in de Vorften Wysgeeren zyn.
De verbetering des Menschdoms is het groot doelwit, 't
welk tegenwoordig alle eerie Verltanden behooren op 't oog
te hebben ; om dit te treffen, moeten zy hunne poogingen
infpannen. — De loopbaan der Wysbegeerte opent zich,en
is van eene verbaazende uitgeftrektheid: haar oogmerk is, zo
veel mogelyk, de kwaalen, die het Menschdom drukken, en
de dwaalin g en, die het fchandvlekken , te verbeteren: en,
fchoon 'er maar een dier kwaalen, eene dier dwaalingen ove
rig ware , nog was 'er lets nuttigs te doer.
derhalven, wie gy ook zyn moogt, die de bekwaambuten bezir om een groot Schryver te worden, (reef na den
tyre! van Weldoender des Menschdoms; dat deszelfs geluk
ten bewyze van uwe Letter-Oefeningen, en tot belooningdaar
van, ftrekken.

VUTTIGE AANMERKING VAN G. J. VAN WY, Chirurgyn$
OP ZYNE VERHANDELING OVER DE EYTENDE sUBLuviAAT IN DE LUES VENEREA, ENZ. Door
DENZELFDEN (*).
npag.
OP

42. heb ik gezegd: „ Zo dikwils de uitbranding•
uitdamping gedaan is, woet men, by het weder
op°

Amfierdarn 25 'any I777.,
(S) wEL EDELE nEEREN!

Myne onlangs in ' t ligt gegeevene Verhandeling over de bytencla
Sublirnaat, enz. zal Uw Ed. niet onbekend zyn. Eene voordeelige
en
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opgieten van Alcohol, met een yzeren Spadel, alles wel
omroeren en terflond weder in brand fleeken."
55
Indien men op deeze manier te werk gaat , dan verliest men
zeer veel van de Sublimaat. Vier uncen Sublimaat, vyfmaalen gaidufteert, met acht oncen Alcohol vini, bleef 'er tiers
Dragmen en een Schrupel over. I t April 1777.
2 I. yuny, onttnoette ik een tuner Kunstgenooten , dewelke in het zekere bericht was, dat de Sublimaat door een kundig Apothecar, op dezelve manier, als in myne Verhandeling
opgegeeven is, bereid was, nog vry meer in gewigt als ilc
hem van myne bereiding gemeld had, verloren hadde.
Denzelven dug, voorneemens zynde te adufteeren , ontdekte
ik de reden van dit aanmerkelyk verlies : de Yzere Spadel,
had ik na de laatfte bereiding van de Sublimaat in den Kroes
laaten than; bier door was het Yzer geroest, en dit roest had
in eene bekorfling van de gebrande Sublimaat, (dewelke ik
te vooren niet gemerkt had) een rond gat verbeeten , tot op
den bodem van den gepotlooden Kroes; maar het overige van
de teruggebleevene en in den Kroes vastgeplakte Sublim.adustus, kon ik niet, dan door middel van Hamer en Beitel wegneemen , en dit was een vry aanmerkelyk gedeelte, dat ik egter tot het gebruik verwierp; maar dat my lets leerde, ' I gee.
ne ik te vooren niet wist.
lk nam wederom vier uncen Sublimaat, om op dezelve ma.
nier , als in myne Verhandeling befchreeven, te adulteeren:
maar in plaatze van met een Spade/ na ydere Deflagratie alles
wel om te roeren , kapte ik met eenen half rondgebogenen Timmermans Beitel, de Sublimaat, die voor een gedeelte met de
Kroes, als ddn Lichaam fcheen nit te maaken , voorzigtig los;
tot dat ik door de zwarte kleur van den Kroes ontdekte, dat
aer niets bleef aanhantTen De

en /were ontdekking, aangaande de bereiding van de Mere. Subl.
Corrofiv. adustus, wenstc ik gaarne algemeen bekend te zyn. Geen
gevoeglyker weg weer ik, dan my ,met eerbiedig verzoek , tot Uw
Ed. te wenden , om namentlyk hat met deezen Brief medegedeelde ,
in Uw Ed. Letter- Oefeningen te plaatfen, waar door Uw Ed. zeer
zult verpligten , hem , die de Eer heeft zig te noemen:
NYN E HERREN !

Uw EDs.
Zeer Ootmoedige Dienaar
G. J. VAN WV,

Y

g
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Corrofiv. adustur , de vereischte kleur hebben de
De Subllsrt.
deed ik die op dezelve tinnier, voor de laatfte maal, door
Hamer en Beitel, uit den Kroes, en toen be y ond ik veelgegewonnen te hebben ; want nu hield ik negen Dragmen,
meer als te vooren, over,
De Gewenfte gevolgen door dit middei , in Conorrbcea ,
zyn, en blyven dezelve. Onlangs , na de Uitgaave van ge.
melde Verhandeling , zyn door dit middel nog drie andere
Proeven , (waar van den wider myn opzicht) even gelukkig en fpoedig, afgeloopen.
De Perzoonen in dg Proeven , door my in gemeide Ver.
handeling opgegeeven , hen ik zeeker dat tot heden volmaakt wel , en herfteld zyn en blyven.
Vier van myne, in de Proeven gemelde Vrienden , hebben gelegenheid gehad te ouderzoeken en te bevinden, dat
hunne opgegeevene Proeven , beftendig, alzo blyven, als ze
voor geneezen opgegeeven zyn.

In myne Verhandeling over de bytende Sublimaat , heb ik
gezegd 3 dat de HR. VAN DER HAAP. , my tot zoeken en yinden gelegenheid gegeeven heeft, door zyne aanmerking op
VAN swieTEN, en het is waar dat ik buiten dezelve nooit tot
die ontdekking zoude gekomen zyn. 't Was evenwel
een raadzel, om hier uit op te maaken, hoedanig ik hier me.
de te werk moest gaan. — Het is my titans te aangenaarner hetzelve zodanig gevonden hebben, als het reeds door
de Hr. YVO GAUKES Med. Dr. Groningen gebruikt is,fchoon
nooit door denzelven algemeen medegedeeld.
Had ik vOOr het opftellen van myne Verh. geweeten ,'t geen
ik naderhand, door twee zeer ervarene Heelmeesters ben ontwaar geworden; dan, had ik voorzeker daar van gebruik gemaakt, om de nuttigheid van de Mere. Sublim. Corrofiv. adus.
tus , fterker aan te toonen : alhoewel het my toefchynt, en
door Proeven gebleeken is, dat dit middel, in gebruik, gelyk
ik dezelve in myn Verb. opgegeeven hebbe , veiliger is, en
beter aan de verwagting voldoet, dan in Decoct. Cap. Sarfe.
parille , gelyk Yvo GAUKES daar van gebruik maakte; vooral,
wanneer men de Pillen in agt byzondere tyden daags, dat is
telkens om de twee uuren den, toedient. Daar kunnen evenwel gevallen zyn , daar men , op de manier van deezen Geneeskundigen moet te werk gaan.
Myn
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Myn zeer Geachten Vriend de Hr. L. HENGEVELT, Stads
Heel- en Vroed • Meester te Arnhem, ineldt my in een brief
„ Het gevan den 18 Juny deezes Jaars, het volgende:
52 bruik van de Inert. Corrofiu. adustus , heb ik , in
„ den Jaare 1754, aan den Hr. VAN DER HAAR , gecommuni„ ceerd , om met de knoesten van Sarfeparille in Decoct. te
„ gebruiken, dat my meest altoos welgeflaagd heeft.
„ Het is afkomftig van den Hr. YVO GAIJKES , Med. Dr. te
„ Groningen , die bet lang als een geheim gebruikt , en
„ zeer veel gelukkige geneezingen mede uitgevoerd heeft."
By gelegenheid dat ik de Hr. HENGEVELT , den 3o Juny daar aanvolgende, mondeling fPrak, zageu wy,, dat de
geadusteerde Sublimaat , volgens myne bereiding, niets van
die, dewelke nog by zyn Ed. overgebleven was, verfchilde.
De manier van bereiding zeide zyn Ed. nergens in te verfchillen, dan dat de zyne op een Aarde bord, of Schotel, afge,
brand was, het welk op 't zelve uitkomt. De Hr. VAN DER.
HAAR fchryft my in dezelve maand den 26ften dat zyn Ed.
reeds in de 20 Jaaren van dit middel, namentlyk Merc.Sublim.
Corrofiv. adustus, nu en dan, gebruik gemaakt (Hy
zegt verder) „ 1k meen reden te hebben om het aan wylen
„ Dr. YVO oAtikEs toe te eigenen , ichoon deeze zynen
„ drank, fomwyl, met kotly, vermengde.
Eene der
aanzienlykfte, van ons Land, zoude het van deeze zyne erven gekogt, en aan wylen zynen Lyf- Medicus vereerd
„ hebben. - Deeze laatfle zoude het in Leyden maar
vooral in 's Hage , door zyne vrienden , hebben doen nit„ deelen. - De afbranding , en bereiding is genoegzaarn
„ met die van U gelyk. - Ik heb bet altoos in een De,' coetum van Capir. Sarfaparille doen gebruiken, en 'crook,
99 fowwylen, Koify onder gedaan. Een kundig man
„ heeft my berigt , dat een Heer,, met groote uitzettingen iii
If de Scheenbeenderen en hevige nagtpynen, in les weeken
9) met deeze bereiding in een Deco. van Lig. Juniperi, vol9) maakt geneezen wierd. Deeze Lyder hadde 28
„ maanden lang, het middel van VAN SWIETEN tot 5 Lepe„ len vol opklimmende , wel met veriigting, mar tog te ver„ geefs, gebruikt gehad. Hadde ik foortgelyke under„ vindingen,.en in een genoegzaam aantal, voor my gehad,
3 , dan zoude met gerust hebben hetzelve algemeen te maa„ ken , maar, deeze ontbreekende, moeten zwygen.
Ik heb 'er groote Chancres op 't hoofd, in de keel, op
,, de burst; zoo met als zonder een Bering beenbederf en
3, uitzettingen van 't been , door zien geneezen ,ja ook by ad:, de-
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deren , dewelke reeds vrugteloos gefaliveerd hadden, vol1, maakt herliellen."
1k meen , door dit merle te deelen , te kunnen aantoonen ,
dat ik, door de algemeene bekendmaaking van dit middel
geen nadeel gedaan hebbe , en dat de bereiding volkomen
gelyk is met die van den Heere Yv0 GAUKES, ik vleye my,
dat anderen , zoo door Genees- als , Scheikundige Proeven ,
ons bier in meerder zullen verlichten , op dat wy verder, in
't geen ons nog verborgen is, mogen indringen ; indien myne geringe, dog wehneenende pogingen ten nutte van 't al,.
gemeen , of fchoon ze gebrekkig mogten zyn , eenigzints
aan 't oogmerk voldoen , dan zal ik , fchoon fpaarzaam gelegenheid liebbende , alle moeite aanwenden om meerder ver.
lichting , of door my zelven , of door anderen te verkrygen , en dezelve verder, indien het van eenig aanbelang is,
inededeelen.
28 .7ttly 1777.
„
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Y kennen de Natuur inderdaad niet genoeg., om klaare bevattingen te kunnen hebben , van de zo lydende , als werkende inwendige beginzelen en oorz,aaken der
natuurlyke dingen. 't Is waar,, wy zyn door onderzoek en
proefneemingen, omtrent derzelver inwendig maakzel of te
zamengroejing , veel kundiger geworden , terwyl wy evenwel
ens over de eene zaak , met meer vrymoedigheid kunnen
uiten , als over de andere , zo dat wy ons moogen vleijen ,
dat onze Nakomelingen ichoon langzaam , eens ten eenemaal tot de volkomene kennisfe der Natuur zullen geraaken ; maar bier uit ontaaat een ander gebrek , te weeten :
verlcbillende denkbeelden , gebooren uit verfehillende proefneemingen, tyden, plaatzen, onalandigheden of redeneerin.
gen , over een en hetzelfde onderwerp genomcn. De BARN■
STEEN, eene der verwonderenswaardigae Zaaken van alle,
die in de Natuur bekend zyn, eene Zeldzaamheid , welke
doorgaans den onderzoekeren veel itof tot verwarde en ver.,
deal-
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deelde denkbeelden heeft gegeeven , fcheen my der moeite
wel waardig , eens naauwkeurig na te vorfchen ; naar alvoorens eene beichryving des Barnfleens vooraf te hebben
laaten gaan.
De Latynrche naamen des Barnfleens zyn verfcheiden ,
en hebben ieder eene onderfcheidene oorfpronkelyke Beteke,
nis ; als Succinum a Succo , om dat men eertyds meende
denzelven uit een Sap van zekeren Boom oorfpronkelyk te
zyn. Ambra Citrina, om dat de Barnfleen , als de Ambergrys op het Water gevonden wierd, en inderclaad , in
zyne manier van Samenitelling , ook veele overeenkomst
heeft. Carabe van Perfifchen , en Electrum van Latynfchen
oorfprong, om dat de Barnfleen een aantrekkende of uhlokkende kragt heeft. Sacal is een Naam, by welken de Egyptenaaren denzelven gekend hebben. Glesfum van Glacier,
om dat by helder en doorfchynend is, gelyk bet Ys. Dog
door deeze en den Naam Leucelectrum , word alleen de witte, gelyk door Gagates , om dat ze zeer blinkende is, de
Zwarte Barnfteen betekend. In 't Fransch word dezelve
genaamd , Ambre yaune of Succin , in 't Nederduitsch
geele Amber, Barn- of Brandfteen. De onderfcheidene benaamingen doen ons zien, dat de Barnfteen by veeleVolke.
ren al zeer vroeg bekend geweest is. De beroemde latynfche Historie- Schryver Tacitus zegt, dat de Volkeren , aan
de Balthifche Zee gelegen , in zynen Leeftyd, aan de Stranden den Barnileen opvischten , en dit is reeds zeventien
honderd Jaaren geleden.
De Barnfteen 6t.n in zyn famenflelling en voortbrengzels
zynde, zoude men ook tot cone zoort durven bepaalen; de
Couleur en de Zuiverheid alien maaken het verfchil ; maar
dit verfchil is aanmerkeI5,k. De Barnfteen is, of zeer bleek
Citroengeel, (dat is de zogenaamde witte) of geel, of rood,
of zwart , of muisvaal , van welke laattle enkele brooze
Stukjes onder de andere gevonden worden , en, by 't ontfleeken aan een Kaars , dikwils een Zwavelreuk van zig
verfpreiden. Indien wy den Barnfteen tot Zoorten wilden
brengen , zouden wy een andere verkiezing doen, en diie
zoonen hebben (a).
Als
(a) Sommigen hebben onder de foorten des Barnfteens oak gebragt Ambra grifea, en Reline; of Gummi Copal, maar verre van
char. De Hedendaagfchen hebben klaar getoond , dat Ambergrys
zyn oorfprong verfchuldigd is , aan de met Honing.gevulde Honingraaten, die de Benden ByEn gemaakt hebben , aan de Rotas g-
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Als ten iften de Poolsch-Pruisfifche I die wy altyd in de
Winkels , en ten fcheikuniligen gebruike I bezigen : Ten 2den
de Siciliaanfche en elders gevondene Barnaeen , die gansch
geen Zout en niet zo veel Olie heeft als de andere , zynde
in zyn aart kruimelagtig en broos : Ten 3den die Zoort,
die men in Vrankryk , Duitscbland, overvloedig in Engeland, en zeer veel in het Pyreneefche Gebergte vind; zynde
eenen glanzigen, zwart Agaat nabykomenden Barnfleen , die
alleen daarin volgens zekeren Schryver van de Steenkoolen
verfcbilt , dat by zuiverder,, en met minder aardagtige deelen bezwangerd is,
't Zal onnodig zyn, dat men vraage , welke van deeze drie
Zoorten de beste is , ieder kan dit beflisfen. De PoolschPruisfifche Barnfteen zal , in 't vervolg , het voorwerp van
ons verder onderzoek zyn ; en , onder deeze, is de witfte
beste ; niet om dat by wit is, maar om dat by de allerhardfie en de allerligtite , dat is de volmaaktfle van alien , en met
de minfte aarddeeltjes bezwangerd is (b). Naast aan deeze
volgt
agtige Oevers der Indiaanfehe Zee, vervolgens door de Hitte der
Zonneftraalen uitgedroogd , verhard en van gedaante veranderd,
door het geweld der Winden of fpeeling der Buren losgemaakt,
en, door het Zeewater eene nieuwe bewerking en volmaaking ondergaande , tot Amber veranderen: tot getuige kan dienen het kenbaare Wasch , dat zomtyds in- en uitwendig , aan en binnen in
groote Klompen Amber gevonden is. — DeCopal is eenHarstagtige Goal, welke door inkervingen, uit zekere Boomen gelokt
word , zynde op het uiterlyke Aanzien eenen zeer fraaijen Barnfleen gelyk , dog riekt fpeceryagtig , byna aan Wierook gelyk,
waardoor by gemakkelyk kenbaar word. De fraaifte Vernisfen worden van denzelven gemaakt; en word van zommigen Oosterfcbett
Barnfleen genaamd , daar zy de andere met den naam van Wester.
lobo beftempelen.
(b) Indien men bier de Proef van neemen wil, zo bereide men
een Pekel, die met zo veel Zouts opgevuid is, dat zy niet meer dan
joist de Zwaarte des witten Barntleens kan draagen; dan zal men den
witten Barnfleen zien dryven, terwyl alle de andere gecouleurde
zutlen zinken; men giet 'er eenen ilerkeren Pekel by, zo zal de
geele te voorfchyn komen, met byvoeging van nog fterkeren Pekel of Zout zal de roode en eindelyk de zwartere voigen, ,, Men
„ dient, in 't neemen van deeze Proeve, naauwkeurig te letten,
,, op de brokjes Barnfleen , die men daar toe gebruiken wil alzo
,, een zeer klein weinigje uir. of inwendig zandig Vuilnis , den bes.
„ ten zoo doen zinken, en een inwendig Lugtblaasje den flef,ten

„ doen ryzeu."

VAN DEN BARNSTEEN.

:315

volgt de geele , vervolgens de roode, en meerdere gecouleurde ; de zuivere zoete Wateren der Baltifche Zee maaken hem witter en volmaakter,, nadat de bitumineuze SteenOly (Petroleum) edne van zyne beginzelen larger of korter
op of in denzelven omgezworven heeft, gekleinsd , en gezuiverd is. Hier van daan is het, dat, onder de gegraavene
Barnfteen , zelden witte gevonden word.
De Kunstbewerkers , in Barnfteen , kunnen geen twee Stuk.
jes aan eën fmeiten, hoe gaarne zy ook zouden willen ; zy.
ne volmaaktheid gaat weg , door het kleinfle verlies zyner
fyne Olie en vlug Zout. Maar zy hebben een middel uitgedagt , om den geelen Barnfteen witter, en den rooden geel
te maaken ; zy kooken den Barnfteen , in Pekel van Zeezout , of leggen denzelven een' geruimen tyd , in Reuzel „
Ganzenvet , of enige geperfle Oly ; maar of deeze Handgreep de Eigenichappen des Barnfleens, hoewel witter ge.
worden , tot het fcheikundig gebruik , wel voortreffelyker
zoude maaken, durf ik niet bepaalen.
Deeze Barnfteen word gevonden, gelyk ik reeds aange.
merkt hebbe , in Poolscb-Pruisfen, Pommeren , en byzonder
in de Streek by de Hoofdvesting Palau , in de Pruisfirche
Landftreek Samland , ter lengte van omtrent zo Duitfche
Mylen ; als mede by de Steden Stettin, Elbingen , Straalfund, Mecklenburg, Lubeck, Rostok en andere, aan de Oevers gelegen Plaatzen , fangs en op de Kusten der Balti.
Celle of Oostzee, op de oppervlakte des waters (c). Deeze
Zee,
(r) Hier doet zig een zwaarigheid op, die den oplettenden niet
zat ontglippen. Ik heb aangemerkt, dat de Barnfteen , in Zoet-water,
zinkt, en op Zout-water dryft, dat de wateren der Balthifehe Zee
zoete Wateren zyn, en dat evenwel de Barnfleen aan de Oostzyde,
op de oppervlakte des Waters dryvende, aldaar opgevischt word.
Hoe word dit overeengebragt ? in gene Schriften , die van den
Barntleen, noch van de Landen, in Welke ze gevonden word, gewag maaken, vind ik de minfte fpoore, dat van deeze ftrydigheid
gefproken word. Dus moeten wy onkundig blyven, tot anderen
ons zulks verklaaren. Maar my herinnerende , dat 1k elders geleezen heb, dat, flegts met zommige winden , de Barnileen komt
aandryven, zal ik intusfen, een vraag ,ter nader onderzoek voorflellende, in bedenking geeven:
„ Zouden de zoete Wateren der Baltifehe Zee, door de Zoo„ te Wateren van den Oceaan, als die, met zekere winder),
„ door de engte, (de zond genaamt) in dezelve geperst worden,
„ niet
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Zee, die noch Ebbe noch Vloed heeft, werpt alleen met
zekere winden , den Barnfleen digt onder en aan het Strand,
die als dan door zogenaamde Strandboeren, die deeze Viefchery in pagt hebben , of van den Koning daar toe gelleld
zyn, met zeer digte Netten , vermengd onder wier en vuiligheid, opgevischt , en , als de wier gedroogd is, uitgezogt
wordt. Dit Strand word zo naauw bewaakt, op dat men,
door het zoeken van Barnfleen, 's Konings inkomflen niet
zoude vervreemden , dat 'er zelf niemand , zonder Strandruiter, fangs het Strand, mag wandelen. Ook vindt men denzelven daar binnenslands aan de zyden van Beeken en Rivieren hangen , en het zy week of verhard en volmaakt
zynde , dryvende op het water ; alle deeze Barnfleen is
doorfchynend , wit, geel of rood. De ondoorlchynende root
de , bruine en vuile Barnfleen word wel in dezelfde Landftreek gevonden, maar in den grond, en van onder de Aarde opgedolven ; dog dit opdelven that , vooral in 't Pruisfifche gebied , aan elk een niet vry. De Barnfleen ligt niet
alleen onder de Aarde gefpoeld, aan de Stranden , maar
zeer verre Landwaards in, iti beddingen , overal verzeld van.
Water, doormengd met een Stoffe, gelykende niet vreemd
naar Stukken hour. Hier uit leid een zeker Schryver onder
anderen af, vooraf ver6nderftellende, dat het flukken zyn
van afgehouwene , of op de Kust aangedreevene en met Zand
en Aarde overgefpoelde Boomen , de eerfte beginzelen en famenflelling des Barnfteens ; van welke ik zo aanflonds zal
fpreeken. Ook zyn hier en daar in 't Land, vierkante gegraavene Patten of Bakken, die door middel van ingeflagene
Paalen , die heen en weder bewoogen worden, een zoutagtig Water doen opwellen , het welk , na eenigen tyd , Barnfleen
geeft. By Rastenburg, Landwaard in, in Pruisfen , zegt
men, is ook een diep Meir, waar uit de Visfchers met Beu.
gelnetten Barnfleen opvisfchen.
Hoe het zy, en waar ze gevonden word, het is zonder
tegenfpraak , dat de famenflellende Deelen des Barnfteens
zyn, een bitumineufe Steen-Oly , (Petroleum) een weinig
fyne Aarde, (Gleba Subtilisfima) Water, (Aqua) te zamen
geftremd, door een omzwervend Zuur-Zout , (Acidum Vagum.) Schoon ook de vroegere Schryvers alle gemeend
heb„ niet zo zout kunnen worden, dat zy bekwaam wierden, om
„ den Barnfteen op te ligten, en dryvende aan Land te voeren,
„ zo lang, als de zoute Wateren noch uiet te rug gekeerd waren?
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hebben , dat het de Gom of Harst van Populier- Pyn- en
Denneboomen was, door den Wind, in Zee geworpen , en
aldaar door het water volmaakt. Maar bet tegendeel is
ons duidelyl«loor nieuwere Natuuronderzoekers, voorgelegd. Uit an'dere Schryvers, zal ik een klein gedeelte vertezen van de bedenkingen , die de voortretTelyke BAKER I
in zyn Nuttig gebruik van bet Microscoop , over den Oorfprong des Barn(teens heeft gegeeven:Dat (namelyk) in
enige Landen , en byzonder in Perfien, naby de Kaspi.
fehe Zee, Bronnen zyn van Napbta , diep uit de Aarde
opkomende; en dat de grond, daaromftreeks, zo met dezelve is doorgedrongen, dat wanneer men de oppervlakte affchraapt, en een brandende Kaars daar by houd, de
„ Damp nit den grond opkornende aanftonds vuur vat, en
met een heldere beftendige vlam blyft branden , tot dat
3S zy worde nitgebInscht met 'er Aarde o p te werpen, of
3, op eene andere wyze gefmoord. Indien 'er derhalven ,
zulke bitumineuze Oiy, in genoegzame hoeveeiheiJ, gevonden word , zo moet ons naaste onderzoek zyn, na
„ het zuure Zout, en hetzelve belangende, meen ik, dat
,, de Scheikundigen in 't algemeen , redelyk eenftemmig
onderftellen , dat 'hun zwervend Zout Acidum Vagum,
't weik , indien ik hun wel vertlaa, een fynen vluggen
21 Damp, Rook of Geest betekent, zitplaats heeft, in de
9) ingewanden der Aarde, en door den Dampkring, naby
derzelver oppervlakte , is verfpreid ; als ook dat hetzelve
door te doordringen in , zig te vermengen en zamen te
„ groeijen met, verfehillende zeifft-andigheden , voortbrengt
, benevens verfcheiden andere
I> Vitriool, Alum, Saipeter,
„ zo metallyne als minerale Lighamen. Zan men dan niet
„ mogelyk !tunnel] onderftellen , dat deeze zelfde zuure damp
„ zig zo vermeng-de en tot een vast Lighaam groeide, met
„ a/Ike bitumineuze Steen-01y of Napbta, dat daar door
„ Barnaeen wierde voortgebragt ?"
En of dit niet genoeg ware, zo kan men uit de bloedelooze Diertjes, als Mieren , Vliegen , Spinnen, Muggen , en
derzelver gedeelten, die dikwils volkomen , met uitipreiding
aller hunner Ledemaaten, in den Barnfteen gevonden warden , afleiden , dat deszelfs zamenkellende deelen eertyds
vloeibaar geweest zyn. De Heer SCHRODER maakt, in de
droogbereidende Geneeskonst van FARVACQUES, gewag van
een klein Vischje, dat in een auk Barnfteen gevonden wierd.
Wie nu zal anders gelooven, dan dat dit Vischje, in het
water, deszelfs Hoofdftoffe, door de vloeibaarheid der BiDEEL.MENGELW. NO. 8.
Z
tif•

318

NATUUR• EN SCHEIKUNDIG ONDERZOEK

tumineuze Zelffiandigheid, daar in geraakt is. Terwyl wy
integendeel, nooit zodanige Infecten, in eenige Boomharst,
of Gornme , gevonden hebben. Aan de Yslandfche Kust,
vond men een link Barnfteen van 27 ponden : zuike brokken Gom aan een Boom hangende uitgevloeid te zien , zoude oneigen en zonder voorbeeld zyn.
Indien wy nu geen berigt hadden , dat op die plaatzen
van waar de Barnfteen oorfpronkelyk is, veel Alum, Vitriool-zuur , en dwaalende Zoutdampen, by de meergenoemde Bitumineuze vettigheden tegenwoordig waren , zouden
ons zelfs de fcheikunflige Voortbrengzels des Barnffeens
zulks leeren. Wy verkrygen door deszelfs kunftige ontleding
op het vuur, Water, vlug Zuurzout, helder doorfchynende, roode , en zwarte aspbaltifche Olie , en een ligte ontvlambaare , aardagtige , in den Kromhals overblyvende ; Schors.
Waarom nu zou het Kind van eene andere natuur zyn ,
als zyne Moeder ? waarom de vrugten anders als het oorfpronkelyke Zaad ? waarom de natuurelyke voortbrengzels
anders als de natuurelyke beginzels? De Chineezen hebben
een Succinum Artificiale, of door kunst gemaakten Barnfleen ,
die den natuurlyken zeer naby kornt; en wie weet , wat wy,
door veele proeven te neemen, zorntyds nader zouden outdekken ? RONDELETIUS vond in de Pyreneelche Bergen, een
groot fink Barnfteen, dat aan de eene helft nog onvolmaakt
was, en met de Git Gagates overeenkwam. De onderzoekgraage BOERHAVE zegt kortelyk „ /Imbarum, Carabe ,
„ Succinum, Electrum, buc pertinet, videturque, Sulpburis
,, bituminofi progenies; in igne ardens; fluensque. Sale aci„ do liquido, Una et concrescente in glebds, adeoque forma
„ folida , conflat , him et oleo fosfili , quod quam proxime
„ petroleum refert, est album, citrinewn, nigrwn,
,, rubrurn. Element. Chico. Tom. pag. 50." En met deezes voortreffelyken Mans redenen , myne aangevoerde bewysredenen befluitende , zal ik anderen laaten oordeelen , of wy
niet vrymoedig bet gevoelen , dat de Barnfteen een oorfpronkelyke Harst der Boomer zoude zyn , moogen afleggen , en verwerpen.
Van alle brandbaare Stollen , zyn 'er weinige electrieker
dan de Barnfteen. Ve8ren, Stro p , fnippers Papier,, kleine
Diertjes , en al wat niet zwaarder is, dan zyn aantrekkende kragt draagen kan , word door den Barnfteen op enige
wolle Stolle, b. v. Laken, warm gevreeven zynde , opgeligt
en mede genomen. Zeer aartig is het, vier, zes of meer
vedertjes , ter zyde van een Schagt geplukt en twee aan
twee
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twee kruislings over elkaar gelegt , alle te gelyk op te
ten , terwyl die twee vedertjes, welke onmiddelyk aan den
Barnfteen gelegen zyn, de overige beletten, daar aan te raaken , en evenwel mede genomen worden. Van bier is het
misfchien, dat in den Barnfteen zo veele Diertjes en Wormpies gevonden worden. Niemant egter moest zig verbeelden,
dat deeze uitwerking magnetise!) ware , him , die de Elec.
triciteit oeffenen , is dit uitwerkzel niet onbekend.
Nu tot deszelfs feheikundige Ontleding (Analyfis) willende overgaan, zal ik met een kort woord opgeeven, twee der
voornaamfte winkelbereidingen, die van denzelven gemaakt,
en de kragten , die daar aan toegefchreeven worden, De tile
is de fyn gevreeven Barnfteen , en de 2de is deszelfs Tinctuur.
Het Poeder des Barnaeens heeft niet alleen een plaats op
zigzelven , in de Artzenywinkels; maar word ook aan fontmige gecomponeerde Poeders onder gemengd ; dog die , met
ftilzwygen voorbygaaude, heb ik flegts aan te merken, dat ik,
uit derzelver Samenttelling , meen te kunnen befluiten, dat
de Ouden gemeend hebben, dat de Barnfteen een Abforbens
of zuur opflorpend middel ware. Wil iemand dit beproe•
ven , by zal bevinden , dat het met geen zuuren opbruist.
Om het Poeder des Barntleens te bereiden, word dezelve,
door een fyne Zeef gezift ; en tot een ontastbaar Stof, op
een Porphyriteen gevreeven, met byvoeging van zo veel Roozen- of ander Water,,als daar toe vereischt word, Dit Poeder
ftilt de Pynen en is zagtelyk famentrekkende, daarom word
het goed geacht, in Borstkwaalen , Bloedfpuwing, afvioejing
des Zaads, en Bioedwatering, vooral als het met een of ander Geneesmiddel van dat zoort vereenigd word.
De Tinetuur word vervaardigd , uit dit fyne Poeder, met
Alkaline Oat! doortrokken , en met herhaaling uitgedroogd,
en in de Lugt vogtig geworden. Eindelyk weder uitgedroogd
zynde , met zuiveren Alkobol overgooten , in een geflooten
Phioolglas eenige uuren zagtjes boven het vuur opgeborreld „
koud zynde afgegoten en gefiltreerd; terwyl op den nog niet
ont hondenen , in het Glas overgebieevenen Barnfteen, nieuwen
Zlkobol gegoten word, zo dikwits het aftrekzel zyn vereischte kragt bekomen heeft. Deeze Tinetuur heeft een bitterfpeceryagtigen , fcherpen en eenigzins zamentrekkenden Smaak,
en volgens bet getuigenis van den Heer hoEitriAvE , (uit wiens
Elem. China. Tom. II. Procesl. .LVIII. dit een uittrekzel is)
van zeer voortrenlyke hoedanigheden , en een ongeloofelyke Medicinale nuttigheid, vooral omtrent die Ziekten, wel.
2
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ke, door aandoeningen van het Zenuwgeftel, en ongeregelde
Huishouding der dierlyke Geesten haaren ooriprong neemen.
Wonderen werkt ze uit, in de Mildziekte (Lljpecbondria)
opftyging, zwakheid en andere koude en flymerige Ziekten ;
ja zells, in vallende Ziekten, Stuyptrekkingen, &c. die uit
de reeds genoemde gebreken haaren ooriprong alleiden.
Wegens gebrek aan plants, zullen ,zzy de Scheikundige
Ontleding des Barntleens, in bet volgende Stukje
plaatfen.

NATUCIRLYKD DISTORIE VAN DEN KRAMSVOGEL.

Volgens den Heer DE momEILLArtn , Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.

D

E Kramsvogel draagt in 't Gricksch de naamen van
Kizu en Teixa; , in 't Latyn Turdus Pilaris, en Tricbas, in 't Italiaansch Tordo, en Ficasda , in 't Spaansch Tondo en Zorzol, in 't Hoogduitsch Krammets of Kramet-17ogel,
in 't Zweedsch Kramsfogel, in 't Zwitzersch Wacbboller dyeszel, in 't Engelsch Field fare, in 't Fransch Tourdelle of Litorne, behalven verfcheide andere naamen aan deezen Vogel
gegeeven, meest gevormd near de onderfcheide klanken, die
dezelve that.
Deeze Vogel , tot de Lysters behoorende, is, onder dezelven, naast den Grooten Lyster (*), de grootfte, en van
de andere onderfcheiden, door zyn geelen Bek, door zyne
donker bruine Pooten, als mode door de aschgrauwe kleur,
zomtyds met zwarte vlekken, op den Kop, den Hals en aan
de Stuit.
Het Mannetje, en 't Wyfje, float het zelfde geluid, en zy
kunnen beiden even goed dienen, om, in den Trektyd, de
wilde Kramsvogels to lokken: doch het Mannetje is van het
eerfte onderleheiden door de kleur van zyn Bek: veel donkerder van verf. Deeze Vogels , die in Poolen en in NederOostenryk nestelen, doen het Diet in Frankryk. Zy komen,
by geheele benden, aldaar met het begin van December, en
maaken, onder het vliegen, eon groot gefchreeuw: en onthouden zich dan op de plaatzen dear Geneverbesfen gevonden worden: wanneer ze, in den Voortyd wederkomen , geeven
(*) Zie van deezen, in ons laatstvoorgaande Stukje, bl. 271.
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y en zy ae voorkeuze aan vogtige flreeken; in 't algemeen be.
zoeken zy de Bosichen minder dan de Zing-Lystcren de Groote Lister. Zomwylen komen zy met den aanvang van den
Herfst ons een kort bezuek gceven, wanneer de Lysterbes.
fen, bun gelieftifte Lost, ryp zyn, doch verfchynen niet te
min op den gewoonen ryd. 't Is niet zeldzaam te zien dat 'er
twee of drie duizend Kramsvogels zich byeenvoegen, op een
piaats daar type Lysterbeslen zyn, ze ecten ze zo greetig,
dat de ilea op den grond yak. Men heeft ook menigmaalen
waargenornen dat zy, naa gevallen regen , in de voorengreppen ioopen , um Wormen en Slekken te zoeken. Als
het Berk vviest eeten ze, volgens LoTtuNGER, de Befien van
Marentakken , en andere.
Uit bet reeds gezegde molten wy opmaaken dat de Krams.
vogels gely2e1 ant',ers geaart zyn dan de Zing Lysters en de
Groote Lysters , en veel gezelliger. Zomtyds vilegen ze enkeld ; doch, doorgaans maaken ze zeer talryke henden uit,
en, wanneer ze ill deezer voege veranigd zyn , trekken zy
zamen voort , en verfpreiden zich in de Velden zonder van een
te Icheiden: op zekere uuren van den dag, of wanneer men
ze te naby komt, vliegcn zy alien te gader op e'en en denzeif.
den boom.
De Ridder LINN:EUS gewaagt van een Aramsvogel, te St ok.
holm, door eete Wynkooper gehonden, die zo gerneenzaam
was dat by op de uffel liep en nit de glazen Wyn dronk; en
wet zo veel dat by kaal op den Kop wierd; doeh 66n Jaar in
eene Kouw opgeflooten zynde, zonder Wyn tedrinken , kreeg
by de Vecren op den Kop weder. Deeze korte vertelling leert
ons twee dingeu; het uitwerkzel van den Wyn op de Veeren
der Vogelen, en dat de Kramsvogel kan gtemd warden, 't
well; zeer zeicizaam is: de Lysters laaten zich, gelyk ik reeds
lueb aangemerkt, niet gemaklyk ternmen.
Hoe ftrenger de koude is, hoe de Kramsvogels veelvuldiger
zyn; 't fehynt zelfs dat zy van het ophouden der koude een
voorgevoel hebben : want de Jaagers en Laudlieden fiellen
vast, dat wy, zo fang de Kramsvogels vliegen , den Winter
nog niet gehad hebben. Zy begeeven zich, naa 't afloopea
des Winters, na de Noordlyker Landen, waar zy broeden ,
en overvloed van Geneverbeslen aantreffen. Fiuscti Ichryft
aan dat Voedzel den goeden fmaak toe, welken by het Vleesch
deezer Vogelen toekent. 1k weet, dat men, volgens den be.
kenden regel, over den fmaak niet moet twisten; dock ik kan,
egter, niet voorby hier aan te metken, dat deeze Lyster in
.Bourgogne war eene zeer gemeene fpyze gehouden wordr,
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en dat in 't algemeen de geur , door Geneverbesfen aan 't vleesch
gegeeven , met iets bitters getnengd is. Anderen beweeren,
dat het Vleesch der Kramsvogelen noit beter fmaakt en noit
milder is, dan op den tyd als zy Wormen en Infeeten eeten.
De Kramsvogel is den Ouden bekend geweest, onder den
naam van Turdus Pilaris , niet om dat by ten alien tyde met
den ftrik gevangen wierd , gelyk de Heer SALERNE zegt ,
want deeze byzonderheid zou den Kramsvogel van de andere
Lysters , die men desgelyks in than vangt, geenzins onderfcheiden hebben; maar om dat by rondsom den Bel: eene foort
van hairtjes of baardjes heeft, die vooruitfteeken en veel Imager zyn dan by den Zing.Lyster of den Grooten Lyster. Wy
moeten 'er , volgens de aantekening der Schryveren van de Zoo.logie Britannique byvoegen, 'dat de Kramsvogel zeer flerke
Klauwen hebbe.
Fuisco verhaalt, dat, wannoer men de Jongen van den
Grooten Lyster in 't nest van den Kramsvogel plaatst, deeze
dezelve aanneemt en opvoedt als zyn eigene; doch ik zou
bier uit alleen niet befluiten , gelyk die Heer doet, dat men,
nit de vermenging dier twee foorten, eene bastaard foort zou
kunnen verwekken; want men verwagt zeker Diet een nieuw
geflacht te zuilen zien gebooren worden, uit de vermenging
van een H211 met een Endvogel : fchoon men dikwyis geheele
Broedzels jonge Endvogels van een Hen heeft zien uitbroeden
en opkweeken.
De Gevlekte Kramsvogel is in de daad veelverwig , wit,
zwart, en verfcheide andere kleuren zyn 'er in de Pluimadie
op zodanig eene wyze gemengeld , dat, uitgenomen den Kop
en den Hals, dia wit zyn met zwarte plekjes, en den Staart,
die geheel zwart is, het bovenfle gedeelte des lyfs fombere
kleuren heeft met zwarte plekjes, terwyl, in tegeudeel, het
onderfle gedeelte helderder gekleurd, en 't wit, met zwarte
meerendeels halfmaanswyze plekjes gevlakt is. Deeze Kramsvogel is in grootte gelyk aan den gemeenen.
Tot deeze verfcheidenheid hebbe men t'huis te brengen ,
den Witkoppigen Kramsvogel van mussoN: deeze heeft, even
als de bovengernelde, een witten Kop en een gedeelte van den
Hals van die kleur; doch zonder zwarte plekjes, en verfchilt
van den gemeenen Kramsvogel niet dan door dien witten
Kop; over zulks mag by aangemerkt worden als eene midden
foort, tusfchen den Gemeenen Kramsvogel en den Gevlekten.
't Is zelfs zeer eigen te gelooven, dat de Verandering der Pluimadie van den Kop een' aanvang neemt: dewyl de Pluimadie van dat gedeelte iii VowIen van dk Gellacht zeer aan veran.
paG.
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DACVERHAAL VAN F. MASSON 'S DERDE REIZE IN
DE ZUIDLYKSTE DEELEN VAN AFRICA (4).

TN den Jaare MDCCLXXIV ging ik , den 26 Sept. van
de Stad der Kaap; doch was, uit boofde van het flegte
weer, genoodzaakt , den ganichen nagt by de Zout Rivier,
omtrent twee mylen van de Stad, te blyven,waareen Wynhuis is. Ik had niemand by my dan twee Knegts , om
myn Wagen te dryven, en op myne Osfen en Paard te pas.
fen.
Den 27. reisden wy, van een' fchoonen Morgenftond be.
gunfligd , door de groote zandige vlakte, (gelegen tusfchen
de Stad der Kaape en de Hottentotfcbe Hollandfche Bergen)
een grun t gedceite flondt onder water. In den agtermiddag
hadden wy zwaaren regen, toen wy de Eerfle Rivier overtrokkm wy bleeven den geheelen nagt in 't huis Bens
Landmans, aan den voet der gemelde Bergen, en vonden
het geheele Land vercierd met Bloemen.
Den 28 en so. Het weer begon te beteren , en de zon
met kragt door te fchynen ; doch fchielyk opkomende ftortregens, vertraagden onze Reis grootlyks: wy kondenflegts ,
by kleine tusfchenpoozen, voort trekken aan den voet der
Bergen van Stellenbosch.
Den i. October bereikten wy Deaakenflein.
Den 2. kwamen wy by de Parel Kerk , waar de Dr.
THUNr.ERG zich by my vervoegde.
Den 4. beklommen wy den Pare/-Berg , en verrneerder.
den onze Verzameling van Planten niet weinig.
Den 5. vorderden wy tot den Paarden Berg.
Den 6. begaven wy ons na den top des gemelden13ergs,
waar wy een fella van nieuwe Planten ontdekten, noit
voorheen door ons gezien. Van daar hadden wy een wyduitgetirekt gezigt over 't omleggende Land, 't welk vlak is
en een bar voorkomen heeft; bet bevat, egter, verfcheide
ryke Plantadien , een overvloed van Koorn en Wyn opleverende; de Boeren leeven hier weelderig. Hunne Plantadien
liggen alle rondsom den voet deezes Bergs I die eene me.
(*) Zie het Dagverbaal der Eerfle Reize van deezen Fleer,
ons Mengelwerk, bladz. 235-24o, en dm van de Tweede, bladz.
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nigte van kleine Riviertjes, buiten welk dit land onbewoond
zou zyn, uitlevert.
Den 7. zetten wy onzen koers Noordwaards , door een
vlak Land, met laag kreupelbosch; doch het was, thans
Lente zynde, overal opgepronkt met de fchoonfle Bloemen;
elk uur verfchafte ons nicuwe Schoonheden. 's Avonds kwamen wy aan een' Berg , Riebecks Kasteel geheeten. Hier
namen wy onzen intrek by den Heer nn1 YEIt 9 een welgezeten Landman, die ons op de heuschlle wyze ontving, en
verzogt dat wy eene maand by hem wilden blyven, zonder
dat bet ons an duit zou kosten.
Den 9. gingen wy boven op den Berg Riebecks Kasteel,
die zeer hoog, en, aan den Noordkant , ontoeganglyk is. Het
is een opklim tusichen de vier en vyf mylen ling , en den top
vonden wy zeer fmal. Wy vergaderden veele opmerkenswaardige nieuwe Planten, in 't byzonder een Hyacinth, met
bleek guudkleurige Bloemen.
Den to. kwamen wy aan de Berg Rivier,, toen ondoorganglyk ter oorzaake van den laatstgevallen regen.
Den 12. bragten wy, met moeite , ooze waren en reisbehoeften , met een grooten Boot, over, en deeden vervolgens
onze Osfen overzwemmen. — Van bier gingen wy door eene dorre en onbewoonde landareeke; en waren, diensvol.
gens , genoodzaakt ons te vergenoegen met de befchuttin.g
van een grooten Letscodendron, die ons voor den Zuid.Oosten.
wind, in dit jaargetyde zomtyds loud waaijende , beichernide.
Den 13. vorderden wy tot aan den voet van den Piquet Berg,
rechtilreeks ten Noorden van de Stad der Kaap geleg,en, dit
was in 't byzonder de plaats der waarneemingen van den Abt
DE LA CAILLS toen hy, in den jaare MUCCL, bier een
Graad van den Middagcirkel mat (*). Rondsom den Berg
is de grond zandig; doch verfchafte ons eene groote verfcheidenheid van fchoone Planten, in ' t byzonder iispaktbi.
Den 15. bekiommen wy den Piquet-Berg, die zeer hoog,
doch gemak]yk te beklimmen is. Op den top zyn fchoone
vlakten met heerlyk groen bekleed , van grooten dienst voor
de Boeren , die , in den Zomer, hunne Osten derwaards zenden. Wy zagen hier ettelyke Zebras , en twee Veulens;
tioch ze waren zeer fchuw.
Den

i

(41) Hier van kan de Nederduitfcbe Leezer verflag vinden ,
in de llitgezagte Verbandelingen, by 1OUTTUVN, I.
bladz.
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Den 18. kwamen wy in de Perlooren Valei , die aan de
Noordwestzyde van den Piquet-Berg begirt. 't Is een enge
uitgeilrektheid van moerasfigen grond, aan alle kanten met
heuvelen omzet ; ook Itroomt 'er cene kleine Rivier door,
bezogt van veel Watergevogelte , die ons een goede jagt
opleverden. Naa Zee toe verwydt de Rivier groorlyks ,
haalt op eenige plaatzen meer dan an myl, en iszcer diep;
wy zagen 'er honderden van Pelikaanen en Wilde Ganzen,
die zich in 't midden van de • Rivier onthielden; doch wy
fchooten verfcheide wilde Endvogels en anderen , die in 'c
niet aan den Oever zwommen,
Den 22. bereikten wy den mond van de VerloorenRivier,
daar deeze zich in Zee outlast; doch vonden de Kust dor,
beftaande uit Zandduinen, zo los en diep dat onze Paarden
'er zomtyds tot den buil; toe in traden , 't geen onze reis
zeer verveelend maakte.
Den 23. lieten wy het Strand aan onze rechte hand, en
zetten onzen kor rs Noordwaards na den mond van de 0/vpbants Rivier. De Ilene werd nu fleck, en Lam, door de
witheid van het zand fteeds toe ; dit verpligtte ons laat iii
den avond en vroeg in den morgen te reizen , en op 't mid.
den van den dag te rusten. 't Viel bier zeer lastig tePaard
voort te trekker , de moigaten waren zo diep dat de Paarden 'er bykans gelladig in zakten. De Monet], die deeze
gaten maaken, noemen de Hollanders Landmollen , doch zy
verfchillen zo veel van de Molten in Europa , dat ze niet
tot dezelfde Caste van Dieren behooren , maar een
nieuwe uitmaaken. Zy anzen op de wortels van de Rice ,
Gladioli , Antholyfie, en Irides, zorntyds krygen zy de grootte van een Konya, en worden van cenigen voor goed voedzel geagt. 'Er is cene andere foort van deeze Dieren, door
de Hollanders Bles.mollen geheeten , die den harden grond
bewoouen ; doch zelden de gemeene Europiftbe Malin grootte overtreffen. Dit Land is voorzien met eene groote ver.
itheidenheid beerlykc Heesters als Entylce, Partia , en Als.
palathi. 's Avonds kwamen wy aan de Lange ralei , waar
wy ons verblye namen in een elendige plants: de Inwoon.
ders waren alien vertrokken : want deeze is alleen hunne
wooning in den Winter, wanneer het water, dat nu brak
was geworden , versch is.
Den 24. gingen wy, 's morgens vroeg op reis, hoopende
eene rivier of bron te zullen aantreffen, om 'er, op 't heetst
van den dag, onze rust te neemen; doch, te onzer groote te
leuraelliug reisden wy tot den middag zonder lets dergelyks
Z5
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te ontdekken: onze Osfen waren dermaate verhit, dat hun de
tongen den bek uithingen. Omtrent Etn uur zagen wy, op
eenigen afftand, een mein; doch 'er bygekoomen zynde , weigerden onze Paarden te drinken: wy fteegen of en vonden het
water brak. Met het vallen van den avond bereikten wy een
bron met keurlyk water, en bragten 'er den nagt zeer gerust
over. — Den volgenden morgen werden wy bezogt door
een Boer, die na de Kaap ging, hy verhaalde ons dat hy,
in dien nagt, aangevallen was, door een Leeuw , die na den
Hottentot, welke de Osfen leidde , fprong; doch gelukkigmiste.
fly raadde ons voort te gaan , en zorg te draagen dat wy 's
nagts een goed verblyf kreegen: dewyl wy anderzins van dit
Dier een bezoek mogten ontvangen.
Den 25. veivorderden wy 's naamiddags onze Reis, de weg
bleef nog zeer flegt; en voortgaande zagen wy, op verfcheide
plaatzen, de voetflappen van den Leeuw. 's Avonds kwamen
wy aan de Olypbants Rivier,, waar wy eene Hollandftbe Weaning aantroffen, hier rustten wy verfcheide dagen, en werden zeer gastvry onthaald. Dit Land heeft overvloed van
Wild. 'Er zyn twee foorten van Patryzen in groote menigte
en gemaklyk te fchieten : iemand kan geen tien fchreeden voortwandelen zonder een paar Kwakkels op te flooten. De Haazen zyn van eene buitengewoone grootte; doch verfchillen
anderzins weinig van de Europifcbe. Wy jaagden alle dagen,
en kwamen, geholpen door des Landmans loon, die een
uitfleekend wildichieter was, altoos belaaden t'huis. Het dorre voorkomen van dit Land gaat alle verbeelding te boven:
werwaards iemand zyne oogen flaat, ziet by niets dan kaale
heuvels, zonder eenigen graslcheut , en alleen kleine fappige
Planten. De grond is roodagtige klei, doormengd met eene
foort van vergruisden Scbistus of Lei. — Den volgenden
morgen trokken wy over de omleggende heuvelen, en itonden
verfteld als wy alle de Planten voor ons geheel nieuw vonden.
Zy waren, voor 't meerendeel van de fappige foort, als 111efembryantbemum, Eupborbia en Stapelia; waar van wy 'er
verfcheide nieuwe aantroffen. De Landman verhaalde ons,
dat, in den Winter, de Heuvels met alle foorten van kleuren, gefchilderd waren ; en verklaarde hoe 't hem dikwyls
moeide , dat niemand, in de Kruidkunde ervaaren, oit gelegenheid hadt om dit gewest, in den bloeityd, te zien. Wy
betuigden onze groote verwondering dat zulke groote kudden
Schaapen , als hy bezat , konden beftaan in een zo woest Land:
waar op by ons verzekerde, dat hunne Schaapen nimmer eenig Bras aten, doch alleen fappige Plan ten en alle foorten van
Hees•
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neesters: waar van veele zeer geurig waren ,en aan 't vleesch
een lekkeren finaak gaven. Daags daar aan ging ik door
eene groote kudde Schaapen, en zag dat ze de vogtige bladeren affchooren van Nelembryantbenunn, Stapelia, Cotyledon,
en zelfs de groene Zaadhuisjes van de Euphorhia ; door 't eeten
van dusdanige Planten hebben zy, boveu al in den Winter,
weinig waters noodig.
Den 3o. befteedden wy met het ontlaaden onzer Wagens,
en het overvoeren van onze reisbehoeften met een kleinen boot;
en vervolgens dreeven wy onze Osten met de ledige Wagens
over de Rivier; zy geraekten, in 't midden, bykans omver.
De Rivier is tusfchen de honderd twintig en honderd vyftig
voeten breed, en, op zommige plaatzen, zeer diep. De Oevers zyn bezet met Milnoira nilotica , 't welk een ondoordringlyk Bosch uitlevert.. Wy bevonden ons nu 66n dag reizeus van den mond deezer Riviere , bier zyn nog eenige Oly.
phanten ; het land is zeer woest en onbevvoond. Wy moesten nu Carro doortrekken ; eerie woestyn van drie dagen reizens, waar in geen versch water te vinden is ; en aileen drie
Patten brak water voorkomen, genoeg om onze Beesten in 't
leeven te houden. DLTZE Patten liggen op eenigen aillancl
van den weg, dit rnaakt het voor vreemdelingen bezwaarlyk
ze te vinden. Doch terwyl wy bezig waren met deeze ons
dreigende gevaaren ernitig te overweegen , zorgende de Putten te zullen misfen , in welk geval wy waarichynlyk, in
deeze wildernis, zouden hebben mocten omkomen, ontmoette, to onzer groote vren g,cie, ons een Boer, met zyne Vrouw
en Kinderen, die denzelfden weg opfloeg; doch een fris fpan
Paarden hebbende , konden wy hen niet byhouden. Nogthans wees by ons den weg; en zeide , dat by een {Ink wit
Linnen zou hang-en aan een boom, ter plaatze waar by wist
dat water was; maar hy raadde ons tevens, naa die plaatzen
niet te gaan zonder welgelaaden Schiergevveer: dewy' 'er doorgaans een Leeuw daarorntrent lag te loeren, die weetende,
dat de Dieren derwaards moesten komen om te drinker., zelden miste daar een prooy te vinden. Laat in den avoud kwa.
men wy by ouzel Medereiziger,, die zyn verblyf genomen
hadt op een dorre hoogre, zonder eenige groente om hem te
befchutten, fchoon 'er op eenigen affiand een klein bosch was
van lilimofit.hoomen, langs de Oevers van eene toen drooge
Rivier, 't welk wy veel beter dan zyn verkoozen verblyf keurden. Doch hy betuigde ons, dat dit veel gevaarlyker was,
ter oorzaake van de Wilde Beesten ; en dat 'er dikwyls, op
de Bergen , zo hevige Stortregens nedervielen dat Menfchen.
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fchen , die bun verblyf by de Rivieren genomen hadden , met
hunne Wagens en Osier] ,
nagts , terwyl zy fliepen, waren
weggefpoeld. Hy verliet ons 's morgens vroeg, loch
wy vonden ons genoodzaakt tot den middag te vertoeven,
om onze Osfen te laaten weiden, en trokken toen voort tot
zonnen ondergang; doch troffen geen water aan , 't welk ons
zeer fpeet ; dewyl 'er nog een langen dag reizens voorhanden
was, eer wy de naaste waterplaats konden bereiken.
Den gcheelen voigenden dag trokken wy voort, door dit dorre land, veel te lyden hebbende door de hette der zon , en
gebrek aan water: ons onheit werd vcrgroot als wy onze arme
Beesten aanzagen, die menigmaal, op 't hectst van den dag,
onder het juk icheenen te zullen hezwyken. Deeze woestyne
is zeer uitgefIrekt; aan den Noord- en Noord-oost kant omzet
door een Keten platte Bergen , Bakkenlands Bergen geheeten;
en aan den West. en Noordwest kant ftrekkende tot den Atlantirchen Oceaan. Dezelve is, in den Zomer, onbewoonbaar;
doch, in den Winter, of geduurende het Regenfaifoen, komt
bet Volk uit BokkenIand derwaards met hun Vee, 't welk de
fappige Heesters, die vry zout zyn, affcheerende , in korten
tyd zeer vet wordt. 'Er blyft nog een groote fchat van nieuwe Planten in deeze landitreeke over , byzonder van het
fappige loon, en die Hier bewaard kunnen worden, dan door
goede aftckeningen en befchryvingen daar ter plaatze te Irmaken: 't welk gemaklyk zou kunnen gefchieden in den regentyd, wanneer men overal ryklyk versch aantreft.
water. Doch
in dit jaarfailben , moesten wy, met alien mogelyken fpoed,
reizen om onze Beesten by 't leeven te houden, alleen verzamelende wat wy aan den wegkant vonden, 't welk meer dan
honderd unit voorheen befchreeve Planten Omtrent
den avond bereikten wy den voet van Bokkenlands- Berg,
waar wy den nagt doorbragten aan een' kleinen ftroom versch
water ; doch die ons geen geringe laafenis en troost verfchafte.
Den 2. Nov. had de Boer, die ons vooruit gereisd was,
zo ras by t'huis kwarn , ons onmiddelyk twee fpan frisfe Oslen gezonden, om oils den Berg op te helpen, de onze waren
zeer verzwakt door de zwaare wegen. In de koelte van den
naamiddag klommen wy opwaards langs een fchuins opgaand
fpoor, zo oneffen en Heil, dat vyf Hottentotten, met touwen
aan de Wagens, ze voor omflingeren bewaarden. De Berg
beftaat gelled uit rotsbrokken, en is alleen te deezer plaatze
beklimbaar, overgroeid met eene groote verfcheidenheid van
groote Houtagtige Pianten; Incest alle nieuw. Wy vonden
hier
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bier eene nieuwe foort van Ace, door de Hollanders, Looker-boor geheeten. Van deezen maaken de Hottentot•
ten hunne Pylkookers : het bout is zagt vezelagtig en
kan gemaklyk weg, genomen worden, zo dat de bast, die
hard en duurzaam is, oilcan overblyve. Deeze Boomen waren omtrent twaalf voeten Moog, met een rechten gladden
ftam, omtrent tien duimen of een voet over kruis , en vyf
of zes voeten lang , zich dan in twee takken verdeelende:
deeze waren wcderom in kleinder takken afgefcheicien , nitloopende in een bosch dikke fappige Bladen , die den ftata
omringden , fpeerswyze, zonder doorens , en nederhangende
gelyk de bladeren van Drac,ena (frac°. Wy zagen den Boom
Diet in bloei ; doch namcn deezen uit hoofde van de bovengemelde kenmerken , voor eerie nieuwe fort, 'er den naam
van Aloe dichotorna aan geevende.
Wy bereikten den top des Bergs en kwamen in 't
kenland , 't walk zich eenige mylen longs die Bergtoppen
uitftrekt. Het is vry vlak ; doch zeer rotzig. Wy ademden 'er eene koele lugt in, het was 'er eenige graaden kcuder dan in Carro. 't Bokkenland ligt bykans recht Noordwaards van de ICaap, en op een affland van omtrent twee
honderd twintig mylen. Het draagt dien naam , uit hoofde
van de menigte Spring• Bokken , 'er voortyds gevonden ;
doch , tints dit land door de Europeaancn bewoond is ,
hebben zy in 't zelve niet linger hun vast verbiyf gehonden : ten minften is het getal der Bokken , 't welk daar
beftendig blyft, zeer Mein. 't Gebeurt , egter,, doorgaans ,
om de zeven of aclit jaaren, dat 'er kudden , eenige honderd.
duizend fterk , uit de binnenfle deelen van Africa, opdaagen , zich over 't gantfche land verfpreiden , en geen groen
blad overlaaten. De Landlieden zyn dan genoodzaakt dog
en nagt hunne Koornlanden fterk te bewaaken , anderzins
zouden deeze Dieren eene hongersnood veroorzaaken , waar
zy door trokken. Uit de berigten van deeze zeldzaame uittochten gegeeven , is bet waarfchynlyk , dat hun natuurlyk
verblyf is in de binnenfle deelen van Terra de Natal dat
zy. gedrongen worden Zuidwaards aan te trekken in drooge
Saifoenen, die zomtycis, in deeze gewesten, zo verregaande zyn, dat 'er, in den tyd van twee of drie jaaren agtereen , geen drup waters valt. Men zegt dat deeze groote
hoopen Spring-Bokken altoos vergezeld zyn van Leeuwen,
en heeft opgemerkt, dat, waar een Leeuw is, altoos eene
groote ruimte gevonden wordt. Wy zagen verfcheide troe.
pen , doch de grootfle telde niet meer dan twintig. Wy
out-
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ontmoetten eenige Hollanders , die omtrent honderd vyftig
mylen ten Noorden bet Bokkenland geweest waren , om de
Bosch- Hottentotten te verdrvven. Zy verhaalden ons een
groote menigte van Springbokken gezien te hebben: doch,
doordien 'er veel regen viel, welke het gras deedt groeien,
waren zy van koers veranderd, en wedergekeerd na de binnenfle gedeelten des lands.
Den 3 en 4. vervolgden wy onze reis door dit hooge gewest , hebbende aan onze rechte hand of de Zuidzyde, de
fteilte, die ontoeganglyk is , en aan de Noordzyde , een woest
beuvelagtig land , alleen bewoond door eenige flammen BoscbHottentotten. 's Avonds kwamen wy aan 't huis van onzen
Weldoender,, KLAAS LOSPER een zeer ryk man in deeze
ilreek , bezittende nicer dan twaalfduizend Schaapen, en drie
duizend ftuks Runctervee. Dc meeste Planten, bier verzameld , waren nieuw ; en ik geloof dat 'er nog veele zyn °vergefehooten , het was thins het drooge Saifoen , de meeste bloemen waren weg,
Den 6. zetten wy onzen koers Noordwaards, door een
droog dor land, Hantum genaamd: en op den ro, kwamen
wy aan de laarlte Hollandfcbe Woonini aan deeze zyde des
lands. 't Zelve doortrekkende ontdekten wy verfcheide niem.
we Planten aan de Oevers der Rivieren, toen geheel droog :
de grond beftondt te eenemaal uit vergruisden rots: de henvels waren van dezelfde zelfflandigheid, alle van eene kegelvormige gedaante , en geheel bedekt met brokken rots van
grootte als een vuist. Wy bleeven eenige dagen aan deeze
wooning, en werden zeer heusch onthaald. Zy hadden ult.
fleekend goed brood, Schaapen vleesch, boter en melk , doch
geenerlei Iterken drank. Wy deeden veel vraagen, wegens
het land verders Noordwaards op gelegen , en kreegen berigt ,
dat het, in vroegeren tyde, eenige honderd mylen hooger op
bewoond geweest was door Europeanise?:, wier kudden, in 't
eerst, wonder wel voort wilden; doch dat eenige op elkander volgende drooge jaaren hun genoodzaakt hadden weder
te keeren: zy hielden zich verzekerd dat tegenwoordig het
land onbewoond was, uitgenomen van eenige zwervende Hottentotten, die zelden weer dan Gene maand zich op dezelfde
plaats onthielden. Deeze pinats ligt omtrent drie honderd en
vyftig Engelfebe mylen van de Kaap de Goede Hoop. --Wy veranderden nu onzen koers, gaande rechtftreeks Zuidoost aan, door een onbewoond land, zeer gelyk aan het even
befchreevene , omringd door hooge Bergen, van boven vlak ,
door de Inwoonders Tafelbergen geheeten. 1k zag 'er gem
het

NAAR DE ZUIDLYKSTE DEELEN VAN AFRICA. 331

het min& beekje of riviertje van voortvloeien. Al het water,
't geen wy vonden , was het overgebleevene in de diepfte
plaatzen der rivieren, door den regen , in het Winterfaifoen
gevormd, welke rivieren, in 't midden van den Zomer, op
andere plaatzen geheel zyn uitgedroogd.
Den 14. kwamen wy aan de Rbinoceros .Rivier. Hier zagen
wy groote benden van Zebras, en werden, door drie Hollanders, die ons te Paard voorbyreeden, onderrigt, dat daar
omtrent zich een zeer groote Leeuw onthieldt; en, ten bewyze hier van weezen zy ons een zeer kortlings gedoodde
Zebra: ons verzekerende, dat dit Schrikdier, als wy 'er den
ganfchen nagt wilden blyven, ons een bezoek zou geeven;
wy reisden omtrent tien mylen verder, en zagen 's avonds eene groote menigte Schaapen en Runderen , dit gaf ons cooed ,
wy hoopten eene wooning te zullen aantreffen om'er den nagt
in te verblyven; doch, ter plaatzedaar de Schaapen waren ,
gekomen zynde, vonden wy een ilollander met zyne Vrouw
en verfcheide jonge Kinderen, zittende agter de befchutting
van eenige hoogopgaande Gewasfen , waar van zy een hut
gemaakt hadden, om voor de Zon befchermd te zyn. Wy
bleeven hier den anfchen nagt, de Man verzogt ons met
g
hem te eeten:wy deeden bet , en gaven dit gezin een gefchenk
van Tabak en Thee, 't welk zy dankbaar aannamen: den
volgenden dag zadelde de Man zyn Paard, reedt zes of zeven
mylen met ons, en gaf ons zeer goede onderrigtingen, hoe wy
onzen voorgenomen tocht moesten voortzetten.
Den 16. klommen wy op een platte Keten Bergen , Roggevelds-Bergen geheeten; en vonden den weg zeer oneffen.
Het Roggeveld ilrekt zich uit, Tangs de toppen van een hooge reeks Bergen, fchuins eenige honderd mylen door het land
heen loopende, het is zeer dor, uitgenomen in eenige Valeien , waar deRollandftbe Boeren hunne wooningen hebben:
het land is over 't algemeen rotsagtig; de grond roode klei,
in den Zomer zeer hard, op de meeste plaatzen brak, 't welk
flegt water veroorzaakt. In 't geheele land is geen boom te
zien , of men zou dien naam moeten geeven aan eenige fchraale Heesters , waar van de hoogfte geen twee voeten haalt,
De lugt is zeer fcherp , in den Winter hebben zy, eenige
maanden lang, Vorst en Sneeuw, 't welk de Boeren noodzaakt met al hun Vee na Carro ofllaager gelegene woestynen
te gaan , daar zy den Winter overbrengen: op dien tyd hebben zy overvloed van versch water , alle de Heesters zyn
groen, en leveren goed voedzel op. Zy vertrekken derwaards
in 't begin van May, wanneer zy hun Koorn gezaaid hebben,
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ben, en keeren weder omtrent het elude van 06tober, wan-,
neer de laage landen dor, het water zout of geheel opgedroogd wordt. Al het wild en Roolgedierte neemt denzelf.
den tyd van optochr waar.
De nude Inwoonders van dit land, door de Hollanders,
Boschmenfeben genaamd, zyn een woest diefagtig Volk, dik.
wyls zeven bonder(' Schaapen tevens wegroovende, naa de
Herders gedood te hebben. Zy gcbrniken boog en pylen,
en vergiftigen deeze met bet veNif van Slangen, gemengd
met het lap van eerie foort van Eupborbia , die wy niet aantroffer'. Deeze Hottentotten hebben gcen Vec , nosh eerie
vaste woonplaats, zelfs geen Beestenhuiden om zich te dekken ; zy woollen in de holen der rotzen, even als de Baviaanen. Hun gewoon voedzel betiaat uit de Wortels van Planten, waar van wy 'er veele niet hebben kunnen ontdekken.
Zy eeten Slan gen , Flagedisfen , Scl:orpiocnen , en allerlei
foort van Kruipeud gedierte. Daar is cen Rups , die een
zeer groote Mot voortbrengt , doorgaans te vinden op de
nilotica. Veel al zyn 'er deeze in groote menigte,
en zy berooven de gewasfen van alle bladeren ; de Hotten.
totters maaken van .. dezelve een voor hen fmaaklyk geregt.
Zy eeten ook de eijeren van zeer groote Mieren, die zy in
menigte nit den grond delven , in 't water afwasfchen en vervolgens kooken. Men geeft 'er den naam van Hottentotten
Ryst aan. Dit land is wonder goed voor Schaapvee; dock
de Inwoonders 'louden weinig Osfen, en alleen tot bun eigen gebruik. Wy vonden hier weinig Planten; doch die
wy vonden waren alle nieuw. Ik zag, in 't gaufche land,
geen Erica of Protea.
Den 22. de grond was wit door't vriezen, de wind fcherp
fnydende. In 't eerst hadden wy ten oogmerk onze reis
voort te zetten langs den top deezer Bergen tot het Noordoostlykfte einde ; doch onze Wagens werden dermaate gefchokt door de onelfenheid van den weg, en onze Paardcn
als mode onze Osfen, zo verzeerd aan de pooten, dat ze
geen dienst meer doers konden , en wy moesten ze een groot
g edeelte van de t'huisreis los been dryven.
Den 2. December dagten wy den berg of te klimmen,
en onzen koers na de Kaap te zetten; doch het woei een'
geweldigen Storm , en 't was zeer koud. Den volgenden
morgen was de grond bevroozen , en bet hadt een Kroon
dik Ys gemaakt in de poelen. Dit ontrustte de Soeren; dewyl
bun Koorn in bloci ftondt, zy zorgden dat het geheele Gewas
zou mislukken; lets 't well: dikwyls in deeze Week gebeurt.
Den
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Den 3. kreegen wy frisfe Osfen , en verfcheide Hottentotten,
die, met Lange lederen riemen aan het boventte gedeelte onzer Wagens vastgemaakt, ze voor amtuimelen bewaarcien:
terwyl wy beide de agterwielen met een yzeren ketting moesten vastmaaken, oth den Voortgarig te vertraagen. Naa twee
en een halibut moeilyken arbeids, nu eens aan den eenen dan
weder aan den anderen kant overhangende, om met al onze
inagt de Wagens te rugge te bonder], zo dat ze de Osfen Diet
op de pooten liepen, kwamen wy aan den voet des Bergs,
daar wy de hette lastiger vonden, dan de koude op den top
ons geweest was. Wy gingen nu in eene groote afdeeling
van Carro, heneden aan de Roggevelds Bergen gelegen: eene
Woestyn van vier dagen retzens , waar men flegts drie Puttert
brak water ontmoet , op deezen tyd verlaaten van alle leevende Dieren ; doch, in den Winter, gelyk ik reeds aanmerkte,
de verblyfplaats'der Roggeveldfcbe Iloeren.
Den 5. bereikten wy de Ongelukkige RzWer, zo geheeten
om dat 'er eertyds een Man door een Lee= verfcheurd wierd.
Wy bleeven hier 6árt dag om onze Osfen te laaten uitrusten;
dewyl wy een put met brak water aangetroffen hadden, en eenig rietgewas, 't welk de Osfen, met groote greetigheid , aten.
Den 8 kwamen wy, ten elf nuren, aan 't einde der woeftyne en
den voet der Bokkenveldfcbe Bergen, hier hielden wy flil by eene
kleine rivier zrtn versch water,en bragteu het overige van den nagt
en een gedeelte van den volgenden dag,met groot genoegen door.
Den 1. vOrderden Wy tot de k'erkeerde Palet , waar wy drie
dagen ruFtten: vermids wy eene goede weide voor ooze Osfen e
en een groot rneir versch water gevonden hadden , Wel voorzien van watergevogelte. Wy gingen te gast op wildeEndvo
gels, en Sneppen lchoon de Velden vol ya van Korhoenders ,
Patryzen Haazen enz. colt is 'er een magt van Struisvogels.
Den is. kwamen wy-by de fleklen-Rivier,iti een nauwen
doortoeht, van een groote Keten Bergen, tuslchen het Rood&
land en Kwellendam heenen firoornende. Deeze Valei is aan alle
kanten omgeeven met onoverklimmelvke Bergen, .vier toprdn
tot nog met Sneenw bedekt waren. In 't zelve zyn verfeheide
aangenaatne wooningen , waar wy eentgen wyn en uitneernende
vrugten kreegen. Wy vonden veele zeldziame Planten aan de
kanten tier hooge Bergen, en ik denk dat 'er nog veel meet'
zyn ons geheel onbckend.
Den 18. naderden wy de Breeds
Den 22. kwamen wy in 't Bootle land.
Den 26. bereikten wy den Paarden4?erg;
Stad der .Gap te tinq,;
Den 28. keerden wy in
NO, '3.
A. a
VI. DEED. DIE NUL
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BESCHOUWING VAN EEN ONWEDER.

334

BESCHOUWING VAN EEN ONWEDER IN DEN ZOISIER.

R Eeds

is de vierde dag, dat de Hemel is helder geble.
ven dat zich geen een eenig Wolkje heeft laaten zien
half voor by gegaan. De Wind, eenige uuren naar het ryzen der Zonne , langzaam ontwaakt , blaast met dezelfde
kragt , als op de voorige da uen , uit den zelfden hoek, uit
het Oosten ; echter iets Woordelyker. Eene gelyke heete
lugt, als te vooren, omvangt my ; ze heeft vooral nog gee.
ne verkoeling ondergaan. De bron des lichts fchittert aatt
het uitipanfei; haare itraalen fleeken met eene brandende hitte ;
de Velden worden gezengd en het gewas word gefchroeid.
Eene nevelagtige ftof, zich vertoonende als een zeer dunne
roodagtige rook , hangt in den ciainpkring ; en duid aan ,
dat, om en hovel my, eene gfoote , eene ongewoone warmte verfpreid is ; eene warmte, naar de Schaal van Fahren.
belt, tot den trap van drie en ta o tig graaden opgeklommen.
Voorwaar een hooge trap! Bus hebb ik ze insgelyks getekend
gevonden in dat jaar, waar in my dezelfde fchaal eene
Koude had vertoond van vier graaden beneden nul verbaazend verfchil ! En in dat Land leeven de Stervelingen
zo wel, en zo lang , als in eenig ander ? Zo is het. De
grond en lugt myns Vaderlands is voor het leeven zo gunftig , als die van andere Gewesten ; in weerwil diet Poelen
en Moerasfen, waar in de niet wel onderrigte Vreemdeling
ons doer gebooren worden , kwynend leeven, en vroegtydiger, dan zy,, het leven derven.
Hoe lastig valt deeze ongewoone hitte, onze grondbe.
wooners ! hoe zwoegen , hoe hlaazen zy ! hoe groot is hun
verlangen naar een verlrisfencier aamtogt ! welke middelen
flat men te werk om zich to verkoeien 1 hoe greetig zyn
ze naar koude dranken , togtige plaatfen ! .... Onvoorzigti.
gen ! laat af! zulks komt den Mensch dikwils duur te flan;
die aangenaam gemaakte oogenblikken teelen , to vaak , ziek.
ten en pynen, die een vervroegden dood aanvoeren.
Deeze dag is de vierde, dat ons eene warmte boven de
tagtig graaden heeft aangedaan. Zal dit nog lang aan I-louden ?
\Vie kent de Natuur genoegzaam, om zulks zeker te kunnen
voorzeggen ? niemand! De waarneemingen van vroegere jaaren hebben wel iets geieerd ; doch , om daar op vaster te
waarCchynelyk , is te ver geloopen. Egret is het
gaan,,
niet waarichynelyk dat deeze hitte ons fang zal by blyven : —
een
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een veranderde Barometer, — eerie afwyking der Wind van
eene dof heid in de woofired: tier voorige dagen,
- het zeldzaarner duurzaam zyn Bier hitte, dan
thans, zyn zo bode tekenen die in vroegere dagen verandetitans loin het insgelyks zo
ring van Weer aanweezen:
laat ons toeven.
zyn ;
Van eene kleine Vethevenheid rood ziende, ontdek ik in
Wolkje. Lugtwaarneemers! zo u,
het Oosten, een
tot nog toe, dit vet1i:hynfel ontfnapt , let dan eens op;
of zulk een Woikje, in zulk weer als heden, niet creel al de
voorhode is van eene op handers zynde donderbui. Gy ziet
dit Woikje; het zal (dit vourzeggen Ileum, op het
geen vaak gefchiedt,) het zal door anderen, van meerdere
grootte, opgevolgd warden; die na elkander your uwe oogeri
verdwynen zullen , cer zy tot de overttaande kimmen zyn
neder gedaald.... Gist gy reeds het tweede? ja! laat ons
wagten; eene opvo!ging zai plaats vinden; en onder deeze opvolging zult gy, tuslehen het Westen en het Oosten,
ganiche opftapelingen van Wolken uit de laagte op zien komen ; waar in het onweder, dat ons nadert, bellooten ligt.
1-leeft de ondervinding u geleerd , dat 'er , na een inkrimpenden wind van 't 'Nest naar 't Zuiden dikwils regens daalen?
ze heeft u ook kunnen leeren, dat dit geringe Wulkje gemeenlyk van Onweder opgevold word.
Het eerfte en tweede Wolkje word vermeerderd,
gevolgd van anderen. Al grouter en grouter lighaamen komen
uit het Oosten aan dryven; — verfpreiden zieh, en verdwyDen your het meerendeel.
In het Zuidoosten vertoont zich een witte ftreep , laag in
de Kimmen;
't is het eerfte verfchynzel van etlyke opkolings of laaten 'er Lich reeds eenige van
mende Wolken;
Lien.
Ue uit de Oostkim opkomende lighaamen verfpreiden zich
meer en ulcer door bet ingt-gewest, under zeer verfchillende
gedaanten , en op ongelyke hoogten; — de minst zwaaren het verhevenfle.
Van 't West tot het Zuid-Oust, verliefFen zich ganfche
rijen van Bergen , van agter den rand der Alrde op. Kondagtig-, FOB., gehrokkell-, aan- boor- dour, en agter eP:ander. De toppen zyn witagtig, de middens ge:alw, de voetflukken donker.
Het hemelrond verliest zyne zuiverheid , pier en gints vertoonen zich dikke plekken. De Zon pat nu en dan fchuii;
vaale walkers dryven van het Oust, vo.n: Naar been, naar
de
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het Westen, en beneemen ons , voor eenige oogwenken haar
lieflyk aanzien ; op veele plaatfen word het blaauw azuur gewelt* reeds aan der menfchen oogen onttrokken.
Van byna rondsomme komen de wolkbergen van agter den
rand der Aarde opzetten , oin gelykerhand den fchoonen hemel te bcdekken, het zigtbaar halfrond in te neemen, en te
vervullen. Vreemd worden de vertooningen, die aan het uitfpanfel, door de koppelingen famenfchaaringen — en indringingen der geperst wordende Wolken, te voorfchyn komen ! Gints is alles Berg en Heuvel; — regts af fcheidt
een doukere overzy leggende piramieds gewyze fchoor die
bergen van een; — tusfchen deezen, en eene zwarte op de
Kimmen rustende bank, doet zich een vergezigt, van veelerlei gekleurde Wolken op — nog verder af ziet men een
loodkleurig veld; het heeft voor zich eenige dunne ftreepen ;
die in eerie andere rigting, dan de eerst waargenomene Wolken, naar het Noordwesten zweeven.
De Wind is zagter geworden, — reeds eenige kragten.
In het Zuidwesten verheft zich eerie zwarte bank; doch langzaam; uit haar fchynt eerie fterke perfing te .gaan tot de
bovenf'ce lighaamen ; deezen althans beweegen zich driftiger.
De Zon is fchuil gegaan; — haar aangezigt is bedekt door
ligte Wolken, doch te dik ter doorlaating haarer Straalen; zy
is niet meer te zien. Met het afneemen van den Wind, fchynt
laat ons zien.
de hitte toe te neemen;
Neen! de fchaal
wyst nog dezelfde hoogte maar, dan is het heeter! wind
immers verkoelt !.... Hoe! beweeging veroorzaakt wryving;
wryving warrnte: en die wryving heeft byna opgehouden; —
moest het dan nu niet koelder zyn ? neon! de beweeging der
lugt op zich zelven baart noch hitte, Hoch koude; haare
verkoeling vloeit alleen voort nit het wegftooten van uwe eigen warmte; deeze is thans nog dertien graaden meerder, dan
die der iugt: de verminderde kragt der wind dryft die warmte tegenwoordig traager van u ; en daarom is het u thans
heeter.
Heldere Hemel! blauw gewelf! waar zyt gy verdweenen!
Uw vriendelyk uw fchoon uw lief gelaat, is geheel
bedekt met een donke y floers!... Van waar zyn wile die Wolken tot ons gekomen? zyn ze uit andere fireeken herwaards
gewaaid? of uit de fyndere bovenlugt van onzen dampkring
neder gezakt? dan zyn ze of zwaarder,, of gedrukter geworden.... Zwaarder ? hoe hebben zy die nieerdere zwaarte
verkreegen? door zamenvoeging ? neen ! zulks duet geen
clryvend lig,haam nederzakken.
Heeft eene drukkende
kragt
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kragt hen Verlaagd ? welke kragt? hoedanig? van waar? hoe
komt- hoe werkt ze char? ..... Raadpleeg den Natuur.onderzoeker, veel zult gy hooren; dan de verzekerde kennis, hoe
bet Opperfle Wezen de raderen van het uitmuntendfle — van
bet groothe Konstgewrogt doet beweegen , zal u dan gegeeven worden, als gy dien grooten Werkmeester zelven aanfchouwen zult; niet eerder !
6 Welk eerie verandering heeft de Lugt-hemel ondergaao!
Voor eenige uuren fchoot de alkoesterende Zon haare Straalen
coverlet op de Aarde neder. In bet voile haarer !ulster, verrees zy uit de Oostkim , en wandelde zo, met den deftigflen
tred,naar het toppunt van den weg, dien zy voor ons gezigt
moest afloopen. De weg, dien zy betrad, was geheel zuiver , en effen; de oppervlakte der Zee, in de grootfle ffilte,
overtreffende. maar dezelve is dat effen pad niet meerder;
ten minden thans niet! wanneer zal het weder gezien worden? mogelyk op den dag van morgen; — maar, zal 'er
vOOr dien dag geen ander — geen nog min aangenaamer verfchynfel invallen? te gegrond, is de daar voorzyude vrees....
Vrees? Gy beeft dan voor een Zomer Ouweder?... moedeloos Mensch! Is God verder van u, by 't geloei des donders, dan by 't woeden van een fellen Wind? Dat Zomerverichylifel, — ik beken het, werkt ibmtyds rampipoedig;
maar kent ge deszelfs nut?' zo neen! raadpleeg dan met de
Natuur; en gy zult weeten , dat het nut de nu en dan vercorzaakte rampen vet te boven flreeft. Uwe vrees gaat dus
te ver, zo ge owe noren en oogen fluit; en , als in de grootIle benauwdhcid , neder zit..... Wapeat n daar tegen; want
het onweer naakt.
De wind zwygt geheel;
ik gevoel geen de minfle beweeging; het volkomenst evenwigt doet de lugt , die my omvangt , beweegeloos zyn. Hoe doods is deeze ffilte .! hoe
drukkende, en verveeleode! al/es fchynt met dofheid
gen ! De bosIchen than treurig;
't gevederd Choor zvvygt,
en verfchuiit zich. -- De Velden kwynen; — het zin.
nebeeld der onnoozelheid, het Schaap, 'hat angflig te zwoegen ; — het anders dartel Bokje heeft zyne vrolykheid afgelegd, en ziet verdrietig her- en derwaards; — de logge
Igoe loeit aan den water-kant , met het hoofd van de zwarte
donderlugt afgekeerd; het moedig Paard laat bet hoofd hangen , en blaast lusteloosheid ten neuze uit. D.t aderflag
der ganfche Natuur fchynt verzwa.kt, even als de pols.flag van
een ilervenden : .... Hoe verdrietig valt deeze doodsheid , —
daze ongewoone kahnte, den Mensch! maar hoe zeker teAa3
vens,
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yens, voorfpelt zv, dat het onweder niet ver van ons is....
Zie ! nu verandert de lugt verbaazend ! Die IPitfe bergen, —
die aan voor — en in elkander flaande ligbaamen zyn
of niet meer, of door die laagere zwarte lugt in gezwolgen ;
alle die menigte van gedaanten zyn verwisfeid , of in wideren van een kleiner getal overgegaan.
Len pik zwart veld verheft zich , van beneden het Westen tot boven het Zuiden , uitgeltrekt ; hft dryft voor zich
ecn Breeden ftrook van vunrige Wolken , van .... maar
zagt! welk gerommel duet zich hooren ?
't is Bonder
wie verwagtte zulks Met ? wel ras zal bet onweer kiaar.
der fpreeken ; de hevige beweeging , die in den vuurigen
itruok gezien' word , verzekert ons zulks.
Zeebebouweren ! zyt op uwe hoede ! een hevige Stormwind breekt zyne Ketenen , en zal zyn fierker ontvlugten...
Indien gy niet waakt, zult ge overvallen warden, en in geVaar geraaken..
Dan, waar toe• u aangcmaand ? Uw
}e ver is rune zorg al verre voor nit,
alles is reeds door
u genoegzaam tegen den aanval des Winds vastgebonden,
en verzekerd....
gy, aan Wier zorg die kostbaare
nuttige gevleuge l de lighaamen zyn toevertrouwd , zyt gy
insgelyks w.aakzaam ? Ja ! ik zie het; Gy hebt de zeilen 'al vcrzekerd op de wieken , en kruit ze regtflandig
Haar din oord , waar bet onweder ryst , en van waar gy
met reden den Storm verwagr ..... Gy doet zeer wel met
de lesfen van uwen Onderwyzer in acbt to neemen ; Ondervin ding is de beste leermeester ..... maar laat ons nu het
oog vestigen op het werken der lugt.
Hier, op het oppeevlak van 't Aardryk, is 't nog flit;
maar in die onweersbui is het niet alzo. — Zie, welke
verwarde beweegingen daar plaats moeten hebben ; de Wolken flooten tegen elkanderen ; — hun voortgang is fchok.
kende; — hoe ftrydig moeten de kragten zyn, waardoor
ze dus in beweeging gebragt worden! Zie tocli! zwarte bergen komen aanrollen , even als baaren der Zee, in 't
woedenst oogenblik
zwarte bergen! voor zich dryven-de cen vuurige ftroom van akelige Wolken , in eene bran.
deride gedaante
zagt! het weerligt;
waar blyft het
b0.e'ttid?-' vertoef! -het geluid fuck traager voort dan het lichr;
't zal komen
daar
Gy hoort het ; 't is vry
:waar.... Eene nieuwe ontbranding
Eene derde
de rommelingen volgen
zwakker en fterker.
In wellec rigting is de voortgang diet zwarte Wolken ?
tot
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tot ons ! naar 't Noord-Oosten ; — tot dus verre ro:len ze,
nit het Zuid Westen, op ons aan.
De Weerlichten vermeerderen; — de Donderflagen worden geweldiger ..... Als het weer zwaar zal z yn naar bet
aanzien der iugt, verwagt dan noodweer.... Zie! die ontbranding was hevig.... Legt het geluid in Gene feconde, of
pols-flag , loco fchreeden wegs af ? laat ons dan tellen: ....
hood dit zal de flag dier ontvIamming weezen. Zeven
pots flagen zyn 'er tusfchen de ontbranding en haar verloopen ;
— de plaats dus, daar het licht ontflak, was nog 7000
fchreeden van ons.... Is dit ver ? In welk opzigt? van 'r gevaar? Als 'er een geleider van die plaats tot ons liep, zou die
affland ons niet beveiligen; — de weg, dien de Eledrieke
Stolle kan afleggen , is nog niet bepaald ; noch .....
daar! een blixemaraal ?.... geen oogwenk gefchied rasfer....
Nu gy, al te angstvallige! die zugt, en zwoegt, — die
u aan het daglicht onttrekt om de werking des onweders
niet te aanfchouwen : zit gy thans op nietiw in dien angst ter
neder? flaa op ! die verflagenheid voegt geen redelyk Weezen ! ze is nutteloos , en fchadelyk. — Uwe veiligheid word
'er niet door vergroot, tcrwyl ge uw geftel, door de onmaatige vrees, benadeelt.
'Er komt Wind; -- maar uit het Zuidwesten;
fpoedig zal het onweder nu tot ons komen;
fpoedig...wat!
daar is het reeds ..... bet ftormt.
Eene wolk van floffe vliegt van de Zanddyken in de hoogte; de boomen
worden been- en weder geflingerd; zy ftaan te knappen op
hunne wortels; — de daken kraaken , — de wanders
fchudden; — de venflers 4laan; — de grond beeft. 't Begint te regenen ..... gelukkig! zegt dan de Eenvoudige I dock
waarom ? om het minder gevaar? 6 dan bedriegt ge u! thans
nadert juist het gevaar! het nedervallend vogt, een !eider der
Eledrieke floffe , baant een te gereeder weg voor de donderitoffe, om tot ons te komen. De regen verdikt , word
zwaar, zeer zwaar! eene ganfche Zee fchynt zich op ons te
florten ;.... dit is eene wolkbreuk!.., . Nu , nu is bet onweder zeer naby oils! het is zo! De weerlichten ontbranden
op 't hevigst! aan alle zyden , — op veele plaatfen te gelyk.
De flangswyze Blixem vliegt van 't Westen naar Oosten,
van 't Zuiden naar 't Noorden; de Blixemflraalen kruisfen elkander in !lumen weg; zy worden,na een oogwenk of twee,
door het geluid des donders opgevolgd.... Akelig tydftip !
Akelig? jal maar ook tevens grootsch, en eerbied wekkend!
Aa4
een
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een overtuigend bewys van het aanzyn, — de magt, — en
de onbevattelyke grootheid des eeuwigen Albeflierders....
:die eens! welk een fel Licht ontftak daar!
ik tel
daar is reeds de flag! dat was naby ! 't geluid zelve zegt
•
het. Een geweldige floor regen de Wolken ,
een oogwenk een verheffencl en terflond het gehoor verdoovend geloei , en gekletter maakt het weezen van dien
flag nit..... Nog .'en woord tot u , al te beangftigden ! Gy
vreest? vie wraakt het2 het flomme Vee zelfs vreest:
vreest! maar dat het zy, als een mensch
als een Christen
Dc regen vermindert iets ... hoe !een oogenblik dat'er geen
donder gehoord word! nog al zouden wy de bui reeds te
boven zyn? 1k twyffel: de Waarneemer van Weer en Wind
heeft opgemerkt, dat de flormen, vaak, door groote kalmten, en de fellte antbrandingen, door Rine tusfchenpoozingen worden voorgegaan; laat ons het vervolg bedaard afwagten. Daar, boor ik weder gerommel; — dat fchynt my
toe, reeds voor by te weezen. — De lugt voor my , egter , hangt nog zo z+vaar,
zo dreigend ,
zo....
vreemd
War!.. welk nienw
verward geraas, hoor
ik thans?..., het hagelt geweldig! Bergt u, Stervelingen! vlugt in de huizen! zulke fteenen taint gy onmogelyk
verdraagen! ze zuilen u, zo niet ombrengeg, ten ininfte gevlugt.. vlugt! Helaas! hoe ydel heefr men
vaarlyk trelfen
zich gevleid! het onweder is niet voor by ! ik bemerk het
alles zegt het my;..,. de vuurvlammen verduidelyk;
. de donderflagen verheffen zich; • .• . de • .„
nieuwen ;
Hemel! help!
ach ! wat is dit
een vuur ontfteekt
zich by my; .... het aardryk beeft; .•. de wooningen trilrnync oogen fchemeren;... myne oo gen Caen; ..,
len ;
een verblindend vuur ... de donderflag
een Blixemftraal
'k herkom
oOgenbliklyk!... waar ben ik
• te gelyk
• wat zie ik ? rook opgaan.... brand! brand !.. help!...
ach ' is vergeefsch! te laat!.. het gebouw ftaat reeds in
voile vlarn itort in, is reddelo,o4. ,.... weg, eis<
felyk tydftip!
E
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ZAMENSpRAAK TUSSCHEN EEN ' PARYSENAAR EN EELS' CARArBE,
OF INWOONER DER ANTILLES, GEI1OUDEN TE PARYS OP DAT
GEDEELTE VAN DEN WAL , ' T WELK IIET NIEUWE ROL.
JERK GENoEMD WORDT. Overgenomen uit

La

Philofophie de la Nature van den Heere
DE LISLE DE SALSES.
DE CARAME.

M

Yn Heer de Paryfenaar, ik wenschte we!....
DE PARYSENAAR.

Myn Hoer, fpreek harder, ik hebbe moeite u te verliaan.
DE CARAME,

Dat is web koddig, aPe menfchen hebben bier ooren, en alit"
menfchen zyn doof. Myn Heer, ik wenschte wel den weg
naar Orldans te weeten; vOcir den nagt moet ik daar weezen.
DE PARYSENAAR.

Het is reeds agt nuren geflagen. - De Post zal moeite
hebben u heden ZO ver te brengen, de Paarden zullen agtentwiniig mylen (*) te loopen hebben.
Ds' CARAIBE.

Gy
Ook meene ik my niet van Paarden te bedienen.
0! voor die kleine loopbaan fchrikt pen Cararbe:
de fchoone Mirza-kon-Pouf wacht my weezen avond, en ik
Diet in gebreke blyven van ter beftemder plaatze te koomen; itty
ne beenen zyn nog heel jong, want ik ben nog maar vierenvyftig
Jaaren oud , en zal wel toast te (Mans weezen. Ik loop dikwyls derilg mylen op eenen dag om een Konyn te betrappen; ik
kan ook wel agtentwintig loopen om her, aVondmaal te houden
met myn meisje.
DE PARYSENAAR.

Myta Heer de Caraibe , gy fchynt my een zonderling tiler te
weezen , waaraan ik met bet grootfle vermaak kennis zoude hebben; ik zal u zelve op uwen weg helpen; ik ben begeerig om te
wceten, of een wilde zo wel denkt als by loops.
DE CARAri3E.

diende we! ; myn lighaam is niet ziek, waarom zonden1
veritand bet zyn? - Maar zeg my eens, wat doen daar al
die denkende hoofden , die daar op dat Tetras vergaderd zyn,
dat my voorkomt omtrent twee van uwe mylen van bier te weezen?
Dat

DE

(t) Lieues of Franfche Mylen.
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DE PARYSENAAR.

ik Moet u bekennen , dat ik zelfs geen Terras zie om u te
kunnen antwoorden, diende men arendsoogen te hebben.
DE CARAIBE.

Het is genoeg menfchen oogen te hebben; inderdaad, uw land
verwekt my medelyden; in onze bosfchen zyn duizend Indiaanen,
die fcherper van gezigt zyn dan ik : gy, Heer Paryfenaar, gy be.
fchonwt my als een' arend , en ik ben flegts eene mol by het
groodte gedeelte der Carathen.
DE PARYSENAAR.

1k /Doer u bekennen, dat 1k, zonder ooh een zo doordringend
.
cog gehad te hebben als een Caraibe, in myne jeugd fcherp genoeg
van gezigt was; maar de bats, de boeken, en de meisjes van de
Opera hebben het byster verzwakt: in dit land komt het vermaak
dour te Nan ; en zy zyn de gelukkigiten, die het niet dan ten koste
van hunne beurs koopen.
DE CARAYBE.

1k geloove, dat men meet genot van het vermaak zou hebben,
en 'er minder door verzwakt worden, indien men het nietkogt. —
Boor eens, ik tneene deezen avond dronken te worden van de vermaaken der liefde, in de armen van myne waarde Itlirza-kon-Pouf.
Wel nut ik brenge haar niets meer dan myn hart, en dit bondeltje
kruiden , welke ik ga plukken.
DE PARYSENAAR.

Foei! myn Heer de Caraibe, deeze kruiden hebben geheel geete gear. Zoek eenen anderen ruiker voor uwe minnaares.
DE CARATBE.

Deeze is goed voor haar; by is eenvouwig geiyk de natuur,, ert
fris als het hart 't geene ik beminne: ik konde ongetwyfeld de Woe.
men van uw land tot kranfen vlegten , maar hun geur is re clerk , en
zy vermog en myn vermogen van gewaarwordinge ; indien ik my ge.
wende aan uwe roozen en aan uwe jasmynen, zou de zagte gear,
lien deeze groente verfpreidt , binnen kort voor my niers aantrekkelyks hebben; in het vervolg zoude ik de bloemen zelfs moede
worden, ik zou myne toevlugt neemen tot reukwerken , en eindelyk geheel geenen reuk meet hebben.
DE PARYSENAAR.

Zie daar juist onze histotie: wy Paryfenaars zyn in het midden
der vermaaken; vroeg putten wy alle geneugten nit, en, in den ou•
derdom van dertig Janren, hebben wy geene werktuigen van gewaarwordinge meer.
DE CARAYRE.

Dus is men te Parys oud op de dertig jaaren ; zie daar eene gebenrcenis, welke haare Outs zal bekleeden in de Historie van myne
rei-

EH HEN' CARAIIIE.

343

reizen, miss evenwel, dat ik niet voor eenen droomer gehouden
worde by myne medeburgeren, die anderhalve eeuw leeven , en zich
nog beklaagen over de gierigheid der natuure. - Maar zeg my
eens, blade ik u, den mylen van bier, hebbe ik, in uwe velden,
een yolk gezien , dat tatrielyk Berk was, waarby de ouderdom niet
kooint voor de zeetig jaaren ; waarom verlaat gy uwe fiat/ niet, die
haare Inwooners verflindt , om u is deeze vryplaats te bergen? wat
zyn Lien mylen voor een weezen dat denkt , wanneer het 'er op aankomt om dertig jaaren meet. te befteeden te bebben , eau den dienat
der Goden en het welvaaren der menfchen?
DE PARYSENAAR.

Dat is wear, myn Hecr de Caralbe, maar gy zult bier geene pro.
felytan tnaaken ; de reden, waarom men ten platten lande fang leeft,
is , dat men dear,,zonder goederen ontbeett , welke men vier
kep t; maar wie zai in de groote ileden Wysgeer genoeg zyn om zich
re berooven van goederen , die hem koomen opzoeken ? De geheea
le waereld wil in bet groot de vermaaken genieten , welke de boer
in 't klein en tiukswyze imaakt; die flegts den duizend Livres
renten bezitte , hebbe in den tyd van dertig jaaren zo veel geneugten
byeen gehaald, ais een boerenkinkel heeft in bykans eene geheele
eeuwe: een /leer, die een millioen inkomften heeft, behoefc !Pis.
fchien flegts den jaaren om zyne wellustige loopbaan ten einde te
/oopen. II: hebbe een Jongen Hertog gekend, die in den tyd van
vier ja3rei) de kindsheid, de maniyke jaaren en den ouderdom vet.eeelede : by iberf in het zoelten van het vermaak, en zeide nog,
terwyl by den laatflen admit
ik hebbe genoeg geleefd.
nE anelIzz.
Ilt verfla in het geheel de redeneering van uwen Hertog niet; zie
daar eene wand mec vrugten : indien nu de natuur tegen my zeide,
zie daar uw voedfel voor drie weeken , zoude ik dan wel doen met
van daag abes op te eeten om binnen vier dagen van honger te fter.
ven? De groote Wetgeever Pitrakonkou heeft den Cardoen eenen
gebeel anderen grondregel nagelaaten: o mensch, zeide by bun dika
wyls, leef weinig, en gy zult fang leeven! Ik vinde deeze fpreuk
verwonderlyk zinryk.
DE PARYSENAAR.

Myn lieve Wildeman, uwe Wysgeerte bekoort my : fla my eene
gunst toe ; dertig felveden van hier woont een vermaard tafelhouder:
gun my, dat ik u daar ce ontbyten geeve: gy zult voor het overip
van uwen weg zo veel te vaardiger zyn,
DE CARATBE.

Het is flegts zeventien nuren geleden, dat ik gegeten hebbe, en
ill hebbe nog gem honger.
pt
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DE PARYSENAAR.

Maar gebruik ten minflen een glas room van de Barbades (s).
DE CARAIBE.

Zeg eens, geeft de melk van de Barbades beteren room dan die
van myn land?
DE PARYSENAAR.

Gy zyt nog zeer onkundig, naar dat gy zo lang gereisd hebt.
Ei! weer gy niet, dat de room van de Barbades een geestryk vogt is, meer dan eens door eenen helm overgehaald, en te
zamengeaeld .....
DE CARAIBE.
Houd uwen room en uwe vergiften voor owe Paryfenaars.—
Wanneer myn gehemelte zal beginnen flomp te worden, zal ik wyn
drinken , en als ik den fmaalc geheel verloren hebbe , zal ik de
flerke dranken beproeven ; tot dien tyd toe is water my genoeg;
'war ik zal 'er niet van drinken voor dat ik te Orleans koome om
inyne ktagten by myne fchoone Mirza-kon-Pouf te vermeerderen.
DE PARYSENAAR.

Ver;cef my , indien ik zo veel moeite hebbe van het afleggen
n-Aner oode vooroordeelen.
In minder dan eenen dag agte: mylen te voet of te leggen ; vierenvyftig jaaren oud te
zyn , en water te drinken om te flukfer te fchynen in de oogen
zyner minnaaresfe: dat ftrookt niet met onze zeden. — Maar,
evenWel , een Caraibe is ook geen Paryfenaar.
Geef my
eens eene kleine fchets van uwe fchoone Mirza-kon-Pouf.
DE CARAIBE.

Gaarne; wanneer ik haar niet zie , fpreeke ik ten minfien gaarne van haar. Verbeeld u eene vrouw van zes voeten hoog,
welker hairen, natuurlyk krunende, met golven op haaren boezem
vallen; welker hoofd, van eene volmaakt eirondc gedaante. geene
weergade heeft, dan onder owe flandbeelden ; welker cloorfchynend
kleed voimaaktlyk alle trekken haarer ongedwongene houdinge
maar gy zyt zeer koel, myn Meer de Paryfe.
volgt ; weiker
Mar,
DE pARYSENAAR.

Helaas I voor my zyn 'er geene fchoonheden meer..... zelfs Diet
onder de Caralben.
DE CARAIBE.

Hoe! uw hart....

tE
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DE PARYSENAAR.

Is dood, zo wel als myne zinnen; voor deezen had ik een fer rail tot mynen dienst, maar nu deuge ik tot niers meer dan am 'er
de bewaarder van te weezen ; ik verwondere my nog over eeue
fchoone vrouw, maar ik betninne niet meer.
DE CARAYBE.

In waarheid, alle uwe bekentenisfen flatten my in de groodie ver.
bawdheid; door walk een wonderwerk hebben uwe vaders de ver.
overing van myn land uirgevoerd ? Floe is het moogelyk, dat daar
nog een eenig Europeaan gevonden wordt? Ik ben een mensch ,
maar gy, met nwe lengte van vyf voeten, uwe verftompte zinnen,
en uw leeven van dertig paten, wat zyt gy ? Zouden 'er by geval
ook menfchen van de groote en van de kleine foort weezen, gelyk
men , onder de honden, doggen en waterhondjes heeft ? Is de Caralbe
de natuurlyke mensch, de Paryfenaar de verbasrerde?
DE PARYSENAAR.

Ik geloove, dat in alle gemaatigde lugtilreeken de mensch overaf
dezelfde is; de natuur maakt hem flerk, de opvoeding alleen doet
hem ontaarten: een Europeaan, die uw landgenoot wierd, zoude
zoonen krygen, die u zouden gelyken; maar beproef gy het eens
om eene Paryfche vrouw te trouwen , en gy zuit uwe kinderen van
ouderdom zien fierven , wanneer gy nog in den manlyken leeftyd
zyn zult.
DE CARAYBE.

Bet geene gy daar zegt , fchynt my volkoomen joist re weezen ;
eene waarheid moat wel zeer klaarblykelyk weezen om te gelyk aan
eenen Parylenaar en eene Caralbe als zodanig voor te koomen. —
Maar ik bemerke dat gy u verbaazende vermoeit om my te volgen;
ik zal uwe gedienfligheid niet !anger misbruiken: wys my mynen
weg.
DE PARYSENAAR.

Dat is by.
Indien ik myne postchais hadde, zou ik in
verzoelcinge zyn oin u tot Orleans te verzellen. Vaarwel,
myn waarde Wilde. — Ach! waarom ben ik geen Caralbe,
at zoude ik zelfs geen fluiver inkoomen. hebben: niemand beminnen dan Mirza-kon-Pouf I en myn leeven niet in de Opera gaan!

DE
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DE MILDDAADIGE.
'k

Il der vergeetelheid onttrekken
Een daad, wel dubbel priizens waard:
Zij zal deeds tot een fpootilag flrekken
Voor ieder Sterveling op Aard'.

Barmhartigheid! Gij zijt te roemen!
Gij zijt der Armen onderfland!
Wanneer Alcest uw naam boort noemetif
Bied hij tertiond zijn milde hand!
Hij is zeer ras in 't fchenken, geeven,
En oeff'nen van Weldaadigheid:
Hoe vierig bid elk, dat zijn leven
Een Lange duur zij toegeleid!
Zijn mildheid is nog korts gebleeken
Aan een ellendig armen Man:
Dij hoort de zulken naauwlijks fpreeken,
Of geeft, zoo veel hij geeven kan.
Deez' fchaam'le Grijzaard kwam hem tegen,
En fprak hem zeer demoedig aan:
Uw miidheid pryst men alletwegen;
„ Ik bid, laat mij niet troost'loos gaan!
„ Zoo 'k zonder p ulp blijf, moet ik derven,
„ Door neod-druft a!s ter near geveld...,:.
Gij zult mijn' bijaarld geer,fints derven,
Dus fprak 'Vast, mijn milde Held.
'k Zal u mijn onderfland doen blijken,
U geeven, 't geen dat gij begeerc:
In weldoen wil ik niemand wijken,
Ik wil niet dat gij ledig keen.
Dus ievrig gaat hij na zijn' kisten ,
Gepropt vol geld, die hij ontfluit:
Doch , om het niet te doen verkwisten,
Gaf hij den armen Man een
I. L. v.

D.

T.
EEN

ZEN WENSCEILIKE VROLTW.

347

EEN WENSCHLIJKE VROUIV!

E En fchoone Vrouw, van zachten aart,
Die Zedigheid aan huiszorg paart;
Die achterklap, en laster fchuwt;
Voor morren, knorren, kijven gruwt;
Steeds met een vriendelijk gezicht ,
Haar Man doet denken aan zijn pligt ;
Den haaren needs voor oogen houdt;
De pracht als huisverderf aanfchouwt;
Die altoos acht geeft op haar werk;
Niet zindlijk buiten maat of perk;
Die met een prijzelijk beleid,
Haar kroost went tot gehoorzaamheid;
Die treedt de kleene Dochters voor;
De Zoonen wijst op Vaders fpoor;
Haar werkvolk, als }mar vrienden, acht;
Alle ijdle tooi, als dwaas, belagcht;
Haar Ega boven al bemint;
En t'huis Naar hoogst genoegen vindt;
Een vrouw van zulk een eedlen aart,
Is meer dan Krefus fchatten ward.
VLIIT KWEENT DE KUNSTEN AAN.

WAAR-

WAARNLEIVJINGEN
omtrent de
LIIGTS-GESTELDHEID , WEDEE. en WIND , to AMSTELDAM ,

In Yuny 1777,
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN

BETREKKELYK.

REDENVOERING
OVER
HET HOUDEN VAN GODSDIENSTIGE
GESPREKKEN.

Door den Eerwaardigen WILLIAM WOOD.
Ells clan fpreeken zy, die den HEERE vreezen, een Feder tot

zynen naasten : de BEERE merkt 'er docb op , en boort ,
en daar is een gedenkboek voor zyn aangezigte gefcbreeven, voor de geenen , die den HEERE vreezen, en voor de
geenen die aan zynen naame gedenken. MAL. III. 16.

1l

Et is eene regtmaatige waarneeming, dat het Character

eens Mans gereedlyk valt op te maakeu uit de Perroonen, met welken by zoekt te verkeeren; en uit de wyze waar
op by zynen tyd belleedt, wanneer by zich by zyne gewoone
Medgezellen bevindt. Want fchoon het beginzel van Gezel.
ligheid natuurlyk eigen zy aan 's Menfchen hart, en, in alle
omaandigheden deezes leevens , zich vertoone , won't bet
voornaamlyk beltuurd door de overheerfcliende neiging der
Ziele, en wcrkt gemaklykst en vaardigst, als bet eene'volkomene gelykheid,van cart °lamer. Ook valt het niet moeilyk
voor elk een,oni zynen byzonderen fmaak te voldoen, te mid.
den van de bykans oneindige vericheidenheid van Characters,
in deeze wereld voorkomende. Overeenkomftig bier mede,
vinden wy, dat in elk volkryk en befchaafd land , de Lief.
hebbers van dezelfde Kunften , en die een en 't zelfde plait
des leevens volgen , natuurlyk byzondere gemeenfchappen
opri g ten en gezelfchappen houden , waarin zy over hunne
geliefde onderwerpen handelen, vrylyk hunne byzondere ge.
voelens mededeelen , het onderling vermaak en nut bevorde.
ren. 't Is, desgelyks, eene bedroevende waarheid,datflegtert
en ondeugenden alcoos foortgelyke medegenooten zoeken,
en zamenkomen tot het ruim botvieren banner ongodsdien.
ftige neigingen. In deeze gezelfenappen zal de fluaadende
yi. DEW.. MENGELW. N0.9.
Bb
tong
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tong de fchaamdoosite taal uiten , de lasteraar zyne lasterredenen uitbraaken, de kwaadaartige agterklapper, en vloeker,
de fchroomlykae eeden en verwenfchingen uitaorten. De
Kinderen der belle zyn te kennen aan hunne gefprekken,
11 uit den overvloed des harten fpreekt hun mond;" hunne
zainenfpraaken wyzen genoegzaam aan, den oorfprong, de natuur,, en het einde hunner verkeeringe.
Mogen wy dan niet, op goeden grond van reden, verwagten , dat de vooraanders der Deugd, door den band der liefde aan elkander verbonden , zullen zamenkomen , en zeer begcerig zyn om het voordeel der onderlinge Verkeeringe te
fmaaken? Vat zonden wy deiiken van eenen Man, die voorgaf eenen diepen indruk te hebben van de verpligting tot den
Godsdienst, en nogthans het gezelfchap van een beltenden
Zondaar {lade boven den bevorderlyken ommegang eens
Vriends van goede zeden? Is het waarfchynlyk dat de Wolf
en het Lam to zarnen zullen weiden? of dat de vreedzaarne
Koe zal nederieggen by den verfcheurenden Luipaard? Kan
een welgefleld gehemelte den walg tteeieen van, natuurtyk
voedzel , en met greetigheid doodlyk vergif gebruiken? Of is
bet Inogelyk dat een volyverig voorftander van weetenfchappen het gezelfchap zou vlieden van zyne Wysgeerige Broedes
ren ; en zich, voor al zyn leeven, verbinden aan de veragters van verflandlyke geneugten? Het is, derhalven , zeker,
dat een gezond veraand terflond het onderfcheid zal ontdekken rust-ellen den re gtvaardi gen en den boozen tusfchen hem
r niet dient • en het is even zeer
die GOD dient en dien die hem
eene onlochenbaare waarheid, „ dat zy , die den HEERE vree„ zen , een ieder tot zynen naasten zullen fpreeken,” en zy
zyn , te hunner aanmoediginge, verzekerd, „ dat de HEERE
„ 'er opmerkt en hoort, dat 'er een gedenkboek voor zyn aan, gezigt is gefehreven voor de geenen, die den HEERE vreezen , en voor de geenen, die zynen naam gedenken."
'Er is, nogthans, eenige oorzaak om te vreezen , dat de
Verkeering der veraandigen en deugdzaamen alle die gunflige uitwerkzels niet te wege brengt, die men daar van met
rede zou verwa gten, en men zal my niet van liefdeloosheid
befchuldigen , ars ik aanmerk , dat Godsdienst en Deugd geenzins de gewoonlyke onderwerpen in de verkeering zyn. De
Vrienden der Deugd zelve betoonen , in dit opzigt, maar al
te gemecn ten bearaiTenswaardig verzuim. Dikwyls geeven
zy, door hun eigen voorbeeld , voet tot heillooze onvoegzaamheden; en 't is reeds veel, indien zy niet zomwylen,
de taal der Kinderen BELIALS overneemen, en onbedagtzaani
de
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de helangen hevorderen van eene party, die, in de oogenblikken van bedaarcie opmerking, het voorwerp is van hun
uiteraen afkeer. In de daad daar is eene overheerfchende ongeneigdheid tot onderwerpen van eenen Godsdienaigen cart,
ze zyn doorgaans dermaate verknogt met de denkbeelden van
dwaasheid en zwaargeestigheid , dat an Man van opvoeding,
in een vermengd gezelfchap, fchroonft daar van te kikken,
ten einde by de algemeene Ieevendigheid Met verdoove , en
gefchuwd worde als een' vyand van vrolyk onderhoud.
Men moet bekennen, dit is grootendeels toe te fchryvenaan
de onvoeglyke wyze , waar op men doorgaans ernaige gefprekken voert; en ongunaige onderwerpen , veelal uitgekoozen , door Menfchen die zich yverige voorflanders willen betoonen van de Godsvrugt. In dier voege dat deeze rede hebbe om te kiaagen, „ dat zy haare grootae vyanden onder
,, haare eigene huisgenooten vinde." Want zy maalen haar
of ais de voorilandaer eener altooszuffende naargeestigheid;
als eene lief hebtter van zugten en klagten, als eene vyan.
din van vrolykheid en vermaak. In ftede van haar te eerbieden ais bet kind der natnure, en de moeder des vermaaks ,
betoonen zy zich volyvevig in haaren dienst met eene doodfche
droefgeestigheid, en behandelen haar als de afftammeling van
bygeloof en de teenier van mildzugt. Van Kier wordt, in
alle hunne gefprekken , over Godsdienftige onderwerpen, de
ftem der blydichap zelden gehoord — den bevalligen loch
zorgvuldig vermyd, — en de leevendige geestigheid geheel
verbannen. Alie hunne denkbeelden zyn duister , naar, en
fchriklyk; hunne begrippen van de Godheid en van haarewerken, droefgeestig, en hunne ichroomvallige verbeeldingskragt
baart , onophoudelyk , de fchriklykfte wangedrogten. Zy
merken het Character van een Godsdienftig Man aan, als Beene gemeenfchap hebbende met bet tegenwoordige leeven
gelaaten zich als geheel vervreemd van alien aardsch genot
weiden breed uit over de ydelheid van aile lichanilyke geneugten — fchreeuwen heftig tegen de natuurlyke hedorvenheid van 't menschlyk hart — en beweeren, met bitterheid
van ziel, onder het vertoon van de ftaatlykfte houding, dat
bet beter is te fterven dan te leeven. Krygt hun gefprek oit
eenigen geest of vuur, 't is wanneer het loopt over eenig in.
gewikkeld link van belpiegeling, en wanneer zy over de Regtzinnigheid 'warner Mede-christenen handelen : want zy vet.beelden zich, dat het weezen van den Godsdienst grooten
deels beltaat, in het recite geloof van befpiegelende beginzelen, en veronderftellen altoos , dat hun eigen vordering in een
13 b

Christ.
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Christlyk leeven in eene nauwkeurige evenredigheid ftaat tot
hun vermogen om te zintwisten. Nauwlyks kunnen zy een
gezellig uur flyten zonder hunne Vrienden en Medgezellen te
verveelen met nafpeuringen , waar van de Rede en 't gezond
Verftancl te eenemaal zyn buitengeflooten — die zy ontleend
hebben uit de dikke boeken van Monnikfche Schooigeleerden;
en waar in de redelyke Leerftellingen des Christendom doorweeven zyn met de dwaasheden van onkunde, misverftand en
bygeloof. Zy zoeken elk den mond te ftoppen met de fterkfte verzekeringen zonder eenig bewys; met befluiten getrokken uit verkeerde beginzelen; en met onderfcheidingen, te
fyn om oatdekt te worden. Zy ftorten een vioed van gebeitnzinnige taal uit, onwederfpreeklyk om dat ze onverftaanbaar is. Of anders zweeven zy hoog, en geeven dwaaslyk
voor, de eeuwige befluiten der Godheid te ontdekken; en win.
den, gelyk MILTONS Afvallige Engelen, in de onderaardfche
gewesten, „ terwyl zy diepzinnig redentwis:en over Voor.
zienigheid, Voorweetenfehap, Wil, eu Noodlot , Voor„ bepaalden Stand , Vryen Wit en volftrekte Voorweeten„ fchap ,” geen ehni, en zich verward in onuitkomelyke zwaarigheden.
Zo lang de Goisdienftige gefprekken op die wyze gevoerd
worden, en over dusdanige onderwerpen 1oopen , is het geenzins te verwondereu, dat het grootfte deel des Menschdoms
ze zorgvuldig vermydt , en zich vergenoegt, met het dagelyks nieuws. Want het is onmogelyk, dat zuls een weezenlyk onderhoud verfchaffe dan alieen, aan de weinige loge.
wyden tot bovennatuurkundige uitpluizingen, die hun Rede.
Tyle vermogen gekrenkt, de tyner aandoeningen hunner nawore veritompt, en finaak gekreegen hebben in nietsbeduidende wartaal, en verdrietig twistredenen. Geen nuttigheid
altoos kan 'er uit gebooren worden. Aileen die kern-11s wordt
verkreegen , Welke twist baart, tot volkomene vernietiging
van de liefde, de band der volmaaktheid; en, met de daad,
niet ftrekke om het verftand te verlichten, de driften te regelen, of het hart te verbeteren.
Doch is het niet gemaklyker , myne Broeders , dikwerf
onze GelPrekken op het Godsdienftige te wenden, en,nogrhans , (Luc in 't oogloopende onvoeglykheden te vertnyden ? Leveren alle de vermogens onzer ziele , alle onze
waarneeming van de zigtbaare wereld , en 't algemeen be)oop der heilige Schriften, Beene verfcheidenheid op van gewigtige en aangenaame onderwerpen, over welken wy, tot
grout vuordeel van oils zelven en van onze medgezellen,
kun.
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kunnen handelen ? Is het eigenaartig, is het voegelyk dat,
vreezen ," met ,, elkander
3/ wanneer zy die den HEERE
„ fpreeken," hun onderhoud tot beuzelingen bepaalen, of
misfchien zich toegeeven in het algemeen heerfchend gebrek
van kwaadfpreekenheid? Moeten zy nimmer iets laaten blyken , waar in hunne Godsdienaige cart dooraraalt ? Moet
de vrees van voor Pedanten of Ilygeloovigen aangezien te
vvorden , hun altoos verpligten , om hunnegedagten te fmooren , en hunne ge/iefdae denkbeelden voor zichzelven te
houden? Moet de verftandige Denker, de verlichte Christen
Reeds zich fehuil houden om den Man van de wereld te
vertoonen?
Zeker, myne Broeders, het zou geene moeilyke nal; weezen onzen vriendlyken ommegang ernftig en teffens geestig,
Godsdienaig en tetrens aangenaam , nuttig en teffens befchaafd te maaken. 't Is, in de daad, te verwonderen , dat redelyke fchepzels oit verlegen zyn om nutte onderwerpen van onderhoud, daar zy zo overvloedige bronnen
bezitten, daar de gunftige gelegenheden zo veeivuldig zyn.
Inlet hoe veel vernufts, vermaaks, en nuts, kan bet gefprek
loopen over de wonderen des zigtbaaren Heelais , en de
volmaakte Wysheid des Almagtigen Scheppers! Schenkr elk
voorwerp, dat wy aanichouvven , geene onlochenbaare blyken van de oneindige Magt , Wysheid en Goedheid des
Bouwheers der Natuure! Doen zy onze zintuiglyke gewaarwordigen niet fterk aan , komeu zy ons niet eigenaartig voor
den geest , vorderen zy onze aandagt niet met onwederIlandlyk gezag ? Zyn niet alle tyden, en idle gezelfchappen,
even gelchikt om de werkcn der Natuure in aantnerking te
neemen ? Gaan wy niet geduurig om met Aarde , Vuur,
Lugt en Water? Zyn wy de aaniehouwers niet van de verbaazende verfcheidenheid van voorwerpen herkomaig uit
de verfcbillende vereenigingen deezer ooripronglyke beginzelen ? Zyn Menfchen van de geringae bevatting niet kundig
van eenige der voordeelen, welke zy aanbrengen ?
Hier, derhalven, is eerie onuitputbaare bron van ander.
houd in. een gezellig uur. De onkundigae kan het can geen
voorraad ontbreeken altoos doet zich iets op can zyne
waarneerning; en by is genoodzaakt , in de beztglieden des
gemeenen leevens, daar van kennis te neetuen. Zy , die zich
in hooger rang geplaatst vindea , kunnen hunne gefprekken
gewigtiger,, treffender, en beilzaamer maaken. Huune uitgearekter kunde zal hun in (tact aellen om dieper in te dringen in de werken des Merhoogilen om met meer nauwb3
ken-
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keurigheids te fpreeken van de fchoonheid, de geregelaheid,
en de gepastheid. En heeft iemand zich toegelegd op de
kennis der Natuurkunde, kan by dan niet, zonder voor gemaakt gehouden te worden, zyne meerdere kundigheden en
waarneemingen mededeelen aan het gezelfchap ? Indien , by voorbeeld , eene toevallige omftandigheid gelegenheid geeve om van de Lugt te fpreeken mag hy dan
Diet zeer welvoeglyk uitweiden over de zonderlinge eigenfchappen en de nuttigheden der Lugt ? Zou by het oogmerk
der verkeeringe misfen of het vermaak des gezelfchaps flooals hy zich uitliet over den invloed der Lugt op 't
ren
leeven der Dieren en den groei der Pianten indien hy
aanmerkte , dat zonder deeze geen vuur zou branden, geen
geluid gehoord, geen geur verfpreid worden, — dat ze
oorzaak is van de winden, zo noodig .voor de gezondheid,
de zeevaard, en het overvoeren van de voortbrengzelen uit
verfcheidenerleie lugtftreeken,
indien by 'er by voegde ,
dat dit de middelftoffe is van den vrugtbaaren regen en verfrisfchenden dauw indien by zyne aanmerkingenbefloot
met zyn byhebbend gezelfchap te onderrigten, dat wy daar
aan verichuidigd zyn die nutte fchemering, Welke de ontelbaare ongelegenheden voorkomt, die anderzins ontflaan zouden door eene oogenbliklyke overgang uit de donkerheid
des middennagts tot de helderheid des voilen middags?
Zou eene befchouwing van de veelvuidige nutheidbdeezes
onzigtbaaren lichaams geene aangenaame gewaarwording vet.wekken in een' kring van vrienden; kragt en leeven byzetten aan hunne gefprekken, en onder hun de beginzels van
dankbaarheid en Godsvrugt voorthrengen? Is dit geene wondergefchikte handelwyze om het verftand op te fchranderen,
en de groote oogrnerken des menschlyken leevens te bevordeeen? Zullen zy „ die den DEERE vreezen" niet natuurlyk
dus tot eikander fpreeken," in hun vriendlyk onderhoud
den grooten ootfprong van bun weezen verheerlyken,
elkander opwekken, om hem vuuriger te beminnen en flan&
vastiger te dienen. „ Mo gen wy niet regtmaatig verwag.
3 , ten, dat hy 'er op merkt en hoort , dat by zuiks plaat,
„ zen zal in het gedenkboek voor zyn aangezigt gefi:bree.
yen."
" 'Er zyn, daarenboven , veeie andere flofren , wonder fchoon
gefchikt om in een gezellig nur verhandeld te worden. Alles wat ftreitt tot het welbettuuren des leevens, tot het verbeteren van bet veriland , het verkrygen van dewed , kan
zeer eigenaartig ingevoerd worden in 't gezelfchap van bran.
we
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ve Mannen. Alle de beginzels van Zedekunde en Godsdienst — al de geneugten van een goed geweeten , —
en alle de beweegredenen tot loflyke beciryven , leveren een
allergefchiktst onderhoud op voor redelyke weezens. Zy die
in Deugd wenfchen op te wasfen annul natuurlyk hunne
groote en aangelegene gemoedsbeweegingen aan elkander
mededeelen — elkander onderrigten van de middelen , die
ay ter hand neemen om hunne driften te regelen, en buns
ne buitenfpoorige begeerlykheden te bedwingen, een edele eerzugt dryft hun aan , om, door onderlinge ervaaremsfe,
elkander nuttig te zyn.
Het gezellig uur is desgelyks, de gefchikte tyd tot guile
vriendfchaps betooningen , om blyk te geeven van tederhartigheid , en de medelydende beweegingen der Ziele. Het
verhaal van ramp kan ilrekken om ecn traan van mededoogen uit te lokken ; bet vermeiden van een onverwagt geluk
dienen om 't oog van vreugde te doen fchreijen. — Alle de
tedere aandoeningen van het hart — alla de vermaaklyke
opwellingen van goedertierenheid en liefde worden in beweeging gebragt, ,en dienstbaar gemaakt tot verbetering der
menschlyke natuare , tot het geluk des menschdoms en de
eer van GOD.
Een ryke voorraad van nuttig onderhoud kan ook gehaald
worden uit de groote fchikkingen der Voorzienigheid, zigtbaar in de omwenteling van Koningryken en Staaten , in den
val der Dwingelanden, en de AlgemeeneGefchiedenis der Wereld. De Characters van groote en treffelyke Mannen mogen
met byzonder voordeel, vermeld, en hunne helfehynendlle
Daugden , te onzer navolginge, opgehaald worden. De Heilige Bladeren leveren hier een ruim veld op om in nit te weiden. Zy verfchaffai keur van voorbeelden, gereed toe te pasfen op de gemeene omaandigheden deezes leevens: van deeze
kunnen wy ons met des te meer geluks bedienen, daar ze algemeen bekend zyn.
Geen Christen fchaame zich ook te fpreeken van het Character , de Leeraellingen , en de Geboden zyns Godlyken
Meesters. Het Euangelie van CHR1STUS JESUS is een iiefdeblyk des Allerhoogiten , noit genoeg te pryzen: van het alleruiterfte gewigt om wel en gelukkig te leevene en vordert dus
de opmerking van elk die zynen pligt getrouwlyk wenscht te
voibrengen. Veele aanmerkingen k 'er gemaakt worden, in een byzonder en vriendiyk g,e1prek, over de Godlyke
Zending van CHRISTUS, het oogmerk zyner verfchyninge,
het cinde waar toe zyne ontdekkingen dienen, welke wy hzeeleir.
Bb4
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beilzaam zullen vinden tot onze vordering in Deugd, en die
niet anders dan zeer aangenaam kunnen weezen voor een opregt Christen.
In kort alles wat ftrekt om den eerbied voor het Opperweezen in te prenten en te vergrooten, of om het leevensgedrag te regelen, zal met genoegen overwoogen worden door
hun, „ die den IMRE vreezen," en hun [toile tot een
tend onderhoud opleveren, „ wanneer zy met elkanderfpree.
5) ken * "
Deeze, in de daad, zullen de onderwerpen zyn, die hun
het grootlle vermaak verfchalren, waar toe zy zich het gereedst verledigen. Van den Gadsdienst te reppen, zal geenzins het genoegen der zameninge verbannen, of die gulheid
vernietigen, welke natuurlyk de overhand heeft , wanneer
goede Vrienden byeen zyn. Die aangelegene ftukken kunnen
verhandeld worden met al 't vernuft, al de leevendigheid, al
de vrolykheid , die binnen de paalen der wysheid beperkt
blyft. Men behoeft geene fombere plaats, geen gefronst aan.
gezigt, geen teemendert toon. . Want wat kan bevorderlyker
weezen, tot de grootfte belangen des Menschdoms,dan Godsdienst en Deugd? Wat ftrekt rechtftreekfcher om alle freeJende aandoeningen der Ziele gaande te maaken ? Het zyn de
edelfte poogingen onzer redelyke vermogens. Zy komen votmaakt overën met de rechtichaepe roerzels van ons hart.
Niets is 'er in dezelve, 't welk eene onvoeglyke agterhoudenbeid, een flugg,e flyt heid, of verveelende kwyning in een
vriencilyk onderhoud baart. Zy kunnen behandeld worden,
met al de vryheid, onbedwongenheid, en leeveudigheid, die
het gezellig uur aangenaam doen voorbyfnellen. Zy zyn in
geenen deele onbeflaanbaar met de ichitteringen van vernuft,
met de geestige aartigheden der vrolykheid, of bet leevendig
vuur der jeugdige jaaren. Zy zullen al 't genoegen opleveren, 't geen een gezelichap lievend Man met rede kan verwagten uit lnidrugtiger vermat,ken; en zyn volkomen ontheven van alle de ongelegenheden, daar aan dikwyls vast en
verleenen eene bykomeude voldoening daar aan byzonder
eigen.
Maar, myne Broeders, met dit alles prys ik u geen oordeellooze en onophoudelyke invoering van Godsdienflige Geiprekken aan : 'er zyn veele tyden waar in zulks geheel onvoeglyk en wanflallig zou weezen, in deeze gevallen moot
voorzigtigheid de regelmaat opgeeven en letten op de oufflandigheden. Ik kan, nogthans, niet naalaaten , te verklaaren,
hoe zeer ik boope dat gy overtnigd zult zyn van de gepastheid
en
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en het gewigt eener Godsdienitige verkeering. Ik geloof dat
gy, „ die den HEERE vreest , menigmaal met elkander zult
fpreeken," en blyk van de heerfchende neiging uwer Zielen
opleveren, door de onderwerpen, die u bezig boucle!) in de
tuiren van gezelligheid. Want, indien gy u zelven in het
Godsdienflige niet oefent, indien gy geene hebbelykheid van
Deugd en Godsvrugt u eigen maakt , zullen de Lesfen en
Leeringen van den Predikftoel te vergeefsch worded voor.
gefteld, en uwe openbaare Godsdienstoefeningen van geene
nuttigheid weezen.
..asessacelasessamPaseraossolls1011••••

HET VERSCHIL TUSSCHEN DE BASTEN VAN PERU, KINA
GENAAAID NAGESYOORD.
DOOR

J.

G. KALENBERG.

Apotbeker in bet Aalmoesfeniers treethuis te knflerdam.
D At men in de Verkiezing der enkelde Geneesmiddelen,wanneer wy dezelven in foorten hebben , niet altyd eenIternmig bevonden word , daarean is reeds in'tvoorgaande (a)
gewag gemaakt : en zulks blykt hovel] al ten duidelykfle, in
de Keuze der vermaarde Koortsbast van Peru, Cincbona of
Kina genaamd.
Het is zeer bekenel, dat de Kina eenige foorten bevat , die
met elkander, in kleur, in kleine, dunne, dikke, of grove
Itukken, telyk ook in 't unleveren der fpecifike deelen, merklyk onderfcheiden zyn. Dit zoo zynde, zoo worden van eenigen de dunne, van anderen de middelmaatige, en van zom.
migen de grove basten voor de bestea gehouden. Men vind
anderen, die de foorten onderfcheiden, naar dat ze, hunnes
oordeels, best ten gebruike gefchikt zyn: als de eerfte, out
'er poeder van te flampen, de andere tot afkookzels, de der..
de agt men het voorclecligst tot Extract, en eene vierde foort
ter verkryging van de meeste Harst. Ook is my onder anderen voorgekomen , dat zommigen thaus den dunnen Kina-Bast,
die voormaals, en nog heden , van kundigen voor de beste
gehouden word, den naam van Vodden geven, en by nugter Kalfsvlees vergelyken. Zoo zoekt elk zyne keuze te doer
gelden : dan het komt my gantsch onwaarfchynlyk voor, dat
alie deeze tegen elkander firydende verkiezingen proefmaatig,
en

(a) Zie Hcd. vad. Lett. V. D. N. 6. Meng. 131. 223, enz.
Lib
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en ter geneezing van den Lyder even voldoende bevonden
zouden worden. Eenitemmig met deeze myne gedagten
hebben zommigen in bedenking genomen, wat tog hierom.
trent voor de juiste waarheid te houden zy ; en weJke foort
eigentlyi , als het meest van wezentlyke deelen voorzien,
den voorrang verdiene. DIt heeft my, als• een Lief he.bber
Welke agting voor de Konst heeft, wederom opgewekt, niet
om een groot getal expe'rimenten , gelyk met de Rhabarber,,
ote neemen ; peen ; maar alleen, om, dont enkele en nogtans voldoende onderzoekingen , het fpecifike na te,fpooren.
Door het fpecifike meen ik , dat men doorgaans het uit
den Bast bereide Extract en de Harst van eene egte foort
begrypt; hoewel zommige Geneesheeren meermaals de voorkeuze aan bet Extract boven de Harst geeven.
De Kina is , volgens de Schryvers der Materia
in 't Jaar 15co , door de! Indiaanen ontdekt, en in 't Jaar
1649 , door een Spaansch .Onder-Koning, uit Peru na Spanje
voor het eerst overgevoerd. In het zeitde Jaar bragten de
Kardinaal de Lugo, en eenige Vaders Jefuiten , dezelve nit
America mode, en maaktenze door geheel Europa bekend.
De Handel, dien zy met deeze droogery dreeven , was hun
zeer voordeelig ; men woog de Kina als tegen Gond op ;
dog eenige kwaade gevolgen , uit derzelver onvoorzigtig gebruik ontitaan , bragt dit zoo zeer geacht middel in veragting. Men zag 'er des bykans ten eenemaal van of tot
Oat eirtdelyk , in het Jaar n679 , een Engelfche Word , met
naame Robert Tabor of Talbot, cone nieuwe manier van den
Koortsbast to gebruiken invoerde : en dewyl by de gifte
van dezelve zeer vermeerderde , zo. verdreef hy,, met een
even gelukkig gevolg , als fioute onderneeming , alle Koort.
fen; en bragt de Kina, onder den naam van het Engelsch
geneesmiddel, wederom in Vrankryk in zwang. Hy liet bet
gebrnik niet by eenige fchrupels of drachmen berusten ; maar
.loom op van oncen tot ponden : en maakte zig en zyn Geneesmiddel beroemd. Maar deeze Lord hield dit, middel
wel als de manier om het te bereiden , zeer geheim ; zoo
dat het misfchien nog onbekend zoude wezen , indien met
toen ter tyd Lodewyk de Groote , Koning van Vrankryk,
bewogen ware , den Bezitter van 't geheim ryklyk te beloonen ; waar door het dus bekend, en algemeen gemaakt
wierd. Ken bykans foortgelyk , en nog kort in Vrankryk gebeurd
geval , is het berugte geheim van -Mejuffrouw Notffer tegens
den Lintworm ; 't welk nu ook ontdekt en waarmede , in
deeze Stad, reeds verfeheiden proeven, met een goeden nitflag 2
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flag, genomen zyn; de gemelde Koortsbast is dan van tyd tot
tyd beproefd en meer in gebruik gek'men. In 't begin deezer
eeuwe was Valliant, een voornaam Kruidkundigc in Vrankryk, reeds zoo ver gevorderd, dat hy aan Neuman verhaalde, toen hy ter beoefening der kVeetenfchappen te Parys was,
dat hem zes foorten van Kina bekend waren ; en by bragt tevens by, wat Lemery en Posnet ten opzigte van deezen bast
befchreven hadden. Dat namentlyk de Kina van Potofi (b)
de kragugae zy; welke veel bruiner, fpeceryagtiger,, bitterder, en doordringender , dog te gelyk veel zeldzaamer was
dan die van Peru , welke in de Provincie Quito by de Stad
Loxa (c) groeide. Dc Kina-Boomen worden , volgens de
Rangfchikking van den Ridder Liwucus, onder deszelfs Vyfr
de Clasft: Pentandria, of Vyfmannige , gebragt. En verfchei,
de voornaame Mannen , als Boerbave, Geoffroy, Neuman,
Cartbeufer, en anderen, liebben , in hunnen tyd, den Koortsbast reeds fcheikundig, door de verbranding in een kromhals,
als anderzins , onderzogt. Men heeft in 't algemeen bevoitden , dat zy uit een zuur vogt, oly, eenig loogzout, ea
Aarde beftaat: en nog voor korten tyd is, door een nader
onderzoek , ontdekt, dat zy in haare Elementaire Aarde met
eene meerdere fpecifiekheid boven anderen bedeeld is, dan
men te vooren waargenomen heeft.
De Groninger Hoogleeraar Brugmans verhaalt ons diet*
aangaande, in eene Verhandeling genaamd Nieuzve manier,
om lie Magnets:fcbe kragt der ligbaumen te onderzoeken , door
proeven bevestigd ; (d) „ Dat Beene van de Aarden, die door
„ de Scheikuridige hand van zyn Ed. Amptgenoot, den Heer
„ 's Gratrs,ven , Hoogleeraar in de G, pees-en Scheik unde , be.
reid waren, zo fterk op den Magneet werkten, als deAar„ de nit den Bast van Peru. 'Er is derhalven (zegt hy ,)

9/

„ geene Aarde, die zoo veel Yzer houdende deeltjes in zig
„ be(b) De voornaamile Aardrykiltundigen tnelden ons, dat Potofi
eene groote, aanzienlyke , en volitryke Stad is, gelegen in Zak/
America, in de Provincie Los Charcas, eene Spaanfche bezitting,
welke de rykfte Zilvermyn heeft die bekend is.
(c) Loja of Loxa is eene Stad van I0000 Inwoonders , gelegen it/
Zuid America, in de Provincie Quito, mede eene Spaanfche bezitting. Zy is in 't Jaar 1546 getiicht; hier om itreeks groeit veel
Kura, ook levert zy veel Konchenieije op.
(d) Zie Hedend. Vaderl. Letter-Oefeningen , IVde Deel, Mew

gelwerk. Pag. 237.
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bevat; indien het waar is, gelyk ik tot bier toe veronderfte/le, dat 'er niets dan het Yzer op den Magneet werke."
En dit doet hem vraagen ; Zou men bier uit ook iets kun,, nen leeren, omtrent de werking van dit gezegend Middel
„ op 's Menfchen Lighaam?" Ik zal my egter hier mede niet inlaaten; maar de Basten der Boomen befchouwen;
en voorts myne nafpooringen betteffende de Kina laaten volgen.
Het algemeen gevoeien fchynt te zyn, dat de meeste geneezende kragt der Boomen, niet in het Hout, maar veelal
in de Basten gelegen is; en om die reden werd niet aileen
de Bast der Kina, maar ook die van meer andere Soorten ,
als die van Esfchen, Eiken Vlier, Kaneel, Kaskarille, Tamarisch, Sasfafras en anderen, in de Geneeskuust verkoozen.
In de Schatkamer der droogbereidende Geneeskonst van
de Farvacques , met eene Aanpryzende Voorreden van den
vermaarden Leidfchen Hoogleeraar Gattbius voorzien , leest
men, nopens de Schorfe, datze is, het buitenfte deel der
gewasfen, even gelyk een dekzel of korst van 't Hint; en
dat ze niet altoos enkeld , maar meermaals dubbeld of wel
drievoudig gevonden word.
De eerfte, de buitenfte fehors , of Bast, is een grof, rav
en uitwendig deel, het welk your weer en wind blootflaat.
Deeze client Pius tot een kleed, om de Gewasfen te bevryden , in 't Latyn Cortex extimus genaamd. De tweede of
middelfte Senors, die tusfehen de twee andere ligt, is zeer
zagt, teder, plat, en effen , en word Cortex mediaints of
fnedius geheeten. De derde of onderite Schors, die mast
het Hout van den Boom of Heester west, word in 't Latyn Liber genaamd; deeze is vezelachtig, en vast kleevende
aan 't flout de wortels en iteelen of takjes der Boomen.
Eer dat men op Parkement fchreef, heeft men het voorzcide binneofte fchil der Boomen gebruikt , om daar op te
fchryven; van wear nog heden de Boeken , die van Papier
gemaakt zyn, Libri genaamd worden , deeze drie Schorieri
hebben eene zeer verlcitillende kragt; gelyk men ziet in de
middelite Schors der Vlier.Boomen en Frangula, welke kamergang verwekken , bet Been de anderen niet doen.
Het bout van de Boomen of Heesters is het binnenite deel,
met de Schorfe bedekt en omringd; het zelve is fplytbaar,
en hard, in 't Latyn Lignum genaamd. Het middeitte deel
van 't hut, of de binnetnte pit van den Pcronk , van zommigen het Hen geheten, word in 't Latyn Cor,, Matrix, Vis.
cus 5
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cur, Anima of Medulla Arhoris genoemd. Maar 't geen

in 't midden van 't hout der Heesters voosachtig en zagt is,
gelyk in - 't Vlierhout , heeft by uitaek den naam van het
Merg , in 't Latyn Pulpa of Medulla.
By andere Schryvers vind ik deeze Basten aldus anderfcheiden : zy noemen de eerfte of ruwe Schors insgelyks Cortex; dog de tweecie , of groene , en zagte bast , daar en tegen
Liber; en de derde, het Ipint, Alburnum; welke {telling wy
liefst verkiezen.
De vermaardae Oudae Schryvers, en reeds Hippocrates in
zynen tyd , raaden een ieder aan , den middelaen Bast der N./her,,
als de kragtigite ten Geneeskundigen gebruike , te verkiezen:
de Nieuwe Schryvers zyn van de zeltde meening. De vraag
zou des nu kunnen zyn ; of 'er insgelyks in den middelften Bast
der Kina, genaamd,)eene voortreffelyker eigenrchap,
even als in die der Vlier, gelegen is? Dit komt ons niet on.
waarfchyttlyk your; maar 'r is niet gemaklyk door Proefnee•
mingen te Itaaven ; oat dat deeze Bast, een uitlandsch gewas
zynde, niet groen, maar droog tot ons overgebragt word;
waar door ze niet wel, gelyk de Vlier-Bast, die wy tenallen
tyde versch bekomen kunnen, af tefcheiden is. — Daar benevens is nit de voorgenielde verfcheidenheid der Kina, vol.
gens Vaillant , zeer gemaklyk af te Leiden, dat de uitlevering
der deelen niet evenredig kan zyn. Doorgaans verkrygt men
you die foorten, welke by ons gewoonlyk voorkomen , dog
waaricityni ■,, k onbekend, of zy uit Potofi of Loxa afkomaig
zyn, van de minfle foort, een zestiende gedeelte Harst, en
een vierde Extract; van andere foorten zomtyds murder, en
ook wel minder. Ter gelukki ger nafpooringe hier van, ge.
bnIrde het .,my zeer gevallig , dat de Heer 3'. P. Lobe,
Geneesheer en Infpector Collegil Medici in deeze Stad, my
drie verfehillende Kina- Basten ter hand ftelde , heuslyk
verzockende , het Extract daar uit afzonderlyk te willen bereiclen , ten einde zyn Edele daar uit nauwkeurig mogte weeten,
welk onderfcheid daaromtrent plaats. had, En even zoo kwatn
my insgelyks eene andere foort van Kina toevallig voor, wel.
ke my del-leer , A ptheker in deezeStad, behandigde,
met een vriendelyk voorttel, van dezelve te willen onderzoe.
ken; ten einde na te gain, of myne proefneeming daar op,
met die van zyn Edelen, overeenkomflig zoude zyn. Deeze
vier foorten liet ik, voor af, aan verfcheide Heeren van de
Konst zien; en hunne gevoelens waren zeer verichillende.
Hier door wierd ik zo veel te begeriger tot dat onderzock ;
fchoon wen wegeus de kleiue en tefl'ens ongelyke hoeveelheid
der
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der foorten, als ook wegens de bepaalinge des Extracts, 'er
niet gevoegelyk veele Proeven mede neemen konde.
De eertte foort was eene dunne Bast, klein van fink, en
tamelyk bruin van kleur; hier van brak verfcheide ftukjes
dwars door, en bezigtigde dezelven onder het Mikroskoop.
'Er vertoonde zig, op eene verfchillende wyze, in an of
twee kringen ,en zomwylen door den geheelen Bast heen, dog
doorgaans in het 1pint, (iliburmmi) weinig of geheel niets
van de donkerbruine, inten gevloeide eenigzins glimmende
ftofre, welke inderdaad reeds een door de Kunst gemaakt Extract fcheen te zyn. Nogtans heb ik, in dc onderzogteStukjes, de drie onderfcheide Basten niet naar myn genoegen ontdekt; fchoon ik vooraf, om een goed denkbeeld der drie
Basten te verkrygen , verfcheide Proeven met dunne en verfche Vliertakjes genomen had; en waar in ik zeer wel geflaagd
Was. Van deeze Kina nu had ik aan gewigt drie lood; dezely e naar behooren klein geftampt hebbende, werd zy uitgekookt, in eene genoegzaame hoeveelheid water; en om alle
de deelen, die met mogelykheid door de kooking te verkrygen waren, te erlangen, werd de uitkooking nog drie reizen
herhaald, en dus viermaal. Zy leverde vier drachmen, twee
en een halve fcrupel, harde Extract; derhalven nog meer dan
een derde fpecifieke deelen.
De tweede foort was eene gantsch andere Bast, grooter van
fink, grof en dik van fchors, iets voos, en van veel f'pint
voorzien ; zy beloofde egret naar oogenichyn veel. lk verkreeg uit drie lood, op eene evenredige wyze, als met de
voorgaande Kina to werk gegaan zynde, zoo in den tyd van
kooking, en hoeveelheid van water als anderzins , aan cal
evengelyk hard Extract, drie Drachmen en twee Schrupels aan
gewigt; gevolg!yk zeventig greinen minder, dan van de voorgemelde. Dus ging de uitlevering, hoe behaaglyk deeze Kina
ook aan veelen ware voorgekomen, zeer buiten de gisfing.
De derde foort was mede eene grove Bast, ligt van kleur,
van eene dunne buitenichors, van veal 1-pint voorzien en hard
in 't breeken ; onder het vergrootglas beloofde zy niet heel
veel. Haare uit Gom en Harst vermengde deelen waren weinig, en ligt kieurig; zy fcheen my toe eene vreemd foort te
lyn, welke men thans veelal onder de andere Kina gemengd
vind; aan Extract leverde zy drie drachmen.
De vierde of laatfle foort van den Heer Terfier was eene
dikke , vooze en plane Bast; zy fcheen my toe, niet van
de takken, maar van den Elam of wortel der Kina Boomen
gefchild te zyn. Zy ward van zonunigen 'net verachting
be.
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bezigtigd , en als eene flegte foort aangemerkt. De voorge.
melde Deer Tester had my intusfchen gezegd , dat zy uit
eene party fyne Kina uitgezogt was, en myn onderzoek waar.
dig zou zyn. alder het Mikroskoop bleek het, dat Naar
Corn en Harstachtig gedeelte niet in een gevloeid, maar
den geheelen Bast rykelyk, zelfs tot in het voosachtig fpint,
verftrooid lag. 1k be y ond aan Extract to hebben vier drachmen, en twee fchrupels; dus maar tien greinen minder, dan
uit de eerfte of donne foort.
Over de verfchillende uitlevering der drie eerfle foorten
verwonderde ik my zoo zeer niet, als wel over den dikken of
laatften Bast, welke byna gelyk kwam met die der dunne; hoe•
wel zuiks plants kan gegeeven worden; vermits de voosachtigheid bier van de oorzaak was ; waardoor, (gelyk bet Mikroskoop aantoonde,) de Gom en Harstagtige deelen zelfs
tot in het fpint verfpreid, in dezelve waargenomen wierden:
terwyl andere dikke Basten , die doorgaans veel hard fpint of
bout bevatten, bet 'ninth Extract leveren kunnen.
Dit alles bewyst, dat de dunne Kina, bet minst van houtagtige deelen voorzien, in de uitlevering de andere overtreft:
des zy niet alleen voor den bereider voordeeligst, maar oolc
voor den zieken heilzaamst zy; inzonderheid als zy op zig
zelve of in Alkookzels genomen word. De Patient krygt,
by voorbeeld, van vier fchrupels Kina, tot vier Poejers vet-deeld , en op cenen dag by tusfchenpoozingen gebruikt , uit
de eerile of beste foort, iets meerder dan 32 greinen Extract,
of fpecificke deelen, in de Poejers opgeflooten ; van de tweede foort zeer weinig meer dan 24 greinen, van de derde flegts
20 greinen, en van de vierde of dikke Bast iets meer dan rzt1
greinen.
Vat de bereiding der Extracten betreft , deswegens moet
ik nog melden, dat zy, onder eigen opzigt, en allernauwkcurigst behandeld zyn, zoo dat men bier op volkomen mage vertrouwen. Ten bewyze daar van flrekt het genoegen,
dat de Heer Lobe Het blyken, in tegenoverftelling der proefDeeming , weike zyn Edele in ewe voornaame Apotheek deezer {lad had laaten does.
Zie daar myne nafpooring weder gulhartig medegedeeld; ten
bewyze dat ongegronde gevoelens, door Nauwkeurige Proc.
yen, op het zekerile ontdekt warden.
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NATUUR- EN sCHEIKuNDIG ONDERZOEK VAN DEN SARNsTEEN.

door
WILLEM VAN BARNEVELD,

ilpotbeker te AmJlerdam.

(VervoIg en Slot van bl. po.)

ONTLEDING DES DARNSTEENS.

IK neem een glazen Retort, walks hals , in een gelyke Bogt
1 van zYnen Buik afvloeit, en welks mond, of opening, twee
duimen , in zyn Diameter groot is, op dat het na te meldene
Zout een ruimen doortogt zoude vinden. In deezen doe ik,
de brokjes Barnfteen, van alle vuiligheid gezuiverd; om dat
vreemde Lighaamen mitre voortbrengzcls zouden geeven ;
vervolgens, door een zeef gezift , om dat zyn Stof, aan den
Bals der Rerorte , onder het inflorten , blyvende hangen,
de eerst-overkomende Deelen zoude vervuilen (a).
Met deezen Barnfleen , vul ik twee derde deezen der Retorte, en werpe 'er boven op, zo veele harden vol zuiver
droog Zand , als ik ponden Barnfleen , in de Retorte gedaart
hebbe, op dat de Stoffe , door de kragt van het Vuur , niet uitzetten& opryze , den flats verftoppe en de vaten , met groot geweld doe berften. Deezen dus gevulden glazen Kromhals ,
ik in een Zandbad, op een fbrnuys , in welke ik vervolgens,
de vereischte trap des vuurs zal kunnen te weeg brengen, en
eat
(a) Indien ik myne meening vry nit nag zeggen , zo komt het
my voor , dat het evenveel is , of men witten , geelen , of rooden Barnfteen neemt; de flegtere zeorten evenwel nitgefloten. Ik weet wet,
dat de witte van veele Scheikundigen word geacht, de beste te zyn,
en het meeste en witile Zout voort te brengen; maar zed' heb ik dlt
niet ondervonden. Ik heb van een rooden Barnfteen Bens zes drag.
ma Zout gehad, terwyI ik van een geelen maar vier dragma , nit t
kreeg, en wax de witheid betreft, ik ontken, dat het Zout van den
eenen Barnfteen winter zoude zyn , dan van den anderen. Ook herinner
ik my bier, dat zonlrnigen Olie van Vitriooi by den Barnfteen mengen,
om veel en wit Zout to krygen ; maar hoe verkeerd din is, geef ik
bun to onderzoeken , dien Bens r a 2 droppels Ode van Vinriool,
by een dragma Ode van Barniteen, of wet by kookenden Bannteen
willen mengen.
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een ruimen ontfanger daar aan gelegt hebbende, fluit ik de voegen , met een dune natte blaas. De Graad des yours heq
gin ik, met naauwelyks meer, dan die van kookend water,
en houde daar mede aan, den tyd van zestien uuren; terwyl
ik evenwel, de 3 a 4 laatfle uuren, de Hitte een weinig aanwakkere. In deezen tusfentyd heb ik allengskens ontfangen,
een Phlegmatiek , Speceryagtig water , door de vroegere
Scheikundigen Geest genoemd, en bleek geele Olie, die ik
afzonderlyk bewaare. De ontfanger terftond weder aangelegt
en de voegen gefloten, vermeerdere ik het vuur zagtelyk, op
dat de losrnaaking en affcheiding zyner deelen geregeld gefchiede: agt of tien uuren houde ik hier mede aan, nadat ik egter het vuur de twee laattle uuren een weinig opgewekt hebbe.
Intusfchen ben ik eene flerke beweeging, van witte dampen,
die als met firoomen in den ontfanger nederdaalen, gewaar
geworden ; en die byna een uur aanhouden. Eenige Zontdeelen
beginner te klimmen, en zetten zig van binnen tegen het ge.
welf , en in den hats der Ketone. De, in den ontfanger afgeclroopene geele Olie, en water, bewaare ik weder afzonderlyk ; als nu begin ik myn y our, allengs, wat meer kragt
geeven , tot zo tang, dat 'er een roode Olie overga, en yerlcheiden vlokjes en vedertjes Zout , in den Hals van den
Kromhals , op een figuurelyke voor het oog yermaakelyke, en
kunaige wyze, door aantrekking, even als, in de Criaallifatie der Zouten , geformeerd, en kort daarna door de inwendige hitte verbryzeld worden en fmeiten (b). Zo dra zig deeze verfebynzelen opdoen, wagte ik my wel expresfelyk , het
vuur te vermeaderen;maar vaare aldus, met dien trap, voort ;
terwyl intusfchen myn ontfanger een menigte roode Olie vergadert; en de vlugzoute figuurtjes, allengs fmeltende, en tot
een Klomp vooraan in den ontfanger nederdruipende, ruimte
maaken, voor anderen, die, uit den kookenden Barnaeen opklimmende, deszelfs pleats inneemen.
Twee aanmerkingen heb ik hier te maaken , te weeten:
dat ik indien de Mond van de Retorte geen gelegenheid.
genoeg zoude hebben, om het fchielyk aremmende Zout to
ontlasten , de fmelting, met een koole vuurs aan den Hals
der
(b) indien iemand begeerig is, om dit figureeren te zien, zo nem by een droppe/ warm vogt, waarin dit Zout gefmolten is, ell
plaatfe die, op een warm Stukje Glas, under een Microscoop , zo zulletz
dezelve figuuren, door aantrekking, in dien droppelgeformeerd wore
den. Zie breeder : union nuttig gcbruik van bet Illicroscoop
pig. 142.
Cc
Vi. DLE L. MENG DI.W. NO. 9.
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der Retorte te houden , bevordere , waarom , derhalven , de
mond van den ontfanger, niet te wyd moet zyn , op dat de
Hals van de Retort daar Diet te diep inzakke; en dat ik, indien de ontfanger, door de affchynende Hitte van het fornuys te heet mogt worden , denzelven met een plank affchutte , opdat het Zout my niet zoude ontarappen , maar
vooraan in den ontfanger, terftond, tot een Klomp ftremmen.
Niemand verwondere zich , dat ik Diet , gelyk anderen , al
vroeg de vlokjes Zout vergadere en wegneeme. 't Gefchied
niet zonder reden : want deeze vlokjes kan men niet wegneemen , of men neemt meteen weg , alle de Olie, die op
Bien zelfden tyd , zich aan het Zout en in den Hals der Re•
torte bevind , en dus is het Zout zeer olieagtig ; behalven ,
dat men , in den tyd, dat men het Zout wegneemt , al het
afdruipende verliest. Terwyl ik , daarentegen , de tyd afgewagt hebbende , een klomp Zouts , uit den ontfanger nee, die hard, niet olieagtig, op het uiteriyke aanzien gecotneurd als een Chinaasappel , dog fyn gefchraapt , zeer wit is.
Middelerwyl dat ik, met diep trap van vuur voortgevaaren ben, heb ik dit Zout , en de roode Olie , in den tyd
van agt of tin of minder of meer uuren verkreegen : de tyd
is Diet wed te bepealin; maar als men ziet, dat 'er weinig
of geene Zoutdeelen meer klimmen , 't welk men Diet zo
zeer in den Hals, als wed aan den Bulk der Retorte, even
boven het Zand , ontdekken kan, moet de ontfanger teraond
weggenomen worden ; want, indien men wilde voortvaaren ,
zoude de volgende overkomende zwarte Olie al het Zout
doen finelten. Het Zola kan, zonder verdere zuivering
(waarvan ik firaks reden geeven zal) in een wed gefloten
vlesje , voorzien van eenen wyden hats bewaard worden.
Hier zoude men , met voordeel , het ganfche werk kunnen
eindigen ; want de dikke Olie, die nu te voorfchyn zal koo'nen , kan tegen het Zout , dat bier en daar in de Retort
nog yerfpreid is, en verloren gaat niet opweegen ; maar om
de fraaiheid van het werk te volmaaken , vermeerdert men
het vuur , en zo dat bet met een fterken graad van on.
derdrukking voleindigd word ; als wanneer men ecn zwarte,
bitumineufe, Empyreuniatifcbe Olie zal verkrygen.
Zie daar ! nu Debben wy,, uit eenen harden, zeer droogen , breekbaaren , fmaakeloozen Steen bekoomen , vier gansch
van elkander verfchillende Bingen, die voor het grootfte ge(lecke vloeibaar en van een doordringenden fmaak en reuk zyn.
Namclyk , ten iften een Speceryagtig fcherp water. Ten
2den ten viug, enigzints zauieutrekkend, zuur Zout. Ten
3den
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:den een doordringend riekende witte en geele , een vieze
roode, en een flinkende zwarte taaijc Olie. Ten 4clen een
overgeblevene ligtelyk ontfteekende korst, welke zig, in het
einde der distelatie, volgens den Beer BOVIEJAVE, die in den
beginne nog geen Zand by deeze ontleeding voegt , tot in
den Hals der Retorte kan nitzetten; dog alzo dit werk niet
zonder gevaar verrigtkan worden , en wy uit zyn voorfchrift
zien , dat by zelf, alvorens de Masfe zo hevig door het vuur
te dryven , dezelve met zand overdekt heeft, raade ik niemand aan , deeze proef te neemen.
Niet wel kan men bepaaien , hoe veel Zout, Olie &c.
de Barnfteen geeft; ik heb, by iedere bereiding, doorgaans
verfchil gevonden , en ten naasten by bekomen ,uit een pond.
van i6 oncen , omtrent i once water ; 5 dragma Zout,
21 oncen witte en geese, 3 oncen roode, en 1* of a oncen morzige zwarte ()lie. Maar volkomen ervaren geworden , in de kennisfe van deeze Olie en Zotit; zullen wy te.
yens gelegenheid gekreegen hebben , om de vervalschte
Olie en het Zout, dat in de meeste Chimistwinkels voor
minder prys verkogt word , als wy het zelf kunnen bereiden , van de waare Ode en het Zout des Barnfteens te on.
derIcheiden , wel t ers ond,:rfcbeid inderdaad niet gering zal zyn,
indien men flegts dit p
' out eens illicroscopiscb wii onderzoeken.
Eyna alle Scheikundigen Sublirneeren of Crystalliferen dit
Zout, om het te zuiveren. Zy neemen twee of drie deelen
gemeen zout, by een deel zout van Barnfteen, te zamen ge,
vreeven en in een hoop; Koifje gedaan; voorzien van een glaazen helm, met een naauwe pyp; zy disteleeren het Zout uit
een Zandbad , op wiens hitte Regenwater kookende kan
yen, of sets meer, maar evenwel zo, dat de Olie niet kan
opklimmen. De witte dampen ryzen, en ftremmen boven
in den Helm. Zou het niet nuttig zyn, dat men voorzigtig,
met een 4 a 6 dubbelden natten Linnen doek, den Helm nu
en dan verkoelde? Door finelting in kookend water word het
Zout ook gezuiverd; het Lixiviurn of looge kleinzen zy best,
door een wollen Lap , waarop het voile en de Olie blyft leg.
gen; dampen het zonder kooken zagtjes nit, en laaten het tot
Cryttallen fchieten. De eerfle zuivering keur ik af, oin dat
'er een zeker deel van het Zeezout losgemaakt , door het
Barniteen-Zout , medegevoerd word ; terwyl een voornaam vlug
deel van bet laatfte verloren gaat, en hoe ligt zal niet de Olie
mede opklimmen ? De zuivering door water zal ook niet
Weinig van deszelfs fytille dcelen doen vervliegen. Daarentegen is de zuivering, en Rectificatie der Ode zeer nuttig en
C c ,2
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noodig. Tien deelen waters, tot een deel Olie zullen deeze
verrigting zeer gemakkelyk inaaken, B. V. Ik doe. 12 Oncen
zo geele als roode Olie en 6 pinten water, in een ruime glaazen
Retort, en fchucide deeze twee eenen geruimen tyd ; laan
de Retort, in een Zandbad gefleld hebbende, leg ik een ontfanger, en finite de voegen, met een natte biaas. Het vuur
bettiere ik zo, dat men niet we: water daarop aan de kook
zoude kunnen brengen. Twee half door gebrande Turven ,
van tyd tot tyd, daaronder gelegt, zullen deeze warmte kunnen te weeg brengen. De tyd van 3o of 36 uuren hier mede
aanhoudende, had ik, behalven 18 Oncen water, 3 Oncen
Olie, die zeer vloeibaar, doorCchynend helder,, niet zeer onaangenaam riekende, en byna zo wit was, als een blanken
wyngeest, verzameld. 'Chaos maakte ik myn vuur zo veel
fierlter, dat het flegts by tusfchenpoozen kookte; en verkreeg, in 12 uuren, 6 Oncen vogt en 9 dragma Olie, byna
aan de vorige gelyk. Vervolgens het ik toe, dat het vuur,
myn vogt en Oiie 16 uuren aanhoudend deed kooken, waardoor ik, nevens 20 Oncen water, flegts 7 dragma Olie verkreeg, en daarna, door een Berke kooking, op die zelfde wyze
nog 4 dragma, die beide zo vloeibaar noch blank waren,
als de twee eeriten (c).
Hieruit blykt, dat weinig der overige Olie, van een bitufnineufen flan en zwaardere Natuur zynde, door deezen Trap
des vuurs met tusfchenkomst van Regenwater kan vlug gemaakt worden. Ik fcheide derhalven deeze taaije Olie van het
vogt af, door iniddel van een wolletje, losjes in de pyp van
een glaazen Tregter gefloken; vermengde die, met zand, in
een Kromhals , en haalde die, daarna, door eene vereischte
vuurgraad over. Dezelve was vaalrood; het zand zwart van
bet agtergebleeven bitumen. De Olie woog 4 oncen; zo dat
2-k once bitun2ineufe aarde, de vervlogene deeltjes daar ondergerek end, te rugge bleeven. Alle deeze ()lien zyn na den tyd
van twee a drie weeken , fchoon , in voile vlesjes naauw toegefloten , enigzints van Couleur veranderd, 't welk aan diergelyke Olien zeer eigen is , en waar van ons de Reden,
door den Heer Apoth. TlEBOEI, in de Schriften van de
Maatfchappy te Haarlem is opgegeeven.
Het
(c) Als men een &Ike hooking door het vuur te weegbrengr,
zal het vogt zomtyds fchynen fill te than; maar eensklaps met
een ilerke fchok, hortende en flootende, beginnen op te welleni
dan moet men het vuur een weinig vermiuderen.
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Bet van de Olie afgefcheiden water was troebel ik
ileinsde het zelve, door een Wollen Lap, en proefele , daarin, den eigenaartigen fmaak van Barnfteen-Zout. Ik dampte
dit vogt, naar het voorfchrift van een zeker Scheikundigen,
in een aarden pan zonder kooking uit, en wilde het doen
Cryftallifeeren , maar konde niet. Vervolgens heb ik het
`zagtjes , in een porceleine Kopje laaten uitwazemen, tot de
dikte van Honig ; wanneer het koud en geftold was , had
ik ruim een dragma Zout behouden , zwarter van couleur
en onzuiverder van finaak , dan het waare Zout.
De Heer ELZEVIER en de Schryver van de N. Nederduitfche Apotheek fpreeken van een Oleurn Succini ()clarifies's n, met Spiritus Saar of Aceturn distelatum gerectificeerd.
Ik heb dit beproefd, de eerst overkomende Olie is blank en
zuiver,, en aan die gelyk, die ik met water bereid hebbe;
map. Welriekend kan ik dezelve niet noemen.
Wat nu het in, en uitwendig gebruik van deeze voortbrengzels betreft, ik geloove, dat het uitmuntende gerteestniddelen zyn ; en alle Geneesheeren ftemmen daarin overeen. In vroeger tyd plagt de phlegrnatieke geest byna van
zo veel belang te zyn als thans het vlugge Zout, dattoen
minder be l;end was. De Olie, inwendig gebruikt, is verhittende en prikkelende , derhalven bekwaam , om de vloeibaare deezen des Lighaams , als zweet, pis &c. of te fcheiden en te bevorderen. Voornamelyk opent deeze Olie de
verfloppingen des Lyfinoeders; bevordert de Maandflonden
en moeilyke baaring ; verdryft de Moederkwaalen , waarom de
ouden meenden, gelyk, nog ten deezen dage, zommige oude wyven, dat de opflyging , door zeker dier, in 's menfchen Lighaam omzwervende veroorzaakt , en door de
kwaade Reuk deezer Olie, in toom gehouden wierd. Uitwendig word ze gebruikt, om te fineeren , tegen verlamming , kneuzing , beroerde Ledemaaten , Jigtpynen , flappe
of koude gezwellen , inzonderheid als by opgelost is in
wyngeest, of Spir. 111atrical Burrbi ; in welken ik met den
Scheikundigen BARCHUSEN geloove , dat mar zeer weinig
Eigenfchappen des Barnfleens gevonden worden.
lyk de Naauwlettende BOERHAVE , by het maaken van de
Tinctuur des Barnfteens , ook leert , de heift van de opge.
gotene Alkobol daar weder aftetrekken. Zou dit anders
niet onvoorzigtig voorgefchreeven zyn ? Ik heb by I Once
Spir, Burrbi: 56 droppen witte Olie van Barnfteen
kunnen voegen , zonder dat by Phiegmatiek wierd ; by zuiwren Aileobol vini
en by goeden Spir. rill,
fiegts 30
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droppen. Van het Zorn, zal ik alleenlyk dit zeggen, dat-'er
door opbruizing, met den vluggen Alkaline; geest van Harts
hoorn, een middelflagtigen geest, en zointyds toevallig een
diergelyk Zout gebooren word, genaamt Spiritus Cornu Cerv_i
,Yuccinatus , van een ongeloovelyk wonderbaare uitwerking
in byflerike toevallen. Voor 't overige is het Zout begaafd,
niet alleen met :alle die voortreffelyke Eigenfchappen , die de
Olie , inwendig gebruikt , worden toegefchreeven; maar verdient zelfs verre boven deeze den voorrang. De geleerde
BOERHAVE zegt met een woord, dat dit 'Lout is, Antibyfiericorun; & diureticorwn Princeps.

NATUURLYKE HISTORIE VAN HET KOPERWIEKJE.

Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Medefchryver van den
Heer DE BUFEON.

D

F Lyster, by ons onder den naam van 't Koperwiekjee
;AIAL, in
bekend , beet in 't Grieksch , Kixh%
Latyn . Turdus Iliacus , Tylas, in 't ltaliaansch Malvizzo,
Tordolacello, in 't Spaansch Malvis, in 't Hoogduitsch Wein.
Dorstel , Roth Dorstel, en onder 't Volk Bitter, in 't Zwit.
fcherfcb Berg trostel, in 't Poolsch Drozd mnieysfy, in 't Engelsch Wind truscb of Red-Wing , in 't Fransch Mauvis of
Grivette.
Deeze Kleine Lyster mag de voornaamite van alle geheeten worden, oat dat dezelve , ten rninften by ons in Baur.
gogne , best om te eeten en zeer fyn van fmaak is. LIN.
Nimis beweert het tegendeel, dit ontftaat misfchien uit de
onderfcheide fpyzen , welke zy in 't eene en in 't andere
land gebruiken, of het hangt mogelyk of van den verfchil.
lenden fmaak der Zweeden en Franfcben. De Koperwiekjes
worden meer dan cenige andere foort van Lysters in de
ftrikken gevangen , en zyn derhalven dierbaar en uit hoofde
van de hoedanigheid en ter oorzaake van de hoeveelheid.
De Haer FRISCH en de Vogelaars verzekeren dat ze niet
gemaklyk gevangen worden , in wit of zwart Paardenhair:
men heeft ook in Bourgogne voor een vast gebruik om wit
en zwart Paardenhair door elkander te vlegten.
Aleestentyds verfchynen , onder de Lysters , de Koper.
wiekjes , (1,2 tweede , dat wil zeggen naa den Zing Lyster en,
v66r den Kramsvogel. Zy komen in de maand November
ilia groom benden aanvliegeu, en vertrekkeu v66r Kerstyd.
Zy
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Zy broeden in de bosfchen omfireeks Dantzig, en nestelen bykans niminer in onze ftreeken , en zo min als in Lotharingen,
waar zy in April komen en v66r 't einde van die maand weder
been gaan, niet v66r 't najaar op- nieuw zich vertoonende ,
fchoon zy,in de wyduitgeflrekte bosfchen diens Landichaps,
overvloed van gepast voedzel aantreffen ; maar ten minften
vertoeven zy 'er eenigen tyd, terwyl zy, volgens den Heer
FRISCH , op zekere plaatzen van Duitscbland flegts doortrek.
ken. Hun doorgaande fpys beffaat in Besfen en Aardwormen , die zy; den grond omkrabbelende, wonderwel weeten te vinden.
Men kent de Koperwiekjes daar aan, dat ze een luisterryker Pluimadie hebben dan de andere Lysters, als mede dat hun
Bek en Oogen veel zwarter zyn dan die van de Zing-Lysters,
welken zy anders in grootte naby komen; ook hebben zy minder viekjes op de borst; daarenboven onderfcheiden zy zich
door de Oranjekleur boven op de vleugels , ditroodgeele heeft
hem in Engeland den naam van Red wing of Rood-vlerk
in Holland den naam van Koperzviekje gegeeven.
Het geluid 't welk de Koperwiekjes flaan is, tan, tan kan,
kan; wanneer zy een Vos , hun natuurlyken vyand, zien, laaten zy hem lang naaloopen, heeds het zelfde geluid geevende. De meeste Vogelbefchryvers merken op, dat het Koperwiekje niet zings: dit dunkt my te Clerk gefprooken en te vol.
firekt bepaald ; men behoorde te zeggen, dat men het niet
boort zingen in die landen, waar het zich niet in den paartyd
bevindt, als in Frankryk en Engeland, enz. Deeze bepaaling
is te noodzaaklyker om dat een zeer goed Waarneemer, de
Heer HEBERT , my verzekert ze 's voorjaars in Brie te hebben hooren zingen: zy zaten omtrent een douzyn fterk op een
boom , en bun wildzang geleek zeer naar die der Cysjes. Een
ander Waarneemer, in 't Zuiden van Provence woonende,
verklaart, dat het Koperwiaje niets doer dan fluiten , en dat
het altoos fink; hier uit molten wy opmaaken dat het in die
lireeken niet nestelt.
ARISTOTELES fpreekt van deezen Lyster onder den naant
van Turdus Iliacus, als de kleinffe en minst gevlekte der Lys.
teren. Deeze naam Turdus Iliacus fchynt aan te duiden ,
dat by van de Afiatt:IChe Kitst , waar de Stad Ilium ligt, in
Griekenland kwam.
De overeenk t, die ik gefleld heb tusichen deezen Vogel, en den ArEiunsvogel is hier op gegrond dat ze beiden
yreemd zyn aan onze franfcbe Lugtfireek, waar run ze
twee.
Cc4
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tweemaalen in 't Jaar ziet (*), dat ze op zekere tyden, in
talryke bender , zich by een vervoegen om een wildzang
aan te heffen , en eene zekere gelykheid hebben in de veelverwigheid van de borst : dan deeze overeenkomst is niet
uitfluitende, en men moet toefternmen, dat het Koperwiekje
ook iets gemeens heeft met den eigenlyken Lyster , zyn
vleesch is niet min lekker van fmaak , 'er is geel op zyn
vlerken, doch het belt na oranje en is veel flerker van kleur;
men vindt deezen Vogel zomtyds alleen in de bosichen, en
by valt in de Wyngaarden , gelyk rle Lyster , met welken
by, volgens de waarneeming van den Heer LOTTINGFIR. dikwyis , boven al in de Lente , voorttrekt. 'Uit dit alles
volgt, dat deeze foort van Vogelen de zelfde middelen van
beftaan heeft als de twee anduen , en dat ze, in veele opzigten, kan aangemerkt worden als eene tusfchenfoort, uitmaakende tusfchen den Zing.Lyster en den Kramsvogel.
(*) In de Natuutlyke Historie moet men, even als in veele andere gevallen , niets al te volftrekt opvarten. Schoon her, over 'c alge.
Ineen, waarheid zy, dat het Koperwiekje den Winter in Frankok
niet doorbrengt, heeft nogthans de Heer HEBERT my verzekerd ,
dar, in zeker Jaar, eene ftrenge koude eenige douzynen doodde op
een witte doornhaag , die nog vol roode Besfen was.

HET AFZIQTIGE DER GEMAAETHEID ; OPGEHELDERD DOOR.
VERSCHEIDE CHARACTERS , NAAR ' T LEEVEN GESCHETST.

(Uit het Engelsch.)

D

E Heer DE LA Rocna poucAucT merkt , met bet hoogfte regt , op , dat de Menfchen niet belachlyk zyn,
van wegen fume weezenlyke maar uit hoofde van hun aangenomene Characters : zy kunnen niet gebeteren wat zy
zyn ; maar 't is bun fchuld te willen fchynen wat zy niet
zyn. Len gebochelde is niet belachlyk dan wanneer by zich
opfchikt ; een gemeen verftand alleen dan wanneer bet your
een fchitterend vernuft wil doorgaan. Goedaartigheid heeft
rnedelvden met de weezenlyke gebreken des Lichaams en
der Zieie , en bedekt ze ; doch is geenzins gehouden on.
voegzaame aanwendzels met de minfle toegeevenheid te
be-
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behandelen. Zy, die der wereld bekwaamheden willen opdringen , welke zy niet bezitten , zyn, in de zamenleeving,
zo fchuldig als de zodanigen , die, in den handel , valsch
geld, met hun weeten , zoeken uit te geeven ; en 't is even
zeer de zaak van 't befpotlyke de eerstgemelden ten won
te ftellen als het de pligt der wet is de laatstgenoemdert
te ftraffen,
Ik heb bier niet ten oogmerke het nabootzen van Zede.
lyke Deugden in overweeginge te neemen , dit behoort
genaartiger tot de Geveinsdheid, en verwekt , met alle rede ,
onze verontwaardiging en affchrik , als een misdaadig bedrog.
Ik bepaal my om te fpreeken van de Aanmaatiging dier mindere bekwaamheden en gaven , zonder welke iemand een
waardig en braaf Man kan weezen , en die alleen zeer belachlyk wordt , door na dezelve te than. Dit flag van Menfchen is het voorwerp , en misichier het eenige eigenlylc
voorwerp, van 't belachlyke: want zy zyn verheven hover'
de Gekken , die 'er beneden moeten geagt worden, en beneden de Wyzen , die 'er boven zyn. Zy maaken een rang van
Schepzelen uit, die, om zo te fpreeken , zichzelven gefchaa pen hebben : en dewyl zy, daarenboven , weerfpannelingen
zyn tegen en verraaders van het gezond verfland , tot onderdanigheid aan 't weiken zy gebooren zyn, heb ik regt
bun met de uiterfle ftrengheid te behandelen.
Ik kan my niet vereenigen met het algemeen aangenomen
gevoelen,, dat deeze lieden eerst zichzelven hebben bedrohgen , en 'weezenlyk denken zodanig te zyn als zy van anderen willen aangezien worden. In tegendeel hou ik my
verzekerd , dat ieder Mensch zichzelven best kent , en zyn
eigen ftrengfle Zedetnees .:er is : ja , ik flel vast, dat yeele
Menfchen geleefd hebben en geitorven zyn met misflagen
en zwakheden , door niemand dan door zichzelven ontdekt.
't Is waar, zy bewaaren tame eigen geheimen ongefchon.
den , en dit brengt anderen in den waar , dat ay ze niet
ontdekt hebben. Waarom bemerken wy de feilen onzer
Vrienden fchielyker en beter dan die van andere Menfchen,
dan om dat wy 'er 't meeste belang in flellen ? Volgens dien
zelfden regel gevoelen wy onze eigene nog fpoediger : en,
mogelyk , zyn wy, in dit geval , alleen gunfliger omtrent
onze Vrienden dan omtrent onszelven : dewyl ik grootlyks
twyfel of iemand zyn Vriend dermaate zoo be tninnen , indien deeze zonder gebreken was , en by zeker zichzelven
beter zou behaagen , als by dit van zich zelven kon denken.
Indien deeze veronderilelling waar is , gelyk ik my verzeCc5
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kerd hots, zyn de gemaakte zotskappen des te fchuldiger des
te belachlyker: dewyl zy hunne dagen in een beilendig begat
flyten, zich areelende met de ongerymde , fchoon bemoedi.
gende hoope , van onontdekt te zullen blyven.
FATUUS , de gemaaktfte Zotskap van deeze en vroegere eenwe en van de geheele wereld, heeft bekwaamheden te Over
om uit te munten in bykans elke zaak, op welke hy
bevlytigen. Maar by wilde in alle tevens uitileeken. Hy
moest te gelyk een eerst vernuft, en Minnaar der Sexe, een
Geleerde, en een Staatkundige zyn : nochthans overtuigd van
de onvolvoerbaarheid des ontwerps verdeelt by zyne bekwaam.
heden, en rekent dat hy, in alle die opzigten , verwonderens.
waardige verdienften bezit. Hierom fpreekt hy van- de
Staatkunde met de Sexe, fpeelt den Vernuftigen Man by de
Staatkundigen, fpreid zyne Geleerdheid by de Fraaije Geesten
ten toon, en aloft op zyne Heldenflukken in de Galantery by
zyne Buuren op 't land. De voorzorg door hem genomen is
een bewys van zyne misdaad, en toont dat by zich zelven
niet bedriegt; maar een oogmerk heeft om anderen te mislei.
den. De bekwaamheden van FATUUS hebben zyn val bewrogt 1
en hem bankroet doen gaan ten opzigte vim 't gezond verfiand
en oordeel: even gelyk veelen groote goederen verfpilden ,
vermids ze hun aanzetten om kosten boven hun vermogen te
inaak en.
'Er zyn weinig zo algemeene Zotskappen als FATEJUS, if;
heb hem daaroin in den eerilen rang geplaatst: loch ontelbaar
groot is her aantal der mindere Gemaakten, wier Gemaaktheid
tot zekeren grand opklimt, en die na zekere begaafdheden
ilaan, welke zy, in fpyt der te genareevende natuur, willen
bezitten. Zy leggen zich meest toe om Vernuftig te weezen,
en de juirerfehap te behaagen, als zynde deeze de twee fehitterendtte in 't oogloopendita bekwaamheden in de groote
wereld.
PROTERVUS, die een goed bedaard verfland bezit, legt het
derwyze aan dat by bykans voor een zot verfleeten worth,
om dat by een eerst Vernuft wil zyn. Hy zoekt te fcbitteren ;
by flreeft na het geestige, 't welk, als een dwaallicht , hem'
van den weg of en tot allerlei gekheden brengt. Hy is tegen
wil en dank zyner natuure fnaaks : by boert , maakt woordfpeelingen , en dubbelzinnigheden , en discht in 't eenegezel.
tchap de flagen op die by in een ander verzameld heeft ; dan,
egter, bewust van zyne eigene ongenoegzaambeid, zoekt by
voorzigtig zyn vernuft te tooneu, waar hy hoopt te kunnen
misleiden , en ontwykt zorgvuldig fcherpziende oogeu te ontmoo.
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inoeten. Hoe dikwyls heb ik gezien, dat zyne onnatuurlyke
leevendigheid , in Ma oogenblik, geheel dof, en tot zwygen.
gebragt wierd, als 'er inland, die voor waarlyk geestig
trend flondt, binnen tradt.
PONDEROSUS heeft een koel en arbeidzaam verftand fi en
een goed geheugen; by zou, zich met ernst bevlytigende,
zaaken kunnen afdoen: doch hy wil de aartige Man weezen,
en ingang hebben by de Dames. Hy doer zyn jamme.rhartig
postuur te meer in 't oog loopen door 't zalve op telchikken,
verklaart zyne liefde met al de flaatlykheid en gemaaktheid
eener openbaare aankonciiging; en befteedtbelachlyk in nachtronkeryen den tyd, dien hy, met vrugt, by zyn lesfenaar
zou doorbrengen. Hy kan niet onkundig weezen van zyn
ongelukkig flaagen: by voelt zuiks; maar tragt de wereld te
misieiden, door by dee= te vertellen, hoe gelukkig by by
geenen geflaagd is: door op openbaare plaatzen, met een air
van gemeenzaamheid, zulke onverichiffige beuzelingen in 't
oor te luisteren; als geene juffer regt gcevcn hem dit aanbooren te weigeren. — Maar hoe heb ik hem in zyn Catlin
zien kruipen, als de Dame door hem bet meest bezind binnen tradt, hoe veiraadde hy (Iran de zelfsbewustheid van zyir
gernaakt Character! .PoNonRosus, en alien , die met hem van,
denzelfdent flempel zyn, v:eeten dat deeze fhorkery,behalven
de ongerymdheid, die 'er in lint opgeflooten, hem vervoert
tot een zecr laakensi,vaardig fluff{ ; en ,dat deeze hebbelyke
kwaadfpreekenheid van een Juffronw met meet gronds eene
vervolging in regten verdient dan earl ruw woordein haastig•
heid geuit.
GARROLUS wenscht voor een Redmaar gehouden te worden, en het ontbreekt hem can woorden en zaaken beiden: 't
is openbaar , dat hy zyne eigene armoede kent, door zyne
arbeidzaame letterdievery nit andere Schryvers. Hy bedeedt
den nagt in letterblokken en uitichryven, en vertoont by dag;
de gedoole goederen cis zyne eigene; doch by duet het zo
lomp en onverflandig, elat elk ze aan den regten eigenaar wedergeeft.
BMWS een voikomen Hoon,duitsch zwaarmoedig verftand,
wil opgang maakcn in de Dichtkuust, en by heeft gehoor,
non hy zegt, 't geen hy zyne Verzen noemt, op
by zyne Vrouwlyke kennisfen en gemeene lieden ; doch wagt
zich wel Dill 't oor eens Dickers tot Keurmeester te neemen.
PERPLEXUS zoekt your een Man van bedryf verfieeten,
en, fchoon , ten besten genomen, tot een Briefbeilelle irci
gie;
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fchapen , een Brieffchryver te warden ; maar overtuigd dat
by nbch noodig, noch nuttig kan weezen, tragt hy draaglyk
te zyn, door zich naar de tyden en zeden te fchikken.
Met 'ean woord 'er zyn zo veele foorten van gemaakte Zotskappen in de wereld , als 'er wenschlyke hoedanigheden en
volmaaktheden gevonden worden. 1k zou geen eind vinden
wilde ik voorbeelden opleveren van alle byzondere Gemaaktheden , waar door de Menfchen zich belachlyk aanftellen ,
of, ten minften , de andere bekwaamheden , welke zy met
de daad bezitten, verdonkeren. Elks ondervinding zal heat
voorbeelden genoeg herinneren. 1k zal liever de middelen
tragten aan te wyzen om deeze verkeerdheden te vermyden;
fchoon ze, in de daad, zo blykbaar zyn, dat ieder het onnoodig zou keuren , ware het niet dat de dagelykfche ervaarenis het tegendeel op 't fpreekendst leeraarde.
Het gaat onwrikbaar vast, dat geen Mensch tot alles bekwaam is; doch het gaat bykans even vast, dat 'er nauwlvks
iemand gevonden wordt, of hy is tot eenig ding gefchikt;
dit ding wyst de natuure hem duidlyk aan, door hem eene
neiging daar toe te fchenken. Ik hou het gezond Vernuft,
zelfde voor 't Verftand , als het Geweeten voor het Hart ,
naamlyk de getrouxte en beftendige vermaander van 't geen
regt of verkeerd is ;• en my verzekerd , dat geen Mensch
een misdryf of eene dwaasheid begaat, dan met de duidly.
ke en merkhaare tegenfpraak van 't een of 't ander.
leder Mensch vindt in zichzelven , 't zy van Latuure of
door opvoeding, want dit is dikwy/s moeilyk te onderfcheiden , eene byzondere neiging tot bet vertoonen van eenig byzonder Character; hier tegen aan te werken is de vrugt en
eindlooze arbeid van eenen SISYPHUS. Dat hy die Roeping
volge, en zyn werk voortzette , by zal 'er in flaagen , en ,
ten mini-len , in One zaak , uitmunten : terwyl hy eenen anderen we o. kiezende , ten besten genotnen, zeer middelmaatig , dochbwaarfchynlyk belachlyk, zal weezen. De Menfchen bezitten, over 't algemeen , zo groot eene maate van
goedaartigheid niet, dat zy , om den wil van eenige gpede
hoedanigheden, veele gebreklykheden fpaaren; zy doen veel
eer het tegendeel. Iemand kan zeer gemaklyk , om dene
dwaasheid, glans van veele deugden derven ; en zal
nauwlyks door eene Deugd, veele dwaasheden kunnen bedekken. De Tooneelfpeelers , die hunne rollen van buiten
leeren , en flegts drie uuren lang een gemaakt Character vertoonen, flaan , in de verdeeling der rollen, agt op de natuurlyke geaartheid Bens Speelders. Een klugtige fnaak laaten
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ten zy geen deftige Perfoonadie verbeelden : noch de rot
eens klugtemaakers , door een Man van een ernstig Character , uitvoeren : de natuureigene Characters zouden
doorbreeken , in den korten tyd then het fpel duurt? Hoe
zal dan iemand kunnen verwagten, zyn geheele leeven fang,
een ontleend en hem flegtvoegend Character te vertoonen?
Elk heelt zich by zyn Character te houden. lit zou liever een eerst Schoenmaaker in de Stad , dan een onbekwaam Staatsdienaar aan 't Hot zyn. 1k verwonder my
dikwyls over onze naarflige Nabuuren de Iltitichers , in
veele opzigten ; doch allermeest over hunne beftendige geInorzaainheid aan de item der natuure , zy volgen onver.
moeid den weg bun afgebaakend, en wyken noit of in eenige ongeregeldheden ten aanzien van 't Character. Dus hebben verfcheidene van den eertien rang, die zich tot het werktuigkundige vonden opgewekt , hun geheele leeven befteed
in vlooijen aan fyne Kettingjes vast te hegten en voor eel/
koets te fpan nen , en met onbegryplyk veel menfchen tronien op
den Kersienfteen te fnyden ; terwyl anderen , gedreeven tot
het doorfnuffelen van de verborgenheden der Natuure , jaarea
in hun Stookinds fleeten, um den Steen der Philofoophen te
zoeken; doch niernand deezer, van wien ik immer hoorde,
dong na den rang van een eerst Vernuft.
Ten befluite: nlyne Leezers neemen deezen eenvoudigen
rand in agt, dat zy hunne Geinaaktheden laaten vaaren,
1, en 't Gezond Veriland zal bun Vriend weezen."
BESCIIRYVING VAN DEN VERMAARDEN BERG ST. MICHAEL EEN DER
GEVV"OENISSEN VAN STAAT IN FRANERYK IN EEeEN BRIEVE
VAN DEN BEER WRAXALL, GEDAGTEKEID Augustus 1775,
TORN BY EENE REIS DEEDT DOOR DE WESTLYKSTE EN
ZUIDLYKSTE DEELEN VAN FRANKRYK.
MTN BEER I

om den vermaarden Berg St. Michael re be.
zigtigen, ging ik 's
te paard nit.
B Egeerig
Engelfche Mylen van Granville gelegen , en de
zynde

morgens vroeg
Dezelve is
omtrent twintig
weg, fangs het Zeeitrand loopende , was zeer vermaaklyk. Eer 'e
middag was bereikte ik Genet , een klein Dorpje: Begs wine myt
van den Berg argeiegen : doch dewy/ deeze geheel en al meLzand.
banken omringd is, waar over men alleen by laag water kan gaan,
was het noodig een' Gids te neemen: ik deed het en kwam 'er

ten ddn uur nal den middag,
Dee-

378

EZSCHRYYMG

Deeze zeidzaatne Rots; want het is niets meer, ryst op in le mid.
den van de Baai van "branches. De Natuur heeft dezelve, aan den
eenen kart, vdkoomen vernerkt , door een bultigen en bykans recht.
Itandigen opgang; moed en bekwaarnheid, hoe groot ook , zouden in
bektimmen te kort inbieten. De andere deelen zyn omriigd met
niuuren, op de Gotbifehe wyz,e , met halfceaanfene toorensvoorzien ,
deeze, clerk genoeg in de daad, by de voordeelen der Jigging ge•
voegd, weeren Mien aanval Aan den voet des Bergs begint een
ftraat of clad, die , rondsom het grondfluk oNaatide , eene verbaazentie hoogte bereikt. I-her boven zyn de Kamers, waar de Stantsgevangenen bewaard worden, en andere gebouwen tot woonplaatzen
gefchikt: op den top zelve is de Abdy,, die zeer vael gronds beflaar,
en zo Berk als groot moet weezen: dewyl zy,, op deeze hoogte,
en dermaate bloorgelleld , verfeheide eeuwen, alle flonnen en onweeren verduurd heeft. Ik befteedde den geheelen naamiddag in 't
bezigtigen van de onderleheide deelen deezes gebouws , en de Zwit.
zer,, die my geleidde , bevindende dat by myne nieuwsgierigheid
niet te zeer voldoen kon, net geene kamer of venrek onbezien.
De Ridder-Zaal Iferinnerde my die te 1JIarie;2burg, in Poolsel
Pruisfen. Dezelve is even ruim; doch zuiver en meer na de bar.
baavfehe woestheid fmaakende ; zynde eenige honderd jaaren vroeger gebouwd. Hier waren de Ridders van St. Michael, by gewigtige gelegenheden, gewoon liaarlyk te vergaderen. Zy waren de
befcherm- en fehutsheeren van deezen Berg en Abdy,, even als die van
den Tempel, en van St. Yan van jerufalem, het Heilig Graf bewaan•
ten. Aan 't einde is eepe Sehildery van den Aards-engel, den Befcherm -being }miner Orde : en in deeze Zaa1 heeft LoerwyK DE
Xi de Ridders van 'c Kruis van St. Michael eerst aangefleld ,
met de Riddertekenen vereerd.
Wy gingen, door verfcheide kleindere vcrrrekken, in een Lange
gang : aan de cone zyde opende de Zwitzer een deur, en, door een
irauwen ingang , geheel donker,, bragt hy my, door een tweede
deur, in een verrrek of Kerker: want die plaats verdiende eer
battle din de eertle benaaming ; in 't midden daar van was een holt ,
gemaakt van verbaazend dikke houten trailer/: de deur, om 'er in
te gaan, was tien of twaalf duimen dik. Ik tradt 'er binnen: de
ruhnte is omtrent twaalf of veertien voeten in 't vierkant , en de hoogte
by de twintig voeten. Dit was, in vroegere eeuwen, het verbief
veeler Slaehtofferen van flaat , wier naamen en jammeren nu vergee•
ten zyn.
„ Daar was," verhaalde myn Leidsman , „ omtrent her einde der
„ voorgaande eeuwe, een zeker Sebryver van Nieuwstydingen , in
„ Holland, verdagt dat by eenige vry fterke en hoonende aantner.
„ kingen over ivievrouw DE MAINTENoN eu LODEWYK LEN XIV
„ hack doen drukken. Eenige maanden daar naa werd hy, door
iemand, eeniglyk met dat ooginerk 'gezonden, overgehaald oni
„ eea
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„ een reile in Franscb .Vlaanderen te doen. Zo ras by den Staat.
„ fchen bodem verlaaten bad!, werd by in begterris genomen, eu
„ tertlond, op uitdruklyken last zyner Majetleit, na deeze plaats
„ gebragt. Men floor hem in di: hok : hier leefde by meer dan drie
„ en twintig Jaaren , wanneer by het verdrieeig ieeven eindigde.
„ Geduurende c1e binge winterfche avonden ," vervolgde myn Leids.
man, „ mogt 'by licht noch vertu hehben ; geen Boek werd hem
„ vergund. Hy iag geen Mensch, uitgenomen den Oppasfer, die
hem e6as daag s , door een gat in de deur,, brood en wyn bezorg.
de." Hy nade niets by zich waar mede by zichzelven kon te
kort dOen; doch by voudt eindelyk het middel om een fpyker uit
het p out to krygen, waar mede by op de tralien van zyn hok eenige
Lelien en Wapencieraaden maakte, dit was zyn eenig tydverdryf en
uitfpanning. Ik zag ze, en zy zyn, met zo ongefebikt een werktuig,
in de daad zeer keurlyk gefneeden.
Toen ik my in dit fchroomlyk hok be y ond, ontzonk my 't hart.
Ik vervioekte de wraakzuge van den Vorst, die, wegens zulk een
misdryf, eene zo ongeevenredigde en vreeslyke ftraffe iemand hadt
nangeciaan. lk verbeelcide my dat de toorens en de daken der Abdye
fchudden , als een bewys van de wreedheid in haaren omtrek gepleegd.
Ik haasrte my om uit dit droevig verblyf te komen, vervuld met de
leevendiglle aandoeningen van medelyden en verontwaardiging.
„ 't Is nu vyltien paren geleden," bcrigtee my de Zwitzer,
„ das een 'leer van aanzien in dat hok zyne dagen eindigde: die
„ vie! voor , eer ik hier.was. By myn tyd is'er maar ddn gezer. Myn
een Perfuon van rang, weed bier gebragt op
„ Freer cie F
„ bevel des laatst overledee Konings, by bleef 'er drie Jaaren opge„ iloeten. 1k bezorgde hem alle ciagen eeten ; by mogt en
„ beeken hebben , om zyn lot drang!ykerte maaken ; in 'eeinde heeft
„ de Abe, geraakt door de elenden des gevangenen, de Koninglyke
vergiEr■:.us verzogt en verworven. Fly word op vrye voeren ge.
noch in Frankryk.”
„
„ De oncleraardlcheKarners;' voegde myn Geleider bier novena,
„ zyn zo veelt;u1dig in deezen Berg dat wy ze zelfs niee weeten.
„ 'Er zy -azekere gevangenisfen Obliettes geheeten, waar in men
„ onckycis rwoon was, Boosdoenders, aan zeer hantlyire misdry„ under te laaten. Zy kreegen een fink Broods en
„ eel! Vies Wyn mode; daar op werdeuze gebeel vergeeeen en woes„ ten van bonger flerven in de donitere kelders van deezen Berg.
„ Deeze thaf is , norrtbans, door geen Koning, in deeze, Hoch in
„ laatsevooreaande eeuw,, iemand aangedaan.”
Wy gineen voort met het bezigeigen der Abdye. Hy brags my
in eerie %emu; in een !weir van dezelve was eerie foort van von.
for: east6er! dit, en de muur van het gebouw, was een zeer diepe
tusfchentuimte, rechtflandig omerent honderd voeten diep; op den
grond zag ik een ander venfter, na den zeekant operigaande. Dk
wordt
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wordt het Hol van MONTGOMERI geheeten. De gefchiedenis &at'
van is deeze. Gy zult u wel herinneren, dat, in den Jaare
MDLIX, HENDRIK DE II, Koning van Frankryk, ongelukkig gedood wierd in een fteekli)el door den Graaf' van MONTGOMERI;
die Edelman deedt het niet met opzet , en by was, ftrydig met
zyne eigene genegenheid , op uitdruklyken last des Konings, ge.
dwongen de lans teken zyn' Vorst te vellen. Hy was een Huge.
noot , en den Paryfchen moord ontkomen zynde , wederfireefde
by 's Konings Krygsmagt in Normandye, door ELIZABETH, Konin.
gin van Engeland, met wapenen en geld onderfteund. Van zyne
Iterkten aldaar verdreven zynde , ging by na een Rots de Ton2belaine genaamd. Die Rots is gelyk aan den Berg van 3t.
drie vierde myls van daar gelegen, en omtrent even groot.
Ten dien tyde flondt 'er een Rested op , 't geen naderhand is
verwoest , nauwlyks kan men 'er tegenwoordig eenig fpoor van
vinden. Van deeze vastigheid, alleen by laag water genaakbaar,
deedt de Graaf van MONTGOMERI geduurige ilrooperyen , en tastte
den vyand aan , die hem nimmer durfde aanvallen. • Hy muntte
geld, maakte het land daar om heenen fchatting fchuldig, en zicii
allerwegen gevreesd. Brandende van begeerte om den Berg St.
Michael te bemagtigen, vondt by middel om een der Monniken,
in de Abdy woonagtig , in zyne belangen over te haalen ; deeze
beloofde hem het teken tot de onderneeming te geeven, door zyn
zakdoek te laaten waaijen. De trouwlooze Monnik , het teken
gegeeven hebbende, verraadde hem, en wapende alle zyne medegenooten , die MONTGOMEReS komst afwagtten. De Graaf kwain
met vying uitgeleezen Soldaaten , onverfchrokken van aart en in
ftaat tot ailerlei onderneemingen. Zy toogen het zand over, en,
bunne beklimladders geplaatst hebbende, klummen zy, den voor
ten, op. Als zy boven kwamen, werden zy, zonder eenig ge.
rugt , afgemaakr. I'doe,Tdoannar, die do laatfle volgde, ontdektc, in
i c chide het gepleegd verraad, en ontkwain met twee zyner Man.
(chap , Tomhelaine seeder bereiltende. De Monniken bewaaren
nog zeer zorgvuldig de ladders en werIttuigen tot dit bekiimmcn
gebezigd. Gy weer mogeiyk het volgend lot van dien Graaf.
By werd ten laatilen, in den Jaare MDLXXIV, te Dromfront
Normandye, door den Maarfcha/k DE MATIGNON belegerd, en gevangen : en CATHARINA DE mew's, die hem verfueide, om dat
by , fchoon onfchuldig , de corzaak geweest was van den dood
haares Egtgenoots, beval dat by tertlond met den dood geftraft
zou worden.
De Kerk zelve hielt my langen tyd bezig, en is, in de daad,
een bezienswaardig ftuk. Dezelve rust op negen pylaaren van ee.
ne verbaazende gtootte , ftaande op de rots. Ik heb ze niet afgemeeten ; doch maakte op, zo veel de duisterheid der plaatze wilde toelaateu, dat ze ieder vyf en twintig voeten in den omtrek
baa•
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haalen. Behaiven deeze zyn 'er twee andere veel kleinder,, die 't
middelpunt der Kerke onderfchraagen, boven 't welk de tooren is.
Indien wy de zwaarte daar van in overweeging neemen, en de gelegenheid der ptaatze, zien wy dat zulk een fieevigheid vereischt wierd
om het gebouw te ftutten. Waarlyk deeze pylaaren fchynen gefchikt om de verwoestingen des tyds,en de fchokken der natuur, re
Doch , eer wy de Kerk zelve intreeden moet ik
overleeven.
eenig berigt mededeelen van de ongerymde oorzaak, die de Legende wil dat aanleiding tot het bouwen gegeeven hebbe.
Onder de Regeering van CHILTEBERT DEN II, leefde 'er een Bisfchop van Avranches ST. AUBC eheeten. De Aardsengel MICHAEL
verfcheen, op zekeren nags, by dien heiligen Man, en beval hem
na deezen Berg te gaan, en hem daar een Kerk te bouwen. Sr. Au.
BERT, die wat ongeloovig fcheen, hieldt dit voor een droom. De
Aardsengel verfcheen anderwerf, herhaalde zyn bevel, en, niet gehoorznamd wordende, maakre by voor de derde keer om dit wel in
de geheugenis dcs BisCchops te drukken, een hot in de harsfenpan
diens ongeloovigen , door dezelve met zyn duim aan te raaken. Onder de zeidzaamheden deezer Kerke zag ik die zouderlinge harsfenpan. Dezelve is betlooten in een klein koffertje van good en kris.
tat, welk opengaat joist boven 't gat, en der nieuwsgierigheid ten.
vollen genoegen geeft. De holligheid is in groom en gedaante
venredigd aan de veronderftelde duimdrukking, die dezelve veroorzaakte, en of dezelve, met een mes, of op eene andere wyze doorboord is Ion ik Met bepaalen. De Thsfehop, dit duidelyk merkteken
van den wit en het welbehaagen des Aardsengels ontvangen hebbende, verwylde niet !anger; doch ging na den Berg en algae eene
kleine Kerk, gelyk hem bevolen was. - Hier neemt de fabelagtige overlevering een chide, en de waare Gefchiedenis, haare
plaats bekleedende, berigt ons ., dat RictraRo, de tweede Hertog van
Normandye, in den Jaare 1)CCCCLXVI, de Abdy begon te bonwen. Dezelve werd , in het Jaar MLXX voltrokken, onder WILLIAM DEN VEROVERAAR fchoon de volgende Abten 'er verfcheide vermeerderingen aan hebben toegevoegd.
De verzarnelplaats der Zeldzaamheden is opgesfuld met ontelbaa.
re Overblyfzelen; eenige deezer hebben eene weezentykewaardye.
Daar is ender andere een keurtyk in kristal geCneeden kop van cm.
REL DEN VI , Koning van Frankryk, deeze trok myne aandagt.
Zy hebben, de Hemel weet op welk eene wyze, een Arm van
EDUARD DEN BELVDER weeten te krygen ; en zy toOnden my een
anderen Arm van Fr. RICHARD, Koning van Engeland. Wie deeze Heilige Prins was, Wil ik wei hekennen niet te weeten. Ik
ben verzekerd zy . konden RICHARD DEN I dien bynaam niet gee,ven, of zyn Kruistoein tegen SALADaN alle zyne zonden uitgewischt , en hem tot een Heilig maakt hebben. RICHARD DI
11 heeft geer beter eisch op Beiligheid : en ik fpreek met van
Vi.
MENHEI.W.
Dd
dien
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dien RICHARD , die by Bosworth fneuvelde. Zo dat ik het u to
raaden geeve wie deeze Kuninglyke Heilig geweest hebbe. War
de Monniken betreft zy weezen 'er niets van, doch verzekeren
dat het een Koning van Engeland was. Een verbaazend groote gouden Slakhoom , die ettelyke ponden weegt , gefchonken
door RICHARD DEN II , Hertog van Normandye , toen by de Abely
fligne , is eubbel bezienswaardig.
In 't midden van het choor hangt een Steen, dien men zegt
det, by de belegering van Befancon, eongwee neet XI op't hoofd
Biel, zonder hem in het mintie cc befchadigen. Dit heereep hy,,
en met rede , was toe to fchryven aan eerie wonderdandige godlyke tusfchenkomst : want de Steen weegt, near gisfmg, ruim tien
ponden. LODE TIC DE XI, {noon een der fnoreitte gedrochten,
die oic den Vorstlyken Throon bekleedden, was, by vlaagen , zeer
Godsdientlig. Hy deedt menigwerf een bedevaart ta den Berg
van St, Michael , ea beval , dat die Steen ran een keten in 't
choor zoo warden opgehangen , en befprak een jaarlykfche Com
van de inkomsc eeniger landeryen ten behoeve der Priesteren , die
de Mis deeden , voor zyne behoudenis in dat dreigend leevensgenar.
De eetzaai , de gaanderyen , en cellen der Monniken zyn zeer
groot en ruin ; doch eene magtige fomme gelds zou 'er noodig
weezen om al !es te herfleilen , en het vervallene te herbouwen:
een van de groote Toorens is gefcheurd en gefchrankr. lIerhaalcie
keeren hebben zy aan het Ministerie gefchreeven om den wil zy.
ner Majefteit des belangende te verflaan; doch zy bekwatnen geen
antwoord. Her Klooster zal waarfchynlyk wet beast inflorten; en
fewer noodwendig, uit aanmerking van de hoogte en grootte, een
goed deel der nabyttaande Gebouwen mede neemen.
De iongst overleden Koning heeft de inkomilen van de Abdy,,
die zeer ruitn waren ;in beilag genotnen : een Prior in flede van
een Abt aangeiteld , en het getal der Monniken van dertig tot veertien
verminderd. Misfchien lydt het flegts weinig jaaren of deeze warden ook afgedankt, en ST. MICHAEL zelve , uit !outer gaud beilaande , in den fmeltkroes gedaan. Dezelve wordt, tegenwoordig ,
veel eer als een Gevangenis van Staat aangemerkt , en zal waarfchynlyk nit then hoofde veel eer dan els een Godsdienflig geflicht
berbouwd worden.
Tegenwoordig zyn de vertrekken bezet met veele aanzienlyke Ge.
vangenen, om Staatsmisdryven, door een Lettre de cachet
berwaards gezonden werden. Zy warden, ruimer of nauwer bewaard, volgens 's Konings bevel. 'Er is een pleats dear acht per.
foonen met elkander, aan een ronde tafel eeten; zy krygen een pint
wyn; doch geen mesfen of vorken, op dat zy, door zelfmoord,
zich niet van de fchriklykheden der gevangenisfe ontilaan. Niemand
nag in dat ged:elte komen waar de Stausgevangenen zich on thouden,
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den, of met bun eenig gefprek voeren. Vier van deeze acht zyn
Iterwaards gezonden, naa de komst zyner tegenwoordige Majefleit
tot den Throon. Anderen hebben de vryheid, otn, zonder eenige
bepaaling, overal op den Berg te gaan; doch , out dit verlaf te
verkrygen moeten zy als Priesters gekleed, en, gevolglytc, in 't al.
gemeen bekend weezen.
Ontkotnen zou iemand ligt denken, is onmogelyk; doch wat kart
snenschlyke fchranderheid flier doen , els wanhoop ten dryfveer
lieekt? 't Is nog maar zestien dagen geleden dat zelter Heer DH
C , naa den maanden gevangen gezeten te hebben, flaagde
in het ontwerp om zich in vryheid te flellen. De plants werd my
aangeweezen van wear by zich met een touw nederliet: het was
eene rechtflandige hoogte van bykans honderd voeren. Hy ging
eediond, het laag water i.vaarneemende, over de Zandbanken ; men
denkt dat by na yerfey of Engeland is feheep gegaan; dewyl mea
Diets van hem vernomen heeft.
Eenige vertrekken zyn vetordend voor eene Court van nog be.
fchreienswaardiger fchepzelen. l t meen Krankzinnigen. Deezea
zyn 'er verfcheiden van hoogen rang. In de gaanderyen van de
Abdy fprak een perfoon my zeer beleefd aan. Naar, oogenfchyn
was by vyftig jaaren oud ; zyne !deeding zag 'er verwaarloosd nit;
door zyn knoopsgaten hing een Kruis van ST. ;MICHAEL, misfelyk
met linten opgecierd. Zyn weezen , fchoon bruin en ziekiyk,
hadc iets edels en inneemends. Zyn zwarte lokken met gryze hal.
ren doormengd ewierden over zyne fchouders , met den wood
zyn geheele voorkomen droeg de, blyken van een vervallen
man. Deeze was de IVIarquis de P. een Edelman uit Bretagne, die bier reeds vyf en twintig jaaren geweest is. Hy heefc
zyu verfland re eenemaal verlooren; doch doet niewand Iced en
Deena nauwkeucig elle pligtplaegingen der burgerlyke beleefdbeid
waar. Geene anderen den lieden van Rang worden bier , uit deezen hoofde, gezet.
Aan den voet des Bergs, digt by de zeegolven, is een zeer beer.
tyke welle van versch water : doch dewyl deeze, in gevalle van
belegering , ongetwyfeld door den vyand zou bemagtigd worden,
hebben zy in de rots regenbakken uirgehouwen , voor elk deel des
gebouws, die eenige honderd tonnen waters (zy zeggen meer dart
twaalfhonderd) bevatten. In de daad deezen Berg re belegeren
zou dwaasheid weezen. Een honderd Man zou deuzeteen Lumen
verdeedigen tegen tienduizend belegeraars, en een magtige fcheeps.
vloot; en, gewonnen zynde, zou dezelve nergens toe kunnen ge,
bruikt warden.
De Stad zelve is bykans zo bezienswaardig e lls eenig ander deel
des Bergs. Ik twyfel niet of 'er zyn verfeheide Huieen in, vyf of
zes honderd Jaaren ouci: en ik zag 'er geen dat gebouw4 reheat
Dee den tyd van 1.014wYK DEN XI. Ha getal der Menfchen in
Ddn
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de Abdy en in de Stad beloopt, als 't vrede is, niet weer dan hon.
derd en tachtig. Een gedeelte der Burgeren neemt de wagt waar
om den gevangenen het ontkornen te beletten. Wanneer het oorlog
is leggen 'er doorgans vyf honderd Soidaaten in bezetting; en men
verzekerde my, dat de vertrekken in de onderfcheide deelen des
bergs, zo groot en talryk zyn, dat 'er dertien duizend man, zonder eenigen hinder, zouden ktinnen geborgen worden.
In de Stad verkoopen zy kleine Legende boekjes. Ik heb ze
alle gekogt, in verwagting van eenige gefchiedkundige berigten en
overleveringen , ten opzigte van deeze plaats , te ontdekken, en
te vemeemen Welke gebeurtenisfen en belegeringen bier voorgevallen zyn maar helaas! dit was vergeefsch gezogt. Ze zyn
alle opgeveld met wonderwerken, en ongerymdheden al te belach.
lyk om te verrnelden. De Aardsengel MICHAEL en ST. AUBERT zyn
de eenige Heiden, die eenig verroon Timken in de Jaarboeken,der
NIonniken Ik zou zeer gaarne de bewaarplaats der geheime
Schriften in de Abdy gezien hebben; doch dit is niet geoorloofd.
Het zou der moeice waardig weezen deeze te doorfnuffelen : dewy!
waarfchynlyk elke Koning van Engehind , van WILLIAM DEN VERO:
VERAAR tot HENDRIK DEN III , bier menigmaalen geweest , is of
uic Godsdienfligheid of nit Nieuwsgierigheid.
47.11410,
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bar,, een der magtigfte Keizeren, welfte, over het wyduitgeftrekt Indostan, ooit den Ryksicepter gezwaaid hebben, bad,
door de Grooren aan zyne zyde re trekken, zich meester weren te
tnaken van het Landfchap Kafimiere, 't geen eertyds door zyne
eigen Vorften geregeerd wierd. Hy had, door list, de Stad, die
den naam van onoverwinnelyk droeg, voor zyne magt doen buigen.
Naar deze Stad word een der vermakelykfte Provinties van het Oosten, het Landfchap Kafimiere genoernd. Het is niet anders,
dan een aardsch Paradys, waar aan de Namur alle hare Schoonheden
heeft te koste gelegd. Dit vertnakelyk Landfchap beviel Ak.
bar zo zeer ; dat by befloot , voortaan, altoos in de Stad Kafimiere zyn Zomerverblyf te nemen.
Als nu de Keizer derwaards toog, wierd hy,, door alle Edellieden van het Hof, gevolgd. -- De Omrachs, de Leenmannen,
en voornaamtle Amp:het:en hatiiIen dear, met den Kc,izer, des Zo•
mers niet alieen bun verblyr; maar de meesten namet1 'er zelfs hunne vasre Woning. bouwden 'er pik7ige Pa!eizen; leiden
in de uabuurfchap van de Stad tiaaije Lusthoven aan; waar toe zy
de
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de natuurlyke en aangenarne gefteldheid van die flreek grootlyks to
baat hadden. Dit maakte in korten tyd Kafimiere eene der
beroemdfle Steden van het Oosten , en de Lancittreek eene der vetmaardfte van alle de Landfchappen van Indostan. Derwaards
ftroomde alles heen ; al wat pragt, wat Inister, wat fchoon , wat
vermakelyk genoemd mag worden , vloeide bier als i r een middenpunt zamen. Overvloed , Praai , Wellust , Veritwisting,
Overdaad, Weelde en alieriei loon van vermaak had 'er overvioedi.
ger plaats, dan in eenige andere Stad van bet Ryk des magtigen
Mogolfchen Keizers Kafitniere wierd zelfs, in korten tyd,
eene zeer bloejende Koopttad. — Do Overdaad , en de Pragt,
die nuttelooze Verkwisters, hadden zeer veel tot bun g,efladig onderhoud noodig; het geen ecnigen verrykt , mar yeeityds NoodDeze verandering flortte wet
drufligen gebrek doer lyden.
dra, in de gebiltisten zommiger Inwooneren , verbazende fchatten.
In korten tyd had men bier magtige I-Iandelaars, die gehee..
le Karavanen, met allerleie goederen, derwaards bragten; terwyl de
Vrugtbare Landflreek nit haren fchoot een milden overvloed van
de edeifte Vrugten opleverde. Kortom het Hof kon bier van
sties , wat bet begeerde , ruirrt en ryklyk verzurgd worden.
In dezen tyd leefde 'er , binnen Kafiiniere, een Koopman, met
name Beda-Meddin. Jaarlyks ontving by verfcheiden Kara.
varlet) nit alle de nabuurige Provintien; by had zyne Koopmanfchap
zo wyd uitgebreid, dat hy dezelven, met eigen goederen beladen,
weer ce rug zond. Deze handel deed hem magtige Schauer*
oveiwinnen , en maakte hem wel dra den rykften , den vermogenth
ften van gansch Kafnniere, en mogelyk wel van geheel Indostan.
Voor alle die Schatten had by Hier meet, dan eenen ednigen Zoon; Seddin-Sena was zyn naam. Een weigernaakt jongeling , beminueiyk en bevailig van geiaat, die een zagten inborst
heeft, en uit deugdzame grondbeginzels werkt, heeft dit by anderen
voter uir, dat by by al de wereld aangehaald word. Dit ondervonil
Seddin-Sena; die , by dat Mies , nog eene verheven Ziei en leven.
dige verbeeldingskragt had; in zo ver, dat de fchoonheden van zynen Geest met de bevalligheden van zyn Lichaam om den prys don.
gen, en elkanderen het voordeel betwistten. Uitgezonderd
de verfchillende neigingen des barren , was hy de lust zynes Vaders ,
terwyl hy de luister en verwondering van gansch Kalimiere was.
Gelyk by to regt van eik wegens zyne deugden hoog gefchat wierd,
zo bezat by ook de Liefde zynes Vaders; en het geen men zelden
tot dien trap ziet , hy beminde zynen Vader nog hoger , dan by van
hem betnind wierd. — Maar hunne neigingen waren zeer verichillende. — Des Vaders Geldzugt was onverzadelyk. — Des
Zoons heerfchende neiging was milddadig, genegen om zynen behoeftigen medemensch to onderfteunen. De Vader was tegens den
amen onbarrahartig, en onmedogend. -- De Zoon bezar eene
edeDd3

3136

DE WARE KINDEPPLIGT

edele Ziel, welke den elendeling opzogt, om hem we! te doem
flier by neigde zyn hart tot edele Wetenfehappen ; — en, dat nog
bet ergfle van alien was, glad tegen 's Vaders genoegen aan, tot ee.
ne der bevalligfle Schoonbeden van gansch Kafimiere ; dog wier
Vader zo veel in fchatten te kort kwam by Bida-meddin, als hy
hem in deugden overtrof. — De zagtaartige .Selennia bezat
alle de deugden van hare Ouders. — Seddin-Sena verloor dm
zyne uiteriyke bevallige hoedenigheden in de verkeeting; hy treurde, by wierd krank , om dat zyn Vader onverhideelyk was, omtrent
zyne beminnelyke fchoone. Beda-meddin was zeer onvergenoegd op
zynen Zoon. •Hy fpralt by zich zelven: ach was de Zobn van Beda.
fteddin van dezelfde neigingen als zyn Vader ! zou men niet zeggen,
tot aan de uiterfte grenzen van Indostan: Beda-meddin , en SeddinSena zyn Zoon, zyn Kooplieden, hoedanigen onzen Vaders nooit
zyn bekend geweest, noch in het wyduitgefirekt Oosten nimmer
gevonden wierden! — En inderdaad Beda-meddin kon zich op
dat pas niet weerhouden van tranen te florten. De Zoon, op flag
komende, bemerkte de ontroering zynes Vaders. Ily fchrikt.
Hy poogt zyn fchrlk te verbergen; en word, uit eerbied voor zynen Vader, weatlrouden, een enkel wooed te niten, veel minder
de oorzaak bier van te onderzoeken ; fchoon by niet te min vreesde,
dat het hem berrof; en dat de tranen, welke by fangs zyns Vaders
latangen had zien biggelen, door zyn gedrag veroorzaakt waren. —
De brave Zoon vatrekt met een hart, overflelpt van droefheid.
Nochtans was 't hem niet mogelyk eene heimelyke firma zodanig in
zynen boezem te frnoren , dat 'er niets van gemerkt wierd. -- De
Vader, gefloord op zynen braven Zoon, neemt ten loatfien een beflub , om , ten einde zich ten eenemaal van dien kant gerust te
len , 6eddin-Sena verre van zyne beminnelyke Selennia te verwyderen. Hy wist zeer wel , dat by gehoorzaamd zou worden , en
by weigering was zyn voornemen geweld te gebruiken. — In
de Stad Golconda had by vele goederen, over welke vreemden de
befte/ling hadden, die hem van tyd tot tyd eene menigte van dezelve Haar Kafimiere afzonden. Myn Zoon, fprak by by zich zelven,
zal te Golconda de beflelling over myne goederen bebben: daar kan
by gelyit worden aan Beda-meddin. Maar is het gezigt van
6elennia niet geiyk aan de Zen? Zal bet zyne vermogende firalen
Hier tot aan Golconda fchiezen? Neen
Seddin-Sena zal haar
tier zien. — Fly zal haar vergeten, en ik van myne doodlyke
ksvelling genezen zyn.
Dit voornemen word zo dm nitgevoerd als genoreen. Seddin-Sena ontvangt de ontroerende
boodfchap, dat by rnorgen naar Golconda vertrekken zal. Debrave
Zoon, door daze harde boodfchap getroffen, llaat eene !ane poos
oobewegelyk , gelyk een Reiziger , die, door een onverwagten
blixem getroffen, zonder gevoel, zonder beweging Nan blyft. —
Zyns Vaders wil is hem eene onovercredelyke
fly bekomt,
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wet. --- Dan, van dit treffend en onverwPgt geval, had hy
1aar nauwlyks tyd, om zyne waardige Selenni a met dit koriebriefje
„ Seddin- Sera moet , op het bevel zynes
te verwiuigen.
„ Vaders, zyne Levenszon veriaten ; met dezen treurigen brief zend
„ by zyn hart, bewaar het, en tend het uwe, tot een onderpand
,, van trouw,, te rug. — Het wreed bevel luid, dat by mar
„ Golconda moet vertrekken , zonder U te zien , zonder U
• te zeggen. Groote Brama, onderldeun Uwen gehoorza,, men Dienstknegt, en neem Haar ender Uwe bercherming , Ora
„ wier wil hy het bitterst hercewee lyden moet!" Het antwoord op
dit briefje was. — Seddin-Sena zeu de Wraak des Hemels
verdienen , indien by een oogenblik draaide , om de bevelen zy,, nes Vaders op te volgen. — Uwe Vatiertiefde maahc U nog
duizendmaal aangenaame: in myne ogen , dan te voren.
Ga
„ brave Zooni Braina zal gewis Uwe geboorzaamheid niet onbe„ loond laten.
Ik bewaar als het kostelykile pand,dat ik in de
wereld bezit , Uw hart — voer bet myne met U naar Golcon„ da, en vaarwel !”
De Oosterfche Verteliing luid vervolgens aldus : De
Befchermgeest van Seda'in- Sena groodyks over hem met ontferming en medelvden bewogen begeeft zich den volgenden nagt
in bet flaapvertrek van Bca'a-meddin , verIchynt hem in den droom,
daar by diep in flaap gedornpeld ligt , en brengt, voor zyne verbedding, eene allertrefEnctile vertooning. — Hier doet zich
aan zyne flapende zietuigcn een wyd uitgeftrekt Lanclfchap op.
Adies wat bevabig, dies war fchoon en vermakelyk is, vertoont zich
bier voor het gezic'et. Aangenarne Landsdonwen treffelyke Pa/eizen, fraije hoven , ryzende bernea ver:naltelyke valeien, ruime
vlakren , fpelende rivieren , wyde gragren, in welker kristallen wateren , miliioeren van Vis fcben fparteien ; darrele windjes , fpeelzieke golfjes, fcbr.dirwryke boomer:, vol liefelyk zingende Zangers --.
velden die van ailerhande Vee griminel:een; met een woord , de Itreek,
die zich am de Verbeelding van Beda-ineddin opdoet, fchynt bet
aardsch Paradys van bet Oosten. — Wien behoort dit Tempe,
vraagt by, m pt een zekere ongerustheid?
Wien enders antwoord de Belehermgeest, dan Beda-me d
— Wilk een geluk,
in een oogenblik bezitter van een Land zo fchoon ,als de verbeelding
zicn niet kan voorflellen. Hy ziet Karavanen Wiens zyn
die rylrgeladen Karavanen, vraagt by? Wiens aaders, dan de uwe,
was het antwoord. In 't verfchiet verto3nt zich eene fchoone
Stad, gelegen in eene vlakte, aan den voet van een vermakelyken
benvel. Wien behoort die tyke Stad, vraagt hy al weder ? Wien
Anders krygt b y ten antwoord, elan u ? Al wat gy ziet , voegt'er de
Eeichcrmgeest by, zo ver uw gezigt kan reiken , komt alleen u toe.
— Able de Werelddelen zullen ontzaggelyke Rykdommen
ewe Schatkisten Ilene% — De magtige Monarch van Indostae,

Dd4

de

388

DE WARE KINDERPLIGT

de onverwinnelyke 'Ober zelf zal uw geluk benyden. Dit last•
lie ging bet toppunt zyner verwagting te boven , en kitteldehemhet
hart met de ftreeiendfle aandoeningen. Nook was by gelultkiger , nook
was zyne verbeelding aangenaamer geflreeld geweest. Vie is Bedameddin gelyk, roept by, in eene vlaag van vervoering nit! —
Dan lieve Befeheringeest! daar blyft nog iets over, dat ik zou wen.
fchen; (zo onverzadelyk zyn de begeerren van eenen Gierigaard:)
ik ontdek , dunkt me, nog gebrek aan myn geluk
Myn zoon
ik zou nog, had ik myne begeerte.... Hemel , welk eene yen.
te ening — Terw yl by nag fpreekt , verdwynt eensklaps alles.
Landfireek , Karavanen, Ichatten, ryke tfad , alles zinkt weg in
den Kcal: van bet Niet. Verfchrikkelyk Toneel! Beda-meddin
bevind zich met den Befcbermgeest op den rand eener ysfelykefteila
te; by aanfehouwt den Afgrond ender zyne voeten, waar in alles
verzonher. was. — H 1p Hemel! fchreeuwt by uit, grypende den
I3efcheretzeest vaat! waar voert gy my heen? Moat ik neerflorten
in diet: vreefelykee. Afgrond ! Eedaar, fpreekt de Befchermgcest: zal het mock hart van Bela-meddin zo fchielyk beven als
een blad? Vreeselet: ik ben een Beichgringeest, en fla de tnenfchen
op de aarde gade, ik zal u voor hat aim:mien wel beveiligen, —
Aanfchouw , leer, en word wys. — Hy beefs!
De Befehermgeest goat voart: —„ Rampzalig Stervang , gy, Zoon der aarde,
„ leer nit deze Vertooning Wysheid.
Was zyn uwe fchat.
ten , uwe aardfche goederen anders, dan de vertooning, die zo
7,
„ aanftonds nit uw gezigt verdwenen is ? — Het geiuk, op de.
„ zen grand gebouwd, waggelt ieder ogenblik. Een Kind
„ des ftofs verbeeldde zich zo even den lchatrykften van Indostan te
zyn, en nu is 'er voor hem niet meer, dan eele enkele fchrede
Gy fiddert , onregtvaatdi„ tuslchen bet leven en het gar,
ge, en te regt: weet, dat 'er een regtvaardig Wezen is, bet
IP)
welk u Met zal afvragen, was fchatten gy bezit; maar hoe gy op
P7
de wereld geleefd hebt. — En wet zal 'er van uwen braven
„ Zuon warden I"
Het verhaal meld, dat Beda.meddin bierop,• nit zynen flaap oatwakende • eene ysfelyke gil gaf, die her ganfche huis ontroerde.
---- De angstvalligfle denkbeelden rezen in zynen boezem op.
kwamen hem zyne fchatten , dan zyne onregrvaardige
handeiwyze, maar vooral zyn kwalyk behandelde Zoon, voor den
Rampzalige'Beda-meddin riep by uit , waar in heeft
geest.
uw gewaand geluk be:122n? Ydele verbeelding van dwaze
flervelingen I 1Vlyn Zoon.... Hy viiegt op. — Geen ogen•
Mi tt v etteefe by, maar begeeft zich in het vertrek van dien ongelukkigev jongeling, en fpreekt hem, met alle de aandoeningen van
eenen medelydeneen en teerbatlig,en Vader, op deze wyze aan:
„ Brave 'Leon, een dwaallicht !leek den Vader van Seddin-3ena van
het regte fpoor doen doleu. Harde.wegen heb ik u doen be.
„ wart.
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Ik dwarsboomde owe edele voorneemens , en ik
„ wandeien.
waande dat ik uw geluk uitwerkte. — Heden hood ik op
„ wreed te zyn. Gy zuk die dengdzame fchoone omhelzen ,
„ om wie uw hart zo veel gevoelige faiarten heeft uitgeflaan. —
„ Zy is uwer waardig. Ga; zeg haar, Beda.meddin is van
„ den wreedften Tyger in bet zagtaartigile Lam veranderd.
Set/din-Sena werpt zich aan de Voeten van zynen Va.
„ Ga"
wig, maar kan niet, fpreken. De
der, omhelst deszelfs
Vader weent... Een vioed van tranen vloeit langs des Jongelings
wangen. Hartroerende Vertooning! Beda-meddin
rigt zynen Zoon van de aarde op , omhelst hem, op de tederde
wyze. — Nu ziet by, hoe de Deugd over de groodle der
Ondeugden kan zegevieren. — De Zoon zegt, in de fterkfte
ontroering , tot zynen Vader : — „ 1k weet niet hem, aan
„ wien ik het leven verfchuldigd ben, ook met opzet reden van on.
„ genoegen gegeven te hebben. 1k was dan uw gezicht, en den
„ naam van Zoon onwaardig.
;Mar, mogelyk , heb ik ,
„ onfchuldig , u reden van misnoegen gegeven, en hierdoor hebt ge
„ in my niet gevonden , 't geen een Vader in zynen Zoon wenscht
0 , te vinden.
Dir treft my; vergeef het aan hem, die 'er
„ u allerootmoedigst om bid
De Vader weent, kan
geen woord unbrengen maar drukt zynen braven Zoon tegens den
kloppenden boezem. — Dan, toe treffend , hoe aandoenelyk
word het Toned. —7-- De verbeelding kan zich niers treffender affc'nilderen.
De 1igtile wind vliegt zo fchielyk niet over
de toppen der bergen , als Seddin.Sena fhelt , Haar de wooing van
Selennia.
Zy is in tranen weggefinolten , verbeeldende ,
dat de hoop van haar geluk reeds voor altoos van haar was afgefcheurd. — De hartroerernifte aandoeningen doorgriefden Karen boezem, op bet oogenblik, toen haar Minnaar reeds voor haar
flood.
Zy ziet hem aan , merkt hem niet
Clerk aan,
zonder beweging.... Hoe , zegt ze.... en ze valt in onmagt....
Hy geeft eene vreeslyke gil; vat de bezwykende , drukt haar teder
in zyne armen aan de kioppende borst... Hy poogt .... dog
kan niet.
Flauw opent zy het gezigt, dat zich weer toe.
u nit, om voor altoos , naar 't fchynt , gefloten te blyven.
Zy is dood... Kan de dood haar wel gevoeliozer maken.... In
de armen van Seddin-Sena.
Hy, als een roerloos beeld ziet
op een ogenblik al zyn aardsch
Het verfchrikte buisgezin. • alies is in beweging ; men fchiet toe ; men wend de
laatfte pogingen aan, om, ware het moge1yk.... Z.° werkt eene
onverwagte blycifehap veldt hi het hart van den mensch cane onrroering , niet min dood1yk , dan de ontnatigRe droefbeid.
Eene diepe zugt.... Zy ieeft nog, roo.pt 'ar een.... E :en opent
zich weder het gezicht.
Ja zy leeft , zegt Seddin_Sena ; dit
was bet eettle woord , dat by fprak
:nderdaad van die nit.
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Zy beurt
werking, dat biennia 'er door van den dood verryst.
Goede Hemel! roept ze, het is seen fchim.!
zich
't is Seddin-Sena zelve .. Hoe , alles is immers maar een drown
Het beflaat in loutere verbeeiding!.... Neen, roept by nit in vetvoering, al wat gy ziet is waarlyk zo. Zy bekoint ten ee.
nemaal. Hy geeft verflag van alles, wat 'er tusfchen hem eu zy,nen Vader is voorgevallen. — Het ganfche huisgezin verkeert in
Maar het zou te veel ondernomen zyn , het
loutere b1ydthap.
vermaak en 't genoegen der twee jonge Lieden naar waarde te
willen befchryven ! Korten tyd daarna vereenigeu zy zamen , en genieten alles , wat een gelukkig en gezegend paar op
Garde genieten kan. — Het huis van Beda-meddin en Seddin.
Sena word de aigetneene toevlugt voor verdrukten, en noodlydenden. — Men zest zelfs , dat, cot op dezen flond, derzelver
namen nog gedagt worded, en in zegening blyven onder de Oos.
terlingen.
C. V. D. G.

AMINT.
,Mint bezat een vrouw, zo mij - niet wenfchen zou.
Opvliegend, vat, en vinnig,
Dweepziek, en eigenzinnig
met wie hij zich vereend had door den trouw.
Was
Hoe kwam Amint 'er am? — joist es de meeste Manneni
't Belang fprak tot hem; „ Neemt!"
Hij nam: luid zulks that's vreemd?
Is de Egt, om liefdes wit, niet reeds voor Lang verbannen?
Verbannen? Floe! kent gij fatfoenelijke lien,
Die anders zich verbinden?
Zo ja! laat mij hen vinden !
Beloov u, op inijn woord, gij min een wonder zien.
Maar .... gaan wij tot Amint. Het plagen , fcheldeu, vloehenx
Her dagelijks gekijf,
Van zijn boosaartig Wijf,

Deed hem vaak buiten's huis en uoost en aamtogt zoeken.
't G.
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Gebeurde dat mijn Held eens in gefelfchap was,
Alwaar van booze. vrouwen,
En kwaaiijk huts te houwen,
Gefproken wierd. Men zegt, bier kwam Amint van pas.
In welk een zin? hij was de Man niet om te klagen,
Schoon bijna heel de Stad
Wist welk een Vrouw hij had.
Geenfints! hij wist zijn leed al heel bedaard te dragen.
Amint zweeg flit — hot flit. Of zulks nu aan zijn wil,
Of harts hoedanigheden ,
Of aan een zwakke reden,
Word toegelchreven, is me em 't even; — hij zweeg
't Gefprek inmiddels drong al dieper in die zaaken;
Men tint , wanneer de Dood
ECM zulk eene Egtgenoot'
Ter neer floeg, zulks den Man op 't fterkfte moest vermaken.
Dus dagt men , zeg ik: want hij, die zulks voordroeg, kreeg,
Terflond, elk in zijn voordeel;
'Er miste flegts een oordeel,
Het oordeel naam'lijk van Amint, die nog al zweeg.
Hoe! nog a/ zwijgen ? ja! flond hem dm lets te vreezen,
'k Verzoek u, zutks te man.
'Ili zweeg. Men fprak hem aan,
En vroeg , of zulk een dood niet aangenaam moest weezen?
Wat zegt hij? did
„ 'k Weet niet hoe 'c deez' of diem zou zyn I
„ Maar, onverwagt te hooren,
„ Gij bebt Use, Gae verlooren,
„ Zen mij ontroeten ..... " Hoe, ontroeren ? 't heeft geen febijn
Duwt elk hem toe. Hoe! gij ontroeren ? — „ Ja , mijn Vriudent
„ En zulks met reen. Zoud gij, als U gezegd wierd, dat
„ Gij 't hoogfte lot getrokken had,
Zoud gij, bij zulk een maar, U niet onthutzeld vindenr
I. v. r.
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GODS GOEDHEID OVER ONS , TEN OPZIGTE VAN HET GEO,.
PENBAAP DE WOOED , EN ONZE DAAR UIT VOLGENDE
VERP LIG TING , OM DE KRISTEN . LEERAARS , ALS
UITLEGCERS DER GODLYKE oPENBARING
HOOG TE ACHTEN.

V

Oor eenigen tyd myne opletting gevestigd hebbende , op
het voortreffelyke; doch tevens zwaarwigtige Leeraarampt onder de Kristenen , koh ik niet nalaten , als in 't voorbygaan te toonen, hoe wy, uit dien hoofde , den Bedienaren
der Euangelielere eene veraandige hoogachting verfchuldigti
zyn (*).Eenenadere overdenking van 't regtmatige dier hoogachting heeft my genoopt,Om dit Stuk opzetlyker te befchouwen, in eene leVendige overtuiging van Gods Goedheid over
ons, ten opzigte van het geopenbaarde Woord: en ten aandrug hier van heb ik my voorgefteld in deze Verhandeling
de volgende hoadzaken in aanmerking te nemen.
1. Hoe wy 't, als een zonderling bewys van Gods Goedheld over ons hebben te fchatten , dat Hy ons zynen Wil,
op eene nog nader en klaarder wyze, dan door het Licht der
Rede , geopenbaard heeft.
II. Welk een geluk het voor ons zy, dat deze Openbaring,
door Gods genadige voorzorg, gébragt is, in eene voor ons
Verflaanbare Taal.
III. Dat men 't waarlyk voor een zonderling bewys van Gods
Goedheid te houden hebbe, dat by ons van tyd tot tydgeoeffende Mannen verleent, om den Kristenen den inhoud der
Openbaringe te verklaren. — En bier op zal ik dan eindelyk
IV. Uit deze opgenoemde voorregten atleiden , dat wy ten
duurfte verpligt zyn, onze Leeraars ten alien tyde hoop te
aehten, en denzelven nimmer kleinigheden aan te doer, veel
minder te verachten; om dat men in lion ook gebreken en
zwakheden ontdekt, die ze , als menichen van gelyke beweging, als wy, met ons gemeen hebben.
I. Wat het eerst voorgeltelde betreft; bet is een gefchenk
van oneindige waarde, en voor ons een bewys van Goedheid,
die onwaardeerbaar groot is, dat ons de Wil van onzen Forme ere
(*) Zie lied. Vaderl. Lett. V D. mENo. bl. 133. en 17.
VI. DEEL. DIENGELW. NO. IC),

EC
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meerder, op eerie nog nailer en klaarder wyze, dan door het
Licht der Rode , is genpenbaard geworden. Laten de Bepowers der Godlyke Openbaringe vry op den Natuurlyken
Godsdienst ft-often, en ors dat grout voortegt, 't Been wy
boven velen bezitten, op eene fchandclyke wyze tragten te
ontroven. Laten zy, met de uiterfle veragting, van het
zelve fpreken en fchryven. — Men befaouwe rnaar den
Mensch in den blooien Natuurilaat , zondcr iets me8r dan
het enkele Licht der Redc , wilder eenige verkering met Lieden, die door het Licht der Godlyke Openbaringbetiraald zyn
geworden , tot welke dwaasheden ziet men den zuiken niet
vervallen in het fluk van den Godsdienst? 't Is waar, de Rede kid hen op tot het denkbeeld van een Opperwezen. Maar
wat maker zy veelal van 'tunnel] God? Hoe vele dwaasheden
doen zy dat Wezen niet begaan, hoe vele vcrkeerdheden, wat
al wanbedryven niet plegen? Veeltyds vermenigvuldigen zy
hunne Goden, die, in derzelver aard beichonwti, veel minder zyn , dan de menfchen, tot een onnoemelyk aantal. Ze
zyn niet zeldeu Goden van hun eigen maakzel; dal]. voor buigen zy zich seder, die aanbidden zy, die bewyzen-zy alte
eer en dienst. Of zy knielen voor 1Ciepzelen, met eenen
Gndiyken eerbied; zommigen voor de Zon , eenigen voor de
Mau, en anderen voor de Starred]. -- Men heeft 'er wel
onder de I-Lidenen gevonden , dat wil ik p ier orzkennen,
welke een vry redelyk denkbeeld vormden van een Opperwezen, die zelfs flirt nicer dun alien Oppergud erkenden, en
aan diet' eenige volmaaktheden toelchreven , den waren God
alleen eigen; die eenigzins eenen geregelden Goddienst oefenden , en eene Zedekunde leerden , uit dies Goddienst
voortvloejende, weike een Kristen zich niet behoLft te
men natevolgen; riaardemaal ze redelvk en waarlyk fchoon
was. — Dan zulke menfchen haddeit, of v .:ei verkering
geltai met hun, die door ern,_‘ nadere en liardere Gndlyke
Openbaringe verlicht waren; of zy hadden di Godiyke Schriftett zelven ingezien of met derzelver Schryvers gelproken
en nit den Goctsdienst van verlicitte mentelicit , 't zy in vroegere dag-en van de Joden, 't zy in iatcre van de Kristenen,
ZetT veal overgenomen. Hier, uir hadden zy clan een Zamenflet, of plan voor hunnen eigen Godsdienst gevormd , en eene
Zedekuude zarnengettedd , die 's menfchen levenstrein regd.de; el; naar weike zy aile hunne daden en bedryven inrigten
moesten. •-- Maar heichonwt men de menfchen buiten deze
mid 'een, beIchou Nt men hen, zo als zy enkef en alleen door
de Rede geleid en beilierd warden, men zal ze dra zien verval-
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vallen tot de uitlporigRe dwaaslieden; dwaasheden, die, regt
ingezien, het mcnschdom onreeren, de Maatichappy (mansten, en verwoesten ; die de Vaders tot beuleu hunner Kinderen maken, en hen gruwelen leeren bedrvven, waarvoor de
natuur liddert. en gruwen rnoet! -- Tot welke onzinnige
Afgodery_tog vervallen zy niet, en welke uit1PorigeGodloosheden ziet . mem hen -Met bedryven , welke niet hooger,, dan alleen door de Rede verlicla zyn. Men knielt dan Met alleen,
gelyk gezegel is, voor de Zou, Mean en Sterren; maar men
vinci-'er ook, die hunne gebeden nitflorten voor net Vuur en
hetzelve als hun God cerbiedigen. — Op andere plaltzen
fligt men Tempels voor het redeloos Vee, en doet de Altaren
rooken, voor Vogel], Stieren , KrokodilIen , Oliphanten,en
meer andere redelooze dieren. Men 1lagt vaak zyn eigen
Bloed , en ofFert zyne Kinders den Afgoden op , ja 'er zyn
zelfs' Linden, dear men den Duivel Godlyke eer bewyst
dien Tempels iligt , en voor hem de OfFervuren aanfteekte
Zo vet gaat 's menfchen uitzinnige dwaasheid, wanteer
by , alleen , geleid door 't Licht der Rede , limit van eene
Godlyke' Openbaring gehoord heeft! — Tot zulke uitzinhigheden vervallen gehele Nation, die in de Namur leven,
en nimmer -berchenen zyn geworden , door een helderer Licht ,
door den glans eener' Godlyke Openbaring; waarvan de Beftryders der H. Schrift ten allerklaarften overtuigd zyn moeten, zo dra zy de ilistorien der Vreemde Volken waar inzien.
Zo vele uitfporigheden, zo vele wreedheden, zo vele
godloosheden, zo vele gruwelen maken den Godsdienst uit
van hun , die in zulk eeuen ilaat leven , waar toe het he.
dendaagfche Ongeloof, ware het mogelyk, ons zoo zoeken
te brengen; en waar tegen God ons wil behoeden, door 't
heldere hat der Openbaringe. Niet zonder grond 'louden wy des de Godlyke Openbaring voor een gelchenk van
oncindige manic ; voor wells bezitting wy aau het gueder.
tieren Opperwezen eeuwigen dank verfebuldigd zyn.
het geen te bekiagen is, de geruste bezitting bier van, de
gewoonte, door als een Kristen van Kristen Ouders opgeVoe..1 te zyn, en meet andere omflandighede;,, veroorzan
hier omrrent by velen eene veribejelyke , eerie onverichoonelyke
onverfchilligheid; in zo ver , der zy de waarde van din voor.
regt nimmer met eenige opmerking belchouwen wel minder
het zeive op zynen regten prys tchatten en waardercn. —
Deze lauwheid , die Ichandelyke en onvergeeflyke
werpen de Bellryders der Openharinge ons veenaleli in het
aangezigt; wanende daar in een bewys te vinden voor derelEe 2
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zelver valschheid. enigen der Belyderen flellen op
„ hunnen Godsdienst eenen geringen prys ; bygevolg de
„ Openbaring is niet Godlyk maar valsch ;" — dit is de
fluitreden , daar ze zo veel mede ophebben. Maar, we
kunnen met ruillne zeggen: het is 'er ver van than, dat dit
gehrek algemeen zou heerfchen. Ver demeesten, de redelyknen , en die een gefchikt oordeel over zaken hebben leren ftryken , achten en waarderen dit Godlyk gefchenk , als
eenen fchat van oneindig grootere waarde , dan alle aardfche fchatten , dan alle tydeiyk geluk en voorfpoed , dan
alles wat de Wereld kan opleveren waar mede deze tegenwerping geheel en al vervalt. Edog , wat de Beftryders der
openbaringe ook deswegens mogen voorwenden , het is onverfchoonlyk , dat zy alles in het werk ftellen, alles maar
aangrypen , wat ze menen dat ftrekken kan, om de Godlyke Openbaring in Ideinachting te brengen, en, ware het
mogelyk , ten eenemaal van onder het menschdom uit te
roeijen. 't Ware immers . genoeg, dat die Luiden voor zich
zelven de Openbaring niet geloofden. Waarom moet ze
juist van onder het menschdom verbannen worden? Leven
wy Kristenen minder dan zy naar de Rede, en de Wetten,
die dezefcre ons voorichryft? Onze Godsdienst zegt r dat wy
de voorichriften van de Rede zo flint moeten opvolget y alszy. De Kristelyke Zedeleer is zo fchoon zo ftreng , zo
zuiver , als de beste Naturalist of Deist van de zyne denken durfr. — De Openbaring maakt de beste en gefchiktfte Burgers , de treffelykfte Leden voor de Maatfchappy.
De Openbaring leert ons alien eenigen God kennen en dienen op de geregeldtle , op de gefchiktfte wyze. Zy leert
ons , 8 onfchatbaar voorregt 't geen zo vele andere Volken misfen ; zy leert ons eene waarheid , waar by de mensch
het grootfte belang heeft, en die nergens buiten haar te leren of te ontdekken is. Zy leert ens de gefchiktfte wyze
out eeu wig gelukl;ig te worden ; den weg, dien men te bewandelen heeft, om in de Zalige gewesten des Hemels aan
te ianden. Hier twit de Rede, bier fchiet zy , buiten de
Openharing , te kort. Een duistere nagt van onzekerheid
otmingt alum de zuiken , welke van dit voorregt, 't geen
wy gen iere n , verttoken zyn ; en in die zelve duisterriisfe zouden wy ailen nog omzwerven , indien wy door 't heldere
Licht der Gedlyke Openbaringe niet befchenen waren. Eerie akelige donkerheid zou ons nog allerwege omringen; we
zouden, even als anderen , van het regte fpoor afraken, en
op allerleie wegen omzwerven, zmder te weten, Welk. een
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uiteinde ze hebben zouden; zelfs met eene angstvalliger bekomMering , in eene geduutige onzekerheid , of we niet eindelyk in een jammerlyk verderf zonden nederftorten. Een
Kristen kan, in tegendeel, in 't ze'Nere zyn levenskoers
rigten; wy weten welk een uiteinde de weg hebben moct
die ons in de Openbaring ter bewandeling word voorgefchreven. Wat wil men, om bier niet te langwylig te wor.
den, wat wil , wat begeert men dan nog mar? Zal men
een gefchenk veragten, daar mensch zo veel belang by
Nell? — Dan, men zou het nog eenigermate verichoonen ,
en voor eene loutere dwaasheid mogen aanzien , dat een me nsch
de Godlyke Openbaring voor zich zelven niet geloven en aannemen wilder maar dat men dezelve poogt uit te roeijun, is,
voorwaar, eerie onverfchoonelyke boosheid, eerie onvergeef.
lyke kwaadaartigheid. Waarom tog zal men iemand dar geen
tragten te ontnemen, dat zyn tydelyk en eeuwig geluk uitmaakt; zo men hem niet iets beters in de plaats kan bezor.
gen? Waarom zal men iemand iets tragten te ontroven, in
het welk geen de minfte fehadelykheid te vinden is , noch
voor zich zelven, noch voor eenen anderen ; maar dat in tegendeel voor zich zelven, voor anderen , voor eerie ganfche
Maatfchappy,, heilzaam is? Eene waarheid, ten opzigte der
Openbaringe, ontegenzeglyk, voor een ieder, die met bedaardheid let op de Uitwerkzels, welke de Godlyke Openba.
ring , nu en altyd , op de gemoederen der menfchen gehad heeft.
1k herhaal het dan nogmaals, wy houden daarom, met
het hoogfte regt, de Godlyke Openbaring voor een gefchenk
van eerie oneindige waarde; 't welk ons aan het Opperwezen
zo duur verpligt , dat wy de Eeuwigheid noodig hebben ,
om zyne Goedheid hier in te erkennen, om onophoudelyke
dankzeggingen voor den Godlyken Geuadethroon deswegens
uit te (torten. Een gefchenk, dat ons eene eeuwige ftof
van Vreugde en van Gejuig zal aanbrengen; voor 't welk wy
den Eeuwigen, den oneindig Goedertieren God, met onvernioeide Lofzangen, eeuwig loven en verheerlyken zullen.
II. Hier toe liggen wy Kristenen, (op dat ik tot myn tweede Voorftel overga ,) onder eene fterkere verpligting , om
dat God in zyne aanbiddelyke Goedheid zorg gedragen heeft,
dat wy alle in that gefteld zyn geworden, om die Openbaring, oorfpronkelyk in eene taal, aan velen onbekend , ge.
fchreven, te Lmen' verftaan, en onderzoeken; naardien ze
vry juist en verftaanbaar is vertaald geworden. Wat tog zou
het een Volk baten, indien bun Koning Wetten gaf in eerie
taal, welke zy niet verftonden, en by Beene zorg drueg, dat
zy
Ee3
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zy den zin en mening zyner bevelen begrypen konden Vat
tog zou het ons Kristenen baten , indien God zynen wil in
gefchrifte had later brengen, en milks gelchied ware in eene
twat, welke wy niet verttonden? Hoe zouden wy onze bedryyen, onzen ganfclien Levenskoers , naar zyne voorfchriften
regelen , indien wy derzelver inhoud niet verflonden? —
Een Wetboek, in eene onbekende taal gefchreven, kan den
Onderdaan niet genoegzaam nuttig zyn.eAlle vertlandige Wetgevers Mellen daarom hunne bevelen voor in de algemene
Landtaal, en in zulke kiare bewoordingen, als immer doenlyk
is, op dat zy van een iegelyk wel zouden veritaan worden.
De Godlyke Schriften zyn op gene andere wyze voorgedragen. De talen, waar in de Heilige Schriften befchreven zyn,
waren in dien tyd , toen zy opgelteld wierden , de gemene
Landtaal dier Volken, aan weike ze eerst gefchonken wierden. Voor . bun tut, die 'er vervolgens nut nit zouden trekken, en ondertusfthen eene andere taal fpraken , was het
noodig, dat ze daar van eene verftaanbare overzetting hadden.
'Er zyn ook na dien tyd nog verfcheiden nieuwe talen opge.
komen ; gehele Volken fpreken thins talen , ten dien tyde
ten eenemaal onbekend ; onder weiken ook wy behooren.
Onmogelyk was het dierhalve, dat de Heilige Schriften, oorfpronkelyk , in ieders taal gefchreven, in 't licht konden verfchynen; ze moesten gevoigiyit in meerder talen overgezet
worden, naar mate dat derzelver inhoud aan meerder volkeren van onderfcheiden talen verkondigd xvierd. Zo is 't ook
onder ons gegaan. Onze Voorvaders, in diepe onkunde en
onwetenheid gedompeld , de blyde Maar van 't Zaligend Euangely ontvangen liebbende , rustten niet, voor dat het zelve
nit het oorfpronkelyke in hunne taal gebragt was; en de Godlyke Goedheid bragt te wege, dat men 'er gelukkig genoeg in
flaagde. Zie daar, nu kunnen wy Gods Wetten en Geboden zo klaar verftaan, als of wy in de oorfpronkelyke taal,
waar in ze opgeffeld zyn, bedreven waren; en "t is des menfchen cigen fchuld, indien by daarvan onkundig blyft. Men
maakt zich dan fchuldig aan eene onverfchoonelyke nalatig.
heid, als men zich niet vlytig en naarftig toelegt op een gefladig onderzoek van Gods woord; ten einde daar door den
wit van onzen grooten en genadigen Formeerder regt te leren kennen; om flipt naar deszelfs bevelen zyn Leven in te
rigten, en te leren wandelen naar .zyne geboden.
Dit voorregt tog , wel ingezien , legt op ons Kristenen
eene allercluurile verpligting van erkentenis, en vordert, dat
wy zulk eat bewys van gunst, van onzen oneindigen For.
pacer-
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meerder , en genadigen Weldoener gefchonken , met eeuwige dankerkentenislen beantwoorden. Men vergelvke ,
am de waarde van dit ongehouden bewys van goedgunfligheid regt te leren kennel], onzen (bat Bens met dien der
zuiken , aan welke zo groote bewyzen van Genade niet gefchonken zyn , die omdolen in de duisternis der onwetenheld , om dat ze niet beftraald zyn geworden door 't licht
van de Zinne der Geregrighei.1; waardoor ze tot nog toe zonder tie kennisre van den waren God in de wereld leven. —
Dit zal ons de waarde van dit gu:)flig en genadig bewys van
's Here') goedheid best doer leren kennel). Hoe groot een
voorregt is het tog, den eenigen en waren God te kennen,
die Hemel en Aarde geformeerd heeft; van wien wy het le.
yen en alle dingen ontvangen hebben ; wiens voorzienigheid
wy weten dat apes beftiert , befliert tot juiste en allerwysfte
cinder); zonder wiens wit 'er geen hair van onze hoofden
vallen kan; onder wiens bewaring men de veiligfte toevlugt
vind , en in wiens vrienclichap het hoogfte geluk, de grootfte Zaligheid-, gelegen is. — Hoe vele Volken , hoe vele Nation zyn hier van verfteken; dervende nog de Godlyke Openbaring, die ons in alle deze wys kan maken! — En welke
zyn hier van de gevolgen? Dat zy de Afgoden dienen, de
zuiken aanroepen , die hen in nooden of gevaren niet helpen
k unnen ; die niagteloos zyn , zelfs om het allergeringfte gewrogt
nit te werken; van wien ze niets ontvangen hebben, veel
minder het leven en het zyn ; die hun gene bewyzen van
gunfle fchenken kunnen, om dat ze gene befliering of rege.
ring altoos hebben, over het minfte in het gefchapene; op
wier bewaring zy zich dierhalven niet vertrouwen of verlaten
mogen, en die hun geen de minfte Zaligheid of geluk fchenken kunnen. Ongelukkig, rampzalig voorwaar zyn dan
de zuiken, die nog in de duisternis der onwetenheid omzwerven , tot welke de liefelyke Item van bet Euangelie nog niet
gekomen is. — Gelukkig wyrdaarentegen, die de Heilige
Schriften bezitten, in welken God zynen genadigen wil heat
gelieven te openbaren. Gelukkig wy, die deze Schriften niet
Ilegts bezitten, maar derzelver iiihoud ook verilaan kunnen,
naardien zy in onze eigen tale overgebragt zyn geworden.
Hoe groot is ons geluk, in vergelyking met den that onzer
Voorvaderen hier te Lande! Zy immers waren, even als alle
andere Heidenen , Afgodendienaars , woeste en onbefchaafde
Volken, diep onkundig, zonder de minfte kennis van den
waren God , zonder kundigheid eener Godlyke Openbaringe.
Wy daarentegen worden door de Openbaring, in onze eigen
ta.
Ee4
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-tale, nopens den Gode behageiyken dienst onderwezen; en
bezitten nog daarenboven geoeffende Mannen, die derzelver
inhoud verklaren , en de daarin voorkomende duisternisfen
ophelderent 't welk wy, in de derde plaatfe, voor een zon.
derling bewys van Gods Goedheid te houden hebben; gelyk
eene nadere befchouwing ons duidelyk zal toonen.
III. Het is voorwaar geen Bering voorregt, dat het Gode
behaagd hebbe, ons van tyd tot tyd met zulke Mannen te
bedelen , die 't 'er in ernst op toeleggen, om de Verborgenheden des Heiligen Woords na te fporen. Men fla, ten voorbeelde eens flit, by de zodanigen, die de Voorzeggingen nagaan , ter ontdekkinge van derzelver inhoud, en den tyd waar
toe ze betrekkelyk zyn; die ons tevens, door 't aantoonen
Van derzelver Vervulling, overtuigend doen zien, dat zy van
eenen Godlyken oorfprong zyn; om dat de Vervulling zo juist
beantwoord aan de Voorzegging; aangemerkt niet dan eene
Oneindige Wysheid, een alwetend Verftand, de uitkomflen
van toekomende zaken en gebeurtenisfen voorzien , voorfpellen, en bepalen kan. Wy zyn gewoon dit als een bewys, voor de Godlykheid der Heilige Schriften, tegens het
ongeloof, aan te voeren; en voorwaar niet te onregt. Een
ieder, die dit fluk opletrend overweegt, moet gewislyk over.
tuigd wezen , dat het voorfpellen van Gebeurtenisfen, en wel
van Gebeurtenisfen, die uit den loop der dingen niet zyn of
te leiden, zo vele eeuwen te voren gefchied, eer de tyd daar
is , dat ze moeten, voorvallen , de menfchelyke vermogens oneindig ver te boven gaat. Men kan nog wel uit den loop der
Wereldfche Zaken waarfehyulyk gisfen, dat 'er, zo ze den
gewoonen koers blyven houden , zodanige gevolgen uit zullen voorkomen, die men op andere tyden heeft waargeno•
rnen , toen de dingen in het zelfde verband ftonden. Maar
uitkom(ten van gebeurtenisfen in de Wereld te voorfpellen,
waar van , met gene mogelykheid, het verband tusfchen de
voorgaande en de volgeude is op te maken ; naardemaal ze op
te verren afitand van elkanderen zyn; gemerkt 'er eeuwen
verloopen moeten, y our dat ze invallen ; deze gebeurtenisfen zo juist te bepalen, dat de tyd der Vervulling met de
Voorfpelling zelve volkomen inflemt, is waarlyk een gewrogt
van een alwetend Veritand, een werk van den Oneindigen
God. — Nu zyn de Voorzeggingen, in de Heilige Bladeten voorkomende, juist van dien aart, waarom wy nit dezelven dit wettig befluit trekken, dat zy dierhalven van een
Godlyken herkomst zyn moeten. Zy hebben hare betrekking,
of op byzondere Perzoonen, of op deze en gene gehele Nauen;
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Lien; van beiden zyn 'er ettelyke in den Bybel voorhanden;
die vele eeuwen, voordat zy invielen , voorfpeld waren. Wat
Sterveling zou op zulk een onafmetelyken tyd te voren, uit
den loop der Wereldfche gebeurtenisfen voorfpellen kunnen,
dat 'er op eenen zekeren tyd, volmaakt bepaald wanneer,
eene Perfonadie op het Wereld -Toneel verfchynen moest ,
die, voor het uitwendige , eenen armelyken en veragtelyken
fchyn vertoonen zou , doch die, door den tyd, ganfehe Volken,
gehele Natien , magtige en uitgebreide Landfchappen , naar
zyne ftem zou doen hooren , en hen onder zyne Wetten zou
brengen? — Wat Sterveling zou, uit den zamenloop van
zaken , vele ja zeer vele eeuwen te voren, kunnen opmaken,
dat een magtig Volk , te voren, op onderfcheiden tyden , zigt.
baar met 's Hemels gunst befchonken , om bet verwerpen van
dien enkelen Perzoon , om het mishandelen van Hem, en het
verfinaden zyner Lere , eeuwen agter de anderen, verftrooid
onder alle Volken, talen en Natien, als ballingen in de Wereld
zou moeten omzwerven, verguist, befpot en veragt van alle
menfchen? Wie zou gebeurtenisfen van dien aart voorzeggen
en bepalen kunnen.
Dit gaat voorwaar de vermogens
aller Stervelingen oneindig te haven. Deze twee heb
ik , uit velen , flegts aangevoerd, om dat 'ze van zulk eene
kragt zyn , dat ze de overtuigendfte bewyzen met zich dragen; de rede waarom is dadelyk voorhanden; dewyl deze gebeurtenisfen van die natuur zyn, dat Been Sterveling het in
de gedagten kan krygen , om lets van dien aart te voorzeggen
en te bepalen. Ondertusichen is het niet te min zeker, dat
de uitkomst onwederfprekelyk aan deze voorzeggingen beant.
woord heeft. Om bier van overtuigd te worden, leze men
maar de Voorzeggingen dienaangaande, door de Godsmannen
onder de oude huishouding gedaan ; en men vergelyke hiermede wat 'er onder de nieuwe gebeurd is. Men vestige zy.
ne aandagt op het voorgevallene met de komfte van 's
Werelds Heiland ; en de gevolgen daarvan op de Joodfche
Natie. — Men zal dan bevinden, hoe juist die komfte is
ingevallen op den bepaalden tyd; hoe de joden verworpen,
en over den ganfchen aardbodem verftrooid zyn geworden;
hoe hun Tempel is vernield , hoe hunne Steden zyn verwoest,
hoe zy door het zwaerd , door het vuur zyn omgekomen;
en hoe 't verftrooide overfchot , tot op dezen huidigen dag
nog , door alle landen als ballingen moet omzwerven. -Om welke reden mag •aan deze, eertyds zo geliefde , Natie
zulk een gedugt oordeel worden t'huis gezonden? Wie kan
'er aan twyfelen, of 't is alleen gefchied, om dat zy, als
Ee s
on-
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onbedreven , en dzvaze Thaw/jet-1,m , dien flees; verzvorpen beb.
ben , die een boofil des boeks p,-rworden is ; om dat zy den
Onfehuldigen Jezus aim vorvioekte moordhout hebben vastgeklonken ; wolke , niet dan goed doende onder de menfelien ,
ter hunner behothienisle in bet vieeselt op aarde verichenen
is. — Atte doze en foortgetyke gewigtige liukken ontvouwen
ons de IJitleggers der Heitige Setirift; terwvl zy, daarenboven, bedreven in de talen, waar in de Godlyke kVetten en
Geboden befchreven zyn geworden, en aan den menseh, ter
zyner beflieringe en regetinge zynes 'evens gefebonken, ons
den regten zin en mening der Sehtift opcnicggen. 'Er zyn,
zomtvds duisrerboden, die door een bodreven taaikenner opheldering ontvangen; welken :lders voor velen onv.,rftaienbear blyven , en diittivils menig en in vortwyfeling brengen
kunnen. Dearbenevcns zyn 'er, fehoon eene vertalinggoed,
en over 't algetneen de Neste zy, hier en dam; fpreekwyzen
en zaken, die in de verra:ing weinig of Been verliaanbarea
zin hebben , we:kon een oplettcnd oordeelkundige, dit gebrek ontdekkende duidolyk verklaart, door aan dezelven
een goeden en verilaanbaren zin te
Bovendien zal de niiodzakelykikid van dusdanige, SchriftUitleggers nog duidelyker blyken, als men der mei-lichen kundigheden over het algetnecn in aarimerking neural. — Men
vind 'er weinig.en, vier geivgenheid bet toelaat , om zieli op
de kennis der lieitige Sehriften indiervoege toe re leggen,
zy alles behoortyk begrypen en verfiaan kunnen; noggeringer is bet petal der ?Aitken, die gelegniteid hebben, oni
zich in vreemde talen hokwaam te makein Dear benevens
bchelst de Openbaring eene menigre van Verborgenhecien ,
welken een diep nadenlen vereirehen , naardemaal dezelee
verkeert otutrent een Wezen, wiens voltnaaltheden het bekrompen vernuft van kortziende Stervelingen niet bevatten ken.
Ons verftand is in waarheid veel te eng en bekrompen, orn
jets dat oneindig is te bevatten: de GodbLid bezit eene ondoorgrondelyke diepte. E'en eeuwig, onverandertyk , almagtig Wezen , dat aan al het gefeliapene bet betlaan gerchonken
heeft; voorwaar zuik een Wezen is onbegrypeiyk voor bepaalde Verftanden; daar toe zyn ze veet te eng en bekrompen ; leis dat oneindig is te bevatten gnat hunne vermogens zeer ver te boven. — Floe uitgebreid is verder bet
'Welk der Scileppinge1 — De Altuagtige heeft alies voortgebragt ; niets is 'er, niets beflaat 'er, 't geen niet door Hem
is geformeerd geworden. ---- In doze uitgebreidheid doen
zich zeer yule wonderers op, die ORS verftand, die onze
dige
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dige begrippen oneindig ver te boven gaan; en hoe grooter
deze Werken , hoe onbegrypelyker deze gewrogten zyn, des
te grooter moet gewis de Schepper wezen.
Hy, wiens
almagtige Vingeren dezelve gewrogt hebben ; Hy, de
Oneindige, gaat voorwaar de bevatting ailer eindige vernuften yea verder te boven, dan de Hemel in hoogte de Aar,
de overtreft. — Van dat oneindig, dat onbegrypelyk Wehet Wezen ailer Wezens , ontdekt ons de Heilige Schrift
zo vend, als wy, om gelukkig te vvorden , voltirekt noodig
hebben te weten. Dan walk een aamal van wonderenmoet
bier in niet voorkomen ; welk een aantal van verbazende
Zaken dock zich bier aan het verand niet op , die, hoe
klaar geopeilbaard , hoe naakt ontvouwd , nochtans voor 's
menlchen begrippen onbegrypelyk en te hog zyn.
Hoe vele diepten van Wyslieid vertoonen zich in bet God.
lyk Verfland , en zyne A/wetenheid ? Welk eene verhevenheld van Majestuenze Almagt doet ons de Openbaring der
Godheid opnierken. — Eerie diepte voorwaar van oneindige Eigenichappen , die niet te peilen is; — eene
hoogte van Godlyke volmaaktheden, die niet te overzien is;
eerie lengte , breedre en diepte van onnalpeurelyke wegenen
gangen Gods, die onatinetelyk zyn ; die door geene iterfelyke oogen ovorzien kunnen worden, en waardoor de menfchelyke begrippen over het algemeen in verwarring zouden
geraken, en verbysterd worden! — Hier in nu komen de
Uitleggers der Openbaring den mensch te hulpe; bier komt
eerie leiding van bet veritaud zees te [lade. Zy leren ons,
wat het mentithe!yk verfland vermag, en wet deszelfs kragten te boven gaat; zy geven ons van dat oneindig Wezen,
dat geen te verfiaan , wet 'er, boven 't Licht der Reden
door de Openbaring van te verilaan en te begrypenis. —
Zy leren ons tevees , hoe 'er duizend en duizend wonderen in voor moeten komen , wear van wy gene regte bevatting krygen kunnen ; waar van wy ons gene denkbee/den weten te vormen , om dat zy plaats hebben in een
Oneindig Wezen , wiens Volmeaktheden alien oneindig, en
onhegrypelyk zyn. 1)us leren zy ons , dot het niet
anders wezen ban , of ons moeten daar in verborgenheden
voorkomen, die wy nirnmer 'net ons eindig verftand kunnen
vatren , begrypen of uitputten , naardien de Godheid eene
onuttputtelyke Broil is en blyfr.
Des te grooter is dierhaiven dit gefchenk weer, hoe veel
te uitgebreider die kundigheden zyn, welken men niet wel
derven kan.
Wanneer wy dit nu in aanmerking neMen
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!men, zullen wy niet anders, dan met dankbaarheid kunnen
erkennen, dat her eene onwaardeerbare goedheid Gods zy;
waar door het hem behaagt , van tyd tot tyd uitleggers
der Schrift onder ons te zenden , die ons den zin en de
meting der Openbariug ontvouwen , den Godlyken Wil
aan ons verklaren , Leeraars, die Gods Woord prediken,
en ons den W4; der Verzoeninge, den Weg der Zaligheid,
om eeuwig behouden te worden , aanwyzen. — En dit
brengt my van wive tot myne vierde of laattle hoofdzaak ;
om naamlyk uit dit alles of te leiden, onze verpligting, om
de Kristen-Leeraars, als Uhleggers der Godlke Openbaring,
hoog te achten dan bier van by eene volgende gelegenheid.
(Dit zal in 't naastkomende Stukje agtervolgd worden.)

4VAARNEEMING VAN EEN HEVIGE ONTSTEEKING VAN DEN
STROT , DEN SLOKDARM EN DE MAAG GEVOLdD VAN 'T
KOUDE VUUR VEROORZAAKT DOOR EY ONGELUK
VITRIOOL • OLY IN TE NF1, MEN. Door de Heeren
PROSESSOREN van de Faculteit d'Angers,

Geneesbeeren van 't Hotel Dieu.
(gectieil des Objervations de Ildedecine des Ho'pitaux Militaires,
Tom. H.)
EEne jonge Dogter, 20 jaaren oud,, werkende in een Ka .,
toendrukkery, te Angers opgericht, had Vitriool.Oly,,
die ze in een Vlesch gevonden had, welk ze meende dat een
fmaakelyk vocht bevatte, doorgezwelgd; ze ontdekte fchielyk haar mistlag en gevoelde een brandende hette en de heftigfte pynen in den itrot, ze braakte bloed en werdt door de
allerhevigfre Stuiptrekkingen aangetast; men bragt haarin dee,
zest flaat in ons Hospitaal. Haar pots was klein en famen
getrokken ; 't aangezicht en de handen vertoonden een loodkleur; ze gevoelde geduurige poogingen tot braaken, zonder
dat ze iets anders dan een bloedige flym konde ontlasten. De
pyn die ze in den (trot gevoelde was zo hevig, dat dezelve
haar 't fpreeken belette; op de vraag of ze het vocht, na dat
ze 't in de mond genomen had, doorgezwolgen of weder
geworpen had, kon ze ons geen duidelyke verklaaring geeyen. — Men liet haar aanftonds zeer veel Oly gebruiken,
en in een groote hoeveetheid, melk,waarin men vet haddoeri
fmeiten. Ze nam ook een ontbinding van Alkali; maar niet
te-
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tegenflaande deeze hnlpmiddelen, hielden de fchuddingen,
de aniptrekkingen , en alle de overige toevallen , even Berk den
volgenden dag ann. Op den derden dag braakte ze
niet zo dikwyls, de OntrOering en Ituiptrekkingen ,waren niet
zo hevig, maar ze klaagde onophoudelyk over den ftrot; waarop men eel] pynaillende pap liet leggen,
geen haar eenige
verligting icheen toe te brengen. Op den vierden dag
fcheenen de toevallen nog meer te bedaaren, de fpraak was
niet zo belemmerd; mar de flikkingbleefzeer moejelyk I de lyderesfe bleef flaande houden , dat ze geen vocht bath doorgezwolgen, en dat ze geen pyn in de maag gevoelde: om wetke redenen men met de pappen , en verzaelitende gorgeldranken van melk aanhield. — Op den vyfden dag was de
moeite in 't ilikken merkelyk vermeerderd, en het kwam uit
den neus weder te rug; men liet haarinfpuitingen met vleesch.
nat doen om de krachren aaande te honden ; maar niet tegenitaande alle aangewende hulpmiddelen flied ze op 't einde van
den zevenden dag. Men ging vervolgens over tot de opening
van 't lyk om de uitwerking van dien doodelyleen drank na te
fpooren ; als men ant konde maaken op 't verhaal van de
meld, was de {trot de eenige pleats die 't fterkst aangedaan
Was. Om beter Idles na te zoeken zaagde men de onderkaak
midden door: en men bong naar de linker en regterzycle de
beide ftukken van 't loakbeen over. Vervolgens vondt men
den bodem van den mond in zyn geheel, de Spieren van de
Pharynx, de lei, 'r verliemelte, de amandelen,
mei- bangzel van een bruine kouleur, en ontaooken, maar
zonder eenige ontvelling of verandering in derzelver famenhang. Om den Slokdarin te onderzoeken , maakte mende
pyp, die dit Karma/ bedekt,los,en nam de longen uit de holte
van de Borst , daardoor was de Slokdarm geheel ontbloot,
en vertoonde van huiten een bruine kouleur die nailer by 't
zwarte kwam , dan welke men in den bodem van den mond
waargenoomen had. Men opende deeze buis in zyne geheele
lengte ; 't inwendige vlies was geheel los gegaan van alle zyne
aanhegtingen, en leverde volkomen een afzonderlyk kanaal
nit, bevat in den Slokdarm. Dezelve was zodatiig door 't
koud vuur aangetast, dat ze op 't ligtfte aanraaken tusfchea
de vingers zitten bleef. \Vanneer men de maag van onder 't
iniddenrift voor den dag wilde haalen om ze te beter te oa•
derzoeken, konde men ze bvna even gemakkelyk als nat pa•
pier in itukken drukken : uitwendig had by dezelfde kouleur
als de Siokdarin : by 't openmaaken ontdekte men dat 't bin.
nenfte vlies verteerd was de geheele zelfitandigheid van di:
in-
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ingewand was van 't koud vuur aangedaan : van binnen ont.
dekte men in zyne uitgeihektheid verfcheicie eeltagtige ftip.
pen, en uitgezette (variceufe) bloedvaten. De Pylorus was
op dezelfde wyze gedeld , maar 't Duodenum , dat waarfehynlyk zo veel niet geleeden had, was maar aileen ligtelyk ont.
Itooken. 't Was tot daar dat zich de uitwerking van 't
gift bepaald had: de overige ingewauden waren alle natuur.
Iyk getteld. Hieruit volgt dat de ftrot minder fterk is aangedaan geweest dan de Slokdarm ; en de laat q tgenoemde dan
de maag : 't geen 't verhaal van de lyderesfe tegenfpreekt
die verzekerde niets doorgezwolgen te hebben 't geen de
zitplaats van de pyn die zich ailed] in de ftrot fcheen ge.
plaatst te hebben , mede fcheen te kennen te geeven. Indien men beter onderricht was geweest , zoude men mis.
fchien de Aderiaatingen noodzaakelyk , en zelfs onontbeer.
lyk geoordeeld hebben , Diet tegenftaande de kleinheid van
de pols; ze zouden ten minden eenige verligting aangebragt
hebben, maar 't ongemak was te groot om te veronderdel.
len dat dezelve 't vermogen zouden kunnen gehad hebben,
de ongelukkige uitkomst 'er van voor te koraen.

NATULTRLYKE HISTORIE VAN DE INIEREL.

Volgens den Heer DE MONTBE1LLARD Medefehryver van den
Heer DE BUFF ON.

D

EMerel beet by de oude Grieken x077v905, by de hedertdaagfche xoeipc, in 't Laryn Meru/us, in 't
Italiaansch Merlo , in 't Spaansch Mierle , in 't Portugeesch
Nerola , in 't Fransch Merle: alle deeze naamen zyn zeer
waarfchynlyk afgeleid van illerula, 't Welk volgens den Taalkundigen van Mera atitamt, en Aileen of Eenzaam betekent:
eene benaaming die voikomen op de Merely past, dewyl men
ze noit in benden ziet vliegen. In Duitschland words zy Me.
fel, in Engeland Black ozel , of Black bird, in Zweeden Trost,
en Kohl-trost , in Turkyen Felvek , of, volgens anderen, El.
vek geheeten.
Het Mannetje onder deeze Vogels is nog zwarter dan de
Raave; dewy! de kleur volkomener, zuiverder, en min door
weerfchyn veranderd is; uit genomen den Bek , rondsom de
Oogen , den Staart , en beneden aan de Pooten , daar men
min of meer geel aan treft, is alles , in alie opzigten zwart.
De Engelfeben noemen haar, te dier oorzaak, den Zwarten
IQ-
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A ce/ by nitneemenheid. Het Wyfje, daarentegen, he:eft
geen vollirekt •wart in ,haare geheele pluimadie; dock verfcheide fehalreeringen van bruin met rood en grys gemengeld:
haar bek is zelden :;eel zy zingt niet gelyk het Mantle*,
en dit alles lazeft te wege gebrkI dat men het Wyfje zonn,yds
voor eenen Vogel van eene andere foort heeft genomen.
De Merels verwyderen zich niet alleen van het Geflacht der
Lysteren door de kicur haarer Pluimadie, door het onderfcheb.
den voork omen van het Mannetje en Wyfje; maar ook door
haar gerchteenw, by al de wereld bekend, en door eenige
haarer beftendige hoedanigheden: zy reizen niet noch vliegen
by benden , gelyk de Lysters; dan, fchoon onder elkan.der
veel wilder, zyn ze het niet ten opzigte Van de Menfchen:
want men kan ze veel gemaklyker temmen dan de Lysters, en
zy onthouden zich zo verre niet van bewoondeplaatzen : voor
overige liaan ze in 't algemeen bekend als veel flimmet:
om dat zy, een zeer feherp g,-ezigt hehbende, de Vogelaars van
zeer verre ontdekken , en bezwaarlyk te naderen zyn; docli
van nader by betchouwd bes.indt men dat ze eer voor ontus.
tig dan eer voor vreesagtig dan wantrbnwend te-hotiden
zyn: dewyl ze zich met itrikken,•lymftangen en netten la aten
vangen , snits de hand, die deeze ftrikken gezet heeft, verborgen zy.
Wanneer zy zich by andere zwakker Vogels opgeflooten
vinden , verandert haare natuur]yke onrustigheid in balddaa.
digheid; zy vervolgen, en paagen , onophoudelyk haare me.
de gevangenen : en , om deeze rode tnoeten zy niet toegelaaten
warden in de vogelvlugten; waar men verfcheide foorten van
klein gevogelte wit houden en bewaaren.
Men kan de Mereis byzonder zetten, als men zin heeft in
haaren zang: niet haar natuurlyken zang, die alleen in 't open
veld draaglyk is, maar ter oorzaate van-de gemaklykheid waar
rnede zy dies natuurlyken zang volmaaken ; de deuntjes die
men bun leert, onthouden; de onderfcheide geluiden, en
klanken van fpeelatigen , en zelfs der menfchen ftem naboot.
zende.
Dewyl de Paartyd onder de Merels vroeg begint,enbykans
zo vroeg als die der Lysteren, heffen zy ook vroeg haar:gezang aan : en daar zy meer dan dens broeden volharden zy
met zingen tot diep in den Zomer, en houden daar ntede aaa
wanneer de tneeste andere lioschhewoonders zwygen, en de
jaarlyks wederkomende Ziekte van 't ruijen ondergaan : dit
heeft gelegenheid kunnen geeven aan veelen om vast te ftellen
dat de Merels daar aan niet onderworpen waren:" dech dit is
niet
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niet waar, zelfs niet waarfchynlyk : als men eenigzins in de
bosfchen verkeert , ziet men deeze Vogels ruijen op 't einde van den Zomer, en vindt 'er zomtyds die den kop gansch
kaal hebben : OLINA en de Schryvers van The British Zoo.
logy verklaaren , daarom ook dat de Merels in den ruityd
even als andere Vogels, zwygen: de laatstgemelden voegen
'er neveng dat ze zomtyds, met den aanvang des Winters,
weder beginnen te =gen : doch meestal is, in dit Jaarfaifoen , haar zang fchor en onaangenaam.
De Ouden wilden, dat, in dit Jaargetyde , de Pluimadie
van de Merel van kleur veranderde , en roodagtig wierd :
en OLINA een der hedendaagfche , die de meeste kennis van
deezen Vogel gehad heeft, zegt, dat dit in den Herfst voorr
valt. 't Zy deeze kleurverandering een uitwerkzel van 't
ruijen is, zy dat de Wyqes en de Jonge Merels, die eer
ros dan zwart zyn , als dan in grooter menigte zich voordoen , en zich gemeenzaamer vertoonen dan volwasfe Manneqes:
Omtrent het einde van den Winter leggen deeze Vogels
hun eerfte broedzel , beftaande uit vyf of zes eijeren blauwagtig groen met veel kleine roestkleurige vlekjes , niet zeer
onderfcheiden van elkander. Zelden flaagt dit eerfte broedzel wel, ter oorzaake van de koude des faifoens , beter gelukt het tweede , van vier of vyf eijeren. Het nest der
Heerlen is bykans even eens zamengefleld als dat der Lysteren , uitgenomen dat het van binnen gevoerd is: zy vervaardigen het doorgaans in kreupelhout , of op boomen van
eene middelbaare hoogte : het fchynt zelfs dat ze natuurlyk
neigen om het digt by den grOnd te plaatzen en 't is niet
dan door de ondervinding der ongelegenheden dat zy het
hooger :waken. „ Een Merel," zegt de Heer de SALER.
NE, s, bevonden hebbende dat een Kat de jongen van haare
,, twee eerfle broedzels uit een nest, in een Doornhegge
gemaakt, hadt opgegeeten, niaakte een derde op een Pee,, reboom van acht voeten hoog." Eens heeft men my een
nest gebragt genomen uit den ftam van een uitgeholden Peereboom.
Het mosch dat noit aan de flan'imen der boomen ontbreekt , en de klei, die zy aan den wortel of elders in de
nabyheid vinden , levert haar bouwftoffe tot het nest: 't Welk
zy van binnen bekleeden met dunne takjes , hairworteltjes;
bier aan arbeiden zy met zulk een yver dat zy in acht dagen het nest gereed hebben. Dit gemaakt zynde , zet het
Wyije zich om eijeren te leggen, en ze vervolgens te broeden :
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den: het broedt alleen , het Mannetje neenit hier geen deet
in dan in zo verre het de Broedfter fpyze verzorgt. De Heer
SALERNE geeft hier van byzonderheden op hem door een kenrig Waarneemer medegedeeld , doch waar van eenige hem
verdagt voorkomen, en waar van de meeste by my geene
waarfchynlykheid hebben. Volgens deezen Waarneemer zou
een Mannetje eu een Wyfje, omtrent den broedtyd in eene
groote vogelvlugt geplaatst, begonnen hebben met mosch tot
ten grondilag van het nest te leggen, vervolgens verfpreidden zy op dat mosch eene floffe, waar mede zy hun keel gevuld hadden 4 en de pooten nat gemaakt hebbende, maakten
zy daar een koek van, en gingen dus voort van laag tot laag...
De uitgekome Jongen voedden zy met aardwormen in aukken
gebeeten, ontvangende zorgvuldig den drek, die ieder Jong
loosde i naa dat het eeten gekreegen hadt , en deeze drek
diende gedeeltlyk tot voedzel voor de Ouden. Eindelyk aten
zy van vier broedzels, agter elkander, in deeze vlugt gelegd,
de twee laatfte op: en dit , wil men, ftrekt tot verklaaring
waarom de Merels , die zo vrugtbaar zyn, zo weinig vermenigvuldigen in vergelyking met de Lysters en de Leeuwerikken. Doch eer men gevolgen kan trekken uit dergelyke
gaven, inoet men wagten tot dat nieuwe waarneemingen ze
verfterkt hebben:' en, al werden ze daar door bekragtigd 3
dan nog moeten wy zorgvuldig onclerfcheid maaken tusfchen
't geen tot de Natuurlyke Historie van de geheele foort behoort , en byzondere verrigtingen eigen aan eenige weinige,
in zekeren bepaalden toeitand. — De Schryver van het
werkje Traitd du Rosfignol verzekert een jonge Merel van dat
jaar, doch reeds flerk, gezien te hebben, die het voeden der
Jongen, uit het nest geworpen , op zich nam; maar by zegt
niet of deeze een Mannetje of een Wyfje ware.
Ik heb opgemerkt , dat de Jongen, in het eerfte Jaar , meer
dan ens ruijen , dat telkens de Pluimadie van de Mannetjes
zwarter, en de Bek Beeler wordt van het grondfluk af. Wat
de Wyfjes betreft, zy behouden, gelyk ik gezegd heb , de
kleuren van het eerfte Jaar,, en ook de meeste eigenfchappen:
zy hebben i ondertusfchen, binnen in den Bek en de Keel het
zelfde geel als de. Mannetjes, en men befpeurt in de eene en
de andere eene bykans geduurige beweeging van den Staart ,
na boven en na beneden , vergezeld van eene ligter trilling der
Vleugelen, en een zwak, kort afgehrooken geichreeuw.
Deeze Vogels veranderen niet van land in den winter. Veelen willen dat zy het Eiland Corfica omtrent den vyftienden
February verlaaten, en daar niet voor het einde van October
vve4
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wederkomen; doch de Heer ARTIER ,Hoogleeraar in de Wysbegeerte te Bastia, twyfelt hieraan , en grondt zyn twyfel
daar op, dat zy, in alle Jaargetyden , op dit Eiland, eene
lugtsgefteltenis kunnen vinden, die haar voegt: te weeten in
de vlakten , die altoos gemaatigd zyn, geduurende de koude, en op 't gebergte ten tyde der hette: deeze Hoogleeraar
voegt 'er nevens, dat zy Heeds overvloed van voedzel aantreffen. De Heer LOTTINGER is van denkbeeld dat de Mannetjes den Winter in Lotbaringen doorbrengen : doch dat de
Wyfjes, in 't hoist van den Winter, zich een weinig van
daar verwyderen. Dan , fchoon zy elders den winter overblyven , zoeken zy, in dit barre faifoen , de voeglykfle verblyf- en fchuilplaats : doorgaans in de digtfte bosfchen; en boven al daar zy warme bronnen aantreffen , en daar altoos groene boomers, als fparren, lauwrieren , myrthen , cypresfen ,
en geneverboomen groeien , waar zy het meeste befchutzel
tegen de koude en teffens middelen van beflaan vinden: deeze komen zy zomwylen tot in onze tuinen zoeken : en men
zou mogen veronderftellen , dat de Ianden , waar men 's winters geene Merely ziet, de zodanige zyn, waar men deeze
foorten van boomen noch warme bronnen aantreft.
De wilde Merely eeten allerlei foort van Belief/, Vrugten,
en Infecten: en, naardemaal 'er geen Land zo fchraal gevonden wordt, of het levert dusdanig voedzel ,'t een of 't ander,
op ; en de Nerd daar en boven een Vogel is, die zich naar
allerlei lugtsgetteldheden fchikt , kornt zy bykans in de oude
en nieuwe Wereld van het Noorden tot het Zuiden voor: doch
meer of min verfchillende , naar gelange zy meer of min fterk
den indruk van bet bepaald gewest ontvangen hebben.
Ook eeten de Nerds, in vlugten gehouden , gekookt ofgehakt vleesch, brood enz. doch men wil, dat de korrels der
Granaatappelen voor hun , even als voor de Lysters , een vergif
zyn : wat bier van ook moge weezen , zy baaden zich gaarne, en men moet hun in de vlugten ruimte van water geeven.
Het vleesch der Meerkn is goed tot fpyze, en behoeft niet te
wyken voor dat van den Grooten Lyster of den Kramsvogel:
het fchynt zelfs de voorkeus te verdienen boven dat van den
Zing-Lyster, en 't Koperwiekje in die Landen , waar zy op Olyyen aazen , die het fappig , en op de befien der Mirthen , die het
geurig maaken. De Roofvogels zyn 'er zo greetigopgefteld als
de Menfchen, en de verwoesting , die zy onder de Merelsaanrigten is groot: buiten dit zouden ze, op eene verbaazende
wyze , voortteelen. OLINA bepaalt den duur van 't levee deezer Vogelen op zeven of acht Jaaren.
BE*
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PROEVEN OP DE CIEHDU•

STEERDE CORROSIEVE SOBLIMAAT GENOOMEN DOOR W.
VAN BARNEVELD

A Lvorens

Apotbeker te Amflerdam.

ik van deeze proeven , op de gelidusteerde Sublimaat genomen , verilag doe, zal ik kortelyk zeggen,
hoe ik zedert 3 Jaaren gewoon ben dezelve te bereiden.
1k neem een Spekfeenen Mortier,, vryve de opgehevene bytende Kwik daarin , tot een ontastbaar Stof; een once van
hetzelve fpreide ik op een Porcelein Schoteitje uit; of gebruike
ook wel de Mortier,, indien die plat is. Ik bedruipe hetPoeder
met zuiverenWyngeest(Aikobol Vini)tot dat het,geroerd zynde,
zo vloeibaar is, als dunne honig , en giete 'er dan nog, ter dikte van een laroohreed , Wyngeest over been , fleck denzelven in
de vlam , en roer het gemengde poeder onder het vlammen wel
eens om. De geest verviamd zynde, vryve ik de Sublimaat
wat op, en herhaale deeze deflagratie agt of meermaalen , my
voorzigtig , inzonderheid voor den Iaatflen damp , na iedere ontvlamming wagtende , als der Longe en Oogen zeer nadeelig.
Het zwarte korstje , telkens op de vlakte van het poeder agterblyvende , geeft aan deeze Sublimaat een aschgraauwe
Verwe, en daaraan fchynt men de genoegzaamheid van deflagratie te willen gekend hebben. Vyf dragma is gemeenlyk
het gewigt, dat ik als dan overhoude , en noeme dit, in navolging van anderen , Mercurius SMblimat. adustus.
Niettegenftaande de oude Chimisten reeds de bereidingen van
Leevende Kwik en andere Metaalen plagten te overbranden met
Wyngeest, om de al te fcherpe , der Metaalen aanhangende ,
Zouten, weg to neemen, gelyk Operinus van Paracelfus getuigt , dat hy alzo pleeg te handelen, met zyn turbitb minerale, en men hedendaags de Mercurius Sublim. Corrof. alzo
tragt te dulcificeeren, zo heb ik my zelfs wel eens gevraagd:
zoude dit ook vergeefs werk zyn? Zoude door het verlies van
het Zoutzuur,, dat het Kwikzilver gedraagen en vastgehouden
heeft, deze laadte niet losgemaakt , op vrye voeten getleld en
mede uitgedreeven worden? is de Kwik niet vlugger dan het
Zuur van Zeezout? en leert de blaauwe damp, under en na
het deflagreeren , ons het verlies van het Kwikzilver niet? maar
om dat zodanige vraagen en redeneeringen , misfchien, iemand
niet betlisfend genoeg zouden voorkomen , heb ik door vol.
guide Proeven getragt aan te toonen, dat de Sublim. adost.
Ff2
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maar zeer weinig van zyne fcherpten en zuure punten be.
roofd is.
De eerfte Proeve, op dat ik my niet zoude bedriegen, hello
ik drieledig genoomen. Ik nam 3o greinen Mercur. Sublint.
Corrol: en deed die in een ledig glaasje: daar tegen over (tel..
de ik een ander glaasje met go greinen Mercur. Sublim. adust.;
by ieder goot ik twee oncen kookend water om dezelve te
fmelten ; in ieder goat ik vervolgens zo veel Kaikwater, als 'er vereischt wierd, om de Kwik naar den bodem te
ploffen. Zes a zeven oncen , of liever iets meer, kunnen dit
te weeg brengen. Het nederplofzel was hoog geel gecouleurd.
Voorts nam ik dezelfde hoeveelheid Sublimaten in twee andere
glaasjes, en prvecipiteerde die , met vast Loogzoutig vogt van
Wynfteen. Het plofzel was rood. Eindelyk heb ik deeze
Proeve herhaald, met zo veel ontbonden vlug Loogzout, als
'er vereischt wierd ; het plofzel was Sneeuw-wit. Alle deeze
neergetlagene metallieke Kalken, heb ik met water afgezoet,
tot dat het opdryvende Vogt fmaakeloos aan myn tong was;
en voorts de poeders gedroogd en gewoogen.
Uit deeze Proefneemingen heb ik getragt te leeren, in welke
der Sublitnaten , de meeste Zoutdeelen , en in welke de meeste
gedulcificeerde Kwik te vinden zoude zyn. Aangezien bet
den Scheikundigen bekend is , dat het fcherpe Zoutzuur, die
de leevende Kwik tot een opgeheeve korst gemaakt heeft , zig
liever vereenigt , met bet aardagtig gedeelte des Loogzouts
of des Kaiks , dan met het Metaal , terwyl de vuurige deeltjes
des Loogzouts of des Kalks , zig liefst vereenigen met het
Metaal, en daarmede naar den bodem van het Glas zinken.
De Poeders nu, uit de Sublimat. adust. neergeploft , waren
aile zwaarder, en dus bleek bier uit, dat 'er minder Zoutdeelen in deeze geweest waren ,dan in de andere. Maar hoe groot
was dit verfchil? zeer klein: de nederplofzels der Sublimat,
adust. woogen, met Kalk so, met vast Loogzout 24, en met
vlug Loogzout 23 grein. Daarentegen uit de Sublimat. Cor.
rof. met Kalk ig, met vast Loogzout 2g, en met vlugLoogzout 22 grein. Dat dit onderfcheid piaats zoude hebben , had
ik reeds opgemerkt, toen ik de adustus in water ontbond,
want eenig graauw aschagtig poeder, dat niet finelten wilde, dog
dat ik met voordagt onder de nederplofzels gelaaten hebbe , zakte
naar den bodem van de glaasjes. Nieuwsgierig of dit Poeder
Kwik was , en hoe veel dit zoude weegen , heb ik een nieuwe
Proef gemaakt, en bevonden, dat in so greinen Sublim. adust.
omtrent 2 greinen van deeze Sublimaat onfmeltbaar bleef ,
dat zuivere gedulcificeerde Kwik was, en waarmede ik met
by.
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byvoeging van een halven droppel Sterkwater , zo wel als
met de nederplofzels , Koper konde verzilveren. Het vogt ,
van deeze 2 greinen gedulcificeerde Kwik afgefcheiden , plofte met vast Loogzout 22 greinen neder. Deeze battle
Proeve beantwoord aan de eerfte drieledige , en of ze niet
klaar genoeg mogten aantoonen , hoe weinig van Zoutdeelen ontbloote Kwikzilver in de Sublimat. adust. voor handen ware, zo zag ik dezelve door deeze volgende bevestigd.
Neem 8 o grein Plercur. Sublim. Corrof. en 10o grein Leevende Kwik, in een Mortier : vryf deeze beide , zo zult gy,
egter met moeite , de Leevende Kwik rnortificeeren , aangegreepen door de overvloedige Zuurzoute deeltjes. Neem
ook 8o grein Sublim. adust. en gy zult 'er niet meer, maar
evenwel ook volkomen en in denzelfden tyd , door vryving
kunnen onderbrengen 90 grein Leevende Kwik. Anderea
zal ik over de genoegzaamheid van deeze Proefneemingen
laaten oordeelen. En of de Geneeskragtige uitwerking van de
Sublim. adust., in vergelyking van de andere , aan dit klein
zoet gemaakt deeltje, aan het vlammetje van de Alkobol,
de Alkobol zelve , of aan eene nog onbekendere oorzaak,
toe te fchryven zy,, te raaden geeven.
Intusfchen zal my hier niemand gelieven te befehuidigen ,
dat ik de Sublim. adust. in verdenking zoek te brengen.
Een aantal Proeven hnmers , zedert meer dan een of twee
Jaaren , op en door verfchillende perfoonen genoomen , bevestigen ons deszelfs nuttigheid. Neen ; maar altyd gereed ,
de waarheid eener zaake aan den dag te leggen , heb ik
willen toonen , hoe dat, by het deflagreeren der Sublimaat,
zo wel , de zo zeer vlugge Kwik, als de geest des Zeezouts , uitdampt ; en dat derhalve de grond van zyne nuttigheid, in andere oorzaaken , moet geleegen zyn. Ik zoude een
zuortgelyke aanmerking kunnen maaken , over het Liquor
Mercurii van LOOFF. Meer dan eens heb ik dit gemaakt,
dat 'er telkens een goed gewigt Leevende. Kwik op myn
yzere plaatje bleef leggen , terwyl de Zouten , door de invloejing van de Lugt, metj yzerroestige deeltjes bezwangerd
in myn ontfangertje afdroopen.
NB. In een volgend Stukje, zal ik een gemakkelyke Manier,
on; de Corrofieve Sublimaat te bereiden I voordragen.

8 Sept. 1777.
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BERIGT WEGENS NOG ONB ESC FIRER VENE SC HEEPSTOCHTEN
NA DE NOORD • POOL GEDAAN ; DOOR DANIEL BARING•
TON AAN DE KONINGLYKE SOCIETEIT OVERGELEVERD.

D

E ontdekking van een Noordlyken Doortocht na de Oost.
Indien zou groote voordeelen aan den Handel yen.
fchaffen ; dewyl de Reis veel korter zou vallen dan langs den
gewoonen weg: dezelve zou, daarenboven , niet weinigtoebrengen ter volmaaking van de Aardrykskunde, van dit gedeelte des Aardbols; ze is ook het voorwerp geweest van
verfcheide vrugtloos afgeloopene Onderneemingen. De eery
fie Reistocht , met dit oogmerk gedaan door JEAN CABOT, in
den Jaare MCCCCXCVII, dat is omtrent vyf Jaaren naa de
eerffe Reis van CHRIS TOPHOR US coLumnus , die, Westwaards
aanzeilende, waar by America ontdekte, geen ander oogmerk
hadt dan om in de Indien te komen, langs eenen anderen
weg dan dien de Portugeefen namen. Allen, die het vervol.
gens beffonden, zyn niet gelukkiger geweest. Indien deeze
Doortocht bellaat, en indien dezelve oit ontdekt worde, zal
het, buiten twyfel, niet zonder gevaar gefchieden; en 't kan
zyn dat de gevaaren der Reize een gedeelte der voordeelen
wegneemen. Wanneer 'er eenige voordeelen in leggen, zyn
het de Rusfen alleen, die ze zullen trekken, ter oorzaake van
't gemak, 't welk de nabyheid hun verfchaft. Wat 'er van
de mogelykheid deezes Doortochts ook zyn moge , de Engelfchen hebben, in den Jaare MDCCLXXIII, eene nieuwe Reis
gedaan om zuiks te onderzoeken. De Heer BAR INGTON hadt,
in een breedvoerig Berigahrift, dit ftuk ontvouwd, en een
plan beraamd door de Koninglyke Maatfchappy te Londen
goedgekeurd : deeze gaf het der Regeeringe in handen, die
Captein PHIPPS last gaf deezen Tochr to onderneemen , en
zich naar de onderregtingen der Koninglyke Societeit te gedraagen CO. Hy hadt orde om zo naby de Pool te gaan als
hem immer mogelyk was ; by werd op de 79 Graaden verhinderd zonder veel verder te kunnen komen. De Heer BARINGTON

(*) Van de voornaamftebyzonderbeden deezer Reize na de Noord.
pool hebben wy onzen Leezeren verflag gedaan in ons Mengekverk.
Zie III Deel II Stuk der Hedendaagfebe Vaderlandicbe Letter.
Oefeningen , bl. 586 enz.
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TON heeft, geduurende zyn Reis en naderhand , nieuwe nafpeuringen gedaan; en daar uit een tweede Berigtfchrift zamengefteld ; der Koninglyke Societeit, op den 19 May des
jaars MUCCLXXIV, voorgeleezen , en naderhand gedrukt.
Het behelst veele gewigtige ontdekkingen , de voornaamfte
zullen wy bier onzen Leezeren mededeelen.
Naardemaal ik het ontwerp beraamd heb van eene Reize
na de Noordpool, goedgekeurd door de Societeit en aangepreezen aan bet Coliegie der Admiraliteit , uordeel ik my verpiigt,
Naar onder 't oog te brengen de nieuwe Berigten my desaangaande voorgekomen , van Scheepslieden , die bet verst Noordwaarcis zeilden. 1k zal niet fpreeken van de reeds gedrukte ,
die der Societeit niet onbekend kunnen zyn. De Berigten
van welken ik voorheb verflag te doen , fchynen hoope te
geeven om veel nader aan de Pool te komen ,dan de Scheepsvoogden , met die gewigtige onderneeming belast , hoe bekwaarn anderzins , gekomen zyn, en, ondanks hunne herhaalde poogingen, niet hooger dan 8o en een halven grand
vorderden.
lk maak een' aanvang met eene en andere aanmerking,
tot de Groealandfcbe Visfebery betrekkelyk , die ons zullen
toonen , dat wy nog niet in that zyn het middel aan te
wyzen om nader aan de Pool te komen , dan tot de
Noordkust van Spitsbergen.
Het is nog maar vyftig Jaaren geleeden, dat wy (Engel.
jcben) zo zeer vreesden door het Ys, in de Noorder Oceaan, geldemd te worden , dat de Scheeps Equipage do-ggaans
dan land bleef , en men zich vergenoegde met de Walvislchen , die zich aan de Bust vertoonden, met Sloepen te
vervolgen.
De begeerte om Walvischtraan te krygen , aangroeiende
Haar evenredigheid van het verminderen van 't getal der Visfchen , vondt men zich genoodzaakt, dieper in Zee te flee.
ken am ze op te zoeken en tegenwoordig braveert men,
door ondervinding geholpen , en door gewoonte verhard,
het Ys , en de ongelukken zyn zeldzaam ; dit heb ik van
Captein ROBINSON, van wien ik vervolgens nader zal fpreeken.
De Schepen , ter Walvischvangst uitgezonden , hebben
geene andere beftemming dan om zo veel Walvisfchen aan
te brengen als het mogelyk is, en wanneer de Visfchers ze
aantreffen op Zuidlyker Breedte, moet niemand gelooven dat
2y hooger op zullen zeilen, en hunne reis verlangen. Het
is derhalven zeldzaam dat zy boven de 8o Graaden NoorFf4
der
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der Breedre komen, of een fterke Zuide wind, of andere
toevallen moeten hun derwaards dryven. En, wanneer dit
zelfs gebeurt, heeft men veel moeite om van hun eenige waarneemingen te krygen: want deeze lieden zyn, over 't algemeen , onkundig van die zaaken, welke hun in Chat zouden
ftellen om de Aardrykskunde te verbeteren: zy hebben, daarenboven , andere veel noodwendiger bezigheden, en denken
Diet dat anderen zich meer dan zy aan die ftukken laaten gef.
legen leggen; voegt hier by, dat de meesten, ter Walvischvangst uitgerust, volftrekten last hebben, om, zo ras de eerfte
Visfchery voorby is , hoe ook dezelve moge geflaagd weezen, den fteven na 't Vaderland te wenden , zo dat zy ge.
heel niet in de gelegenheid zyn om hooger Noordwaards te
zeilen.
VG& laatstleden Zomer heeft noit eenig Schip byzonder
bevel gehad, om zo digt by de Pool te komen als eenigzins
mogelyk was ; alle de voorgaande lastgeevingen bepaalden
zich tot het zoeken van een' Doortocht ten Noord-oosten of
ten Noord-westen: die fteeds vrugttoos afliepen door de hine
dernisfen by aanhoudenheid ontmoet.
Naa dus getoond te hebben, gelyk ik myhadt voorgefteld,
dat de berigten, van Schepen , die de grootite hoogte Noorder-breedte zouden hebben kunnen bereiken, noodwendig
zeldzaam moeten weezen, zal ik der Societeit verflag doen
van 't geen ik, ten deezen opzigte, den laatstverloupen Zo.
mer, toen men een voorbedagte Reis na de Pool deedt , onto
dekt heb.
Wanneer dit befluit genomen was, en men, ten dien einde,
den Zeelieden de noodige onderrigtingen gegeeven hadt, ver.
haalde ANDRIES LUKIC, een bekwaam Chirurgyn (toen aan
boord van de Albion, in Plymoutb liggende) eenige Officieren, dat by op de Breedre van 84 en een halven graad Noorder breedte geweest was: by hadt, in den Jaare MDCCLVI,
gevaaren met het Schip de Reading, gevoerd door Captein
ROBINSON, en dien Captein, onder het baardfcheeren, hooren zeggen, dat men , naar alle waarfchynlykheid nog Dimmer
zo naby de Noordpool geweest was, alp zy zich toen bevonden.
Dit berigt gekreegen hebbende, fprak ik, in den voorgaan(len Winter te Londen gekomen , Captein ROBINSON, die
zich wel een dergelyk gefprek met gemelden Lutuc herb'.
nerde; maar sevens betuigde dat die Chirurgyn bet niet wel
onthouden hadt, als by van 84 en een halven Graad fprak,
iewyl het 82 en een halven Graad moest weezen. Hy
voeg•
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voegde 'er nevens, dat hy de breedte gegist hadt, uit het
terugzeilen in 611 etmaal , tot Hacluyts Kaap (*); dit ge.
voegd , by andere omftandigheden , door hem vermeld, in
tegenwoordigheid van twee Zee-Offizieren , die zyn zeggen
bevestigden lieten hem niet toe te twyfelen aan de nauw•
keurigheid zyner gisfing. Hy herinnerde zich ook , dat de
Zee nog open was te dier hoogte , zo dat hy niet twyfelde
of hy zou tot de 83 Graaden hebben kunnen zeilen: doch
hoe veel hooger durfdc by niet bepaalen.
Dezelfde Captein ROBINSON, het Schip de St. Geor,e voe.
rende , bevondt zich den is Juny des Jaars MDCCLXXIII,
op 81 Gr. i6 Min. Noorderbreedte, nauwkeurig waargenomen met een Quadrant van HADLEY ; de noodige aftrekking
van de Straalbreeking op de Graaden der Breedte gedaan het).
bende. Dewyl hy, ten dien zelfden tyde, eenige Walvisfchen zag blaazen, zette hy ze vyf uuren na , waar door hy
op 81 en een halven Graad kwam. De Zee vertoonde zich,
zo verre men van de mast kon ontdekken, aan alle kanten,
Open.
Captein ROBINSON is een der ervaarendfle Zeelieden ; by
heeft de Groenlandfcbe ZeeEn twintig Jaaren doorkruist, behalyen den tyd dat by in dienst geweest is van de Compagnie
in Hualftns Baay. Hy is in that, om alles , wat hy verhaak,
uit zyne Journaalen te bevestigen. 1k zou verfcheide andere
gewigtige byzonderheden , van hem vernomen, Spitsbergen
en de Noordlyke Zean betreffende , kunnen vermelden: doch
zal my bepaalen met alleen op te tekenen , dat het , zyns agtens,
mogelyk is den Winter in die Landen door te brengen, op
eerie veel min elendige wyze dan men zich verbeeldt: naardemaal de Rusfen , op Spitsbergen, eenige kleine Huisjes gebouwd hebben, om Viervoetige Dieren te jaagen,'wier bout
veel beter is als zy in den Winter, dan wanneer zy in den
Zomer, gedood worden.
Het tweede getuigenis , 't welk ik in 't midden zal brengen
van een Zeevaarenden , die verre in 't Noorden doordrong,
is dat van Capt. CHEYNE , die aan den Heer DALRYMPLE ,
Lid van de Koninglyke Societeit, veele vraagen over de Zee
omfireeks de Noordpool beantwoord heeft: hy zegt den 8o
graad Noorderbreedte bereikt te hebben; doch geeft niet te
verftaan of hy dien graad bepaalt door Waarneeming of by
Gisfing: fchoon men , uit eenige zyner antwoorden , zou kunnen afleiden , dat hy op gedaane Waarneentinge afging.
By

(*) Deeze iigt volgens Cap.
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By ongelnk is die Captein tegenwoordig op de Kusten van
Africa , zo dat wy van hem geene nadere ophelderingen ,
dit (Ink betreffende , kunnen ontvangen dan by zyne wederkomtt.
Terwyl men de Schepen tot den Tocht, na de Noordpool
beftemd , toerustte , verhaalde een zeer kundig en bekwaam
Zee - Officier , de Heer JEAN CARTWRIGTH twaalf jaaren geleden , gehoord te hebben, van eene merkwaardige
Reize , op welke Captein MAC CALLAN tot omtrent 84
Graaden Noorderbreedte gekomen was. De Heer CART.
WRIGTH hadt dit berigt van een zyner Mede-Officieren , den
Heer JEAN WATT, tegenwoordig Luitenant , toen aan boord
van het Schip van Captein MAC CALLAN. Ik oordeelde my
verpligt tiler van der Admiraliteit kennis te geeven , die niet
zou verzuimd hebben den Heer WATT, terftond , op dit fink,
te ondervraagen , indien by zich ten dien tyde niet in America bevonden hadt. By zyne wederkomst fprak de Heer
CARTWRIGTH hem over de Reis met Captein MAC CALLAN ,
en de Heer WATT deelde hem dezelfde byzonderheden mede als voor twaalf Jaaren. De Heer CARTWRIGHT dagt my
plaifier te zullen doen met den Heer WATT by my te brengen , ten einde ik het berigt, uit den mond van dien Heer
zelve , mogt ontvangen ; by deedt het, en de bier het hoofdzaaklyke zyns verhaals.
In 't Jaar MDCCLVII bevondt zich de Heer WATT aan
boord van 't Schip de Campkelton , gevoerd door Captein
MAC CALLAN, ter Groenlandfcbe Visfcberye uitgerust : thande de Visfchery was de Scheeps-Equipagie meest aan land.
Maar de Captein, een uitmuntend Zeeman zynde , geloofde
meer nuts te zullen doen met een tocht na de Pool; by
ondernam denzelven , en was, v66r het einde van de naavisfchery,, weder. Hy zeilde, zonder de minfte hinderpaal
te ontmoeten , tot op 83 en een halven Graad ; vondt de Zee
Reeds open , en geen Ys altoos : de Ingtsgefteldheid was
zeer gemaatigd , derwyze dat de Heer WATT niet geloofde
dat men des betreffende een aangenaamer reis zou kunnen
doen. 't Is nauwlyks noodig te zeggen dat de Breedte van
83 Graaden bepaald werd door Waarneemingen dewyl de
Captein voornaamlyk een oogmerk hadt tot de Pool toe te
zeilen , namen de Captein, de Onderftuurman , en de jonge
WATT, van tyd tot tyd , de Breedte met Quadranten van
DAVID$ en HADLEY ; waar . nevens men mag voegen , dat zy,,
en op de heen en op de terugreize , beftek gezet hadden
Op zo booze Noorderbreedte geby Hacluyts Kaap.
kcs
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lumen , klaagde de Onderliuurman , dat het Kompas veran.
derde, waar op de Captein , fchoon met tegenzin, toellemde
Piet verder te gaan , wel weetende, dat indien hun eenige
ramp overkwam , hy daar voor aanfpraaklyk zou weezen by
zyne Meesters, die door den Onderftuurtnan kennis fIondea
te krygen, hoe deeze zich aangekant hadt tegen het hooger
opzeilen. Veele Scheepslieden begeerden bet verder door te
zetten, en onder anderen herinnerde zich de Heer WATT zeer
wel , dat een bekwaam Zeeman , JEAN KELLY genaamd,
gansch gramftoorig was over bet wenden van den & yen. De
Captein hadt meermaalen, in 't byweezen van WATT en an=
deren, gezegd , dat by, wanneer de Onderftuurialan 'er zich
niet tegen verzet hadt, waarfchynlyk de Pool zou bereikt heb.
ben. Deeze Captein en Onderituurwan zyn thans beidert
overieeden , en het is zeer twyfelagtig of men het Dagregistet
van dat Schip oit zal kunnen magtig worden.
Hier that aan te merken, dat men , op deezen geheelen
Tocht, geen Land ontdekt hadt : eene ornitandigheid bekragtigd door Captein ALEXANDER CLUNY, op eene Kaart, geplaatst vooraan in een Welk , 't welk ten tytel voert The
American Traveller , in den Jaare 1767 , by SALLY en ALMON
gedrukt. Deeze Reiziger, wiens verhaal zeer veele gewigtige
ontdekkingen bevat, bevondt zich, in den Jaare MDCCLXI
in Hudfons Baay,, van waar hy te Sande een doortocht in 't
Noorden zogt te ontdekken: by drukt zich, in een Brief aan
Lord naumouTu , deswegen, dus uit. „ ik heb de eer go„ had 11 de Ontdekkingen mede to deelen door my in den Jan.„ re MDCCXLIV gedaan, als mede een berigt van myne
„ Reize, zints dien tyd gedaan langs Traverfy,, de kust vau
„ America, van de 68 gr. Noorderbreedte, tot het Voorge„ bergte van Florida ; my eenige duizend mylen diep begee„ yen hebbende in woeste landen , waar nimmer eenig Eu •
„ ropeaan den voet genet hadt.” Op deezen gevaarlykeu
Tocht was by vergezeld van vyf Mannen , zy gleeden op
fchaatzen, terwyl zy hun voorraad mode voerden in een flee.
de door drie honden getrokken. CLUtW ging your op met
het Kompas in de hand. In den Jaare MDCCXLVI, deedt
by eene Reis na Groenland , en bereikte 83 en een halvert
graad Noorderbreedte, bykans onder dezelfde Meridian als
de Kaap Hacluyts , zonder volarekt Ys of Land to ontdekken. Deeze Captein is omtrent vier Jaaren geleden ge.
itorven. Hy hadt ten oogmerk zyne Reis in America uit te
geeven, zyne papieren zyn thans to Quebec in handen van
den
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den Heer jomersom Allen , die hem gekend hebben, geeven
getuigenis aan zyne braafheid en waarheidsliefde.
De Heer WATT bereikte , toen hy de voorgeme/de Reis deedt,
flegts zeventien Jaaren; doch by deedt, zo wel als de Onderfluurman , waarneerningen ; het is, derhalven , niet te bevreemden , dat hy zich nauwkeurig kon herinneren wat 'er,
twee en twintig Jaaren geleden, op de Breedte van 83 Graaden, gebeurd was. Het is als of iemand zich herinnerde dat
hy, v6Or twee en twintig Jaaren, een Vriend fprak , die 83
en een halve myl van Londen woonde; en mag men niet afgaart op zyn geheugen ten opzigte van eene zo merkwaardige
Noorderbreedte? Ik kan hiernog byvoegen, dat de Heer WATT,
om dat het zyne eethe Reis was, en hem veele gewigtige zaaken op dezelve overkwamen , zich daar van meer ornflandigheden kan vertegenwoordigen, dan van alle die hy ze"
dert gedaan heeft: en daar hy grooten fmaak in de kundigheden , tot de Zeevaard behoorende , vondt, is het zeer natuurlyk , dat deeze hooge Graad van Noorderbreedte op hem een
diepen indruk gemaakt hebbe. Andere Zeeofficiers hebben
my desgelyks verklaard , dat de omftandigheden hunner eerfie
Scheepstogten hun 't leevendigst voortIonden , en dit is natuurlyk dat het volftrekt overtollig zou weezen my op te hon.
den met 'er redenen voor by te brengen.
Maar, indien men weigert geloof te geeven aan den Heer
WATT, moet men het ook weigeren aan de herhaalde verzekeringen van den Captein MAC CALLAN zo dikwyls gedaan,
dat by, wanneer de Onderituurman hem niet ongerust gemaakt hadt, waarfchynlyk de Pool zou bereikt hebben; en hoe
zon by zich iets dergelyks hebben kunnen verbeelden indien
by met de daad niet tot eene zeer groote hoogte Noorder,
breedte. gekomen was? — Men gou kunnen aanmerken ,dat,
daar deeze Reis meer dan twintig jaaren geleden is, 'er geen
geheugen gevonden wordt, op 't welk men, naa een zo lang
tydsverloop, kan afgaan. 't Is waar Captein MAC CALLAN
beflondt dien 'Focht in 't Jaar MDCCLVII; doch de Heer
WATT deedt het volgende Jaar weder eene Reis na Greenland, en heeft, bykans die zelfde Zeen doorkruisfende, de
waarneemingen , het voorgaande Jaar gedaan, te beter in 't
geheugen kunnen prenten, fchoon hy toen niet hooger kwatn
dan 8o graaden. Br heb ook reeds gezegd dat 'er maar twaalf
Jaaren verloopen waren, zints zyne eerfte Reis , toen by 'er
een verhaal van deedt, in tegenwoordigheid zyner Medeoffieieren , aan den Luitenant CARTWeIGHT. Hy heeft ciok verfchei-
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feticide gefprekken over dit onderwerp gehouden met den
Captein me CALLAN , naa dat zy beiden het vaaren op
Greenland getlaakt hadden; de Heer WATT, Luitenant op 's
Konings Vloot, en de Captein MAC CALLAN, Boekhouder
geworden zynde op het Oorlogfchip de Tweed.
't Gebeurde in 't Jaar dat de Krygstocht tegen Belle-Isle onderbotnen wierd, dat de Heeren WATT , MAC CALLAN, en
WALKER, (doorgaans bekend order den naam van Commodere
WALKER, OW dat hy in den laatften oorlog bevel voerde over
den Kaper la Famille Royale) zich by elkander te Portsmouth
bevonden , en fpraken over de omflandigheden van de Reis
na Groenland , waar by de Heer WALKER byzonder belang
bath ; dewy! hy een der voornaamtle Reeders geweest was in
bet Schip de Cavbelton. Dit was eene gelegenheid om den
Heer WATT alte de omflandigheden te herinneren. De Heer
WALKER onthoudt zich tegenwoordig in Spanje, ik zal niet
nalaaten hem , als by weder komt, te gaan zien, en te vraagen
over 't gefprek met die Heeren te Portsmouth gehouden.
De Heeren WATT en MAC CALLAN hebben ook, nu twaalf
Jaaren geleeden, elkander te Londen ontmoet , en hun gefprek
viel , gelyk dit nataurlyk is, op het zetfde onderwerp , en zy
betuigden het zelfde ten opzigte van de Graaden Noorderbreedte door bun bezeild.
Lk ontleen, voor tegenwoordig, myn laatfle bewys nit het
getuigenis van Dr. CAMPBELL , dien bekwaamen Uitgeever
der Reizen van HARRIS s welke by vervolgd en verbeterd
lieeft. Een der weezenlykfte Byvoegzels tot dat kostbaar
Werk is de Reis van Captein R000zwztry , rondsom de Wereld , van wien verfcheide byzonderheden verhaald zyn door
den Heer DAtee6, in Holland gebooren , Kleinzoon van den
beroemden DAILL6, Leeraar te Charepton die, in 't Jaar
MDCCXLV , te Racquet-court FleetJlreet woonde en de
Geneeskunde beoefende.
Dr. CAMPBELL ging den Heer DAILL6 zien, oin hem te
bedanken voor de bezorging der Reize van Captein ROGGEWEIN : te welker gelegenheid de Heer HAILLe hem betuigde
dat die Reiziger misfchien.verder dan eenige andere Zuiden Noordwaards geweest was; ook verhaalde hy zelve; op
een Schip der Vloote van ROGGEWEIN zeer hooge Graa.
den Zuiderbreedte bereikt te hebben: en wat de Noorderbreedte betrof hier omtrent gaf de Heer CAMPBELL dit berigt.
Het is omtrent vyftig of zestig Jaaren geleden dat men
in Holland de gewboute hadt een Oorlogfchip te zenden
Oil'
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om toezigt te houden op de Groenlandfcbe Fisfcbery ; ik
weet niet of die gewoonte nog (land houdt en beftendig
onderhouden wordt (*). De Heer DAILL6, toen nog Jong ,
bevondt zich aan Noord van het Schip ten dien einde ultgezeild. Tusfchen de vroege en laate Visfchery bekroop
den Captein dezelfde lust als MAC C 1[.LAN, om te beproeven of by de Pool niet zou kunnen bezeilen: en dit onderneetnende , kwam hy, zo veel de Heer cAmPBELI. zich weet
te herinneren , tot 88 Graaden Noorderbreedte , waar de
lugtsgelteldheid zagt en de zee geheel vry van Ys was, en
omtrent dezelfde beweegingen maakte als in de Golf van
Bifcaye. DAn.Le hieldt by dien Captein fterk aan om hooger op te zeilen ; doch kreeg ten antwoord, dat hy reeds
te verre gegaan was, dat men hem in- Holland moeilykheid
zou kunnen aandoen , over 't verlaaten van zyn post : en
dit was ook de rede dat by geen Dagverhaal van deezen
Tocht wilde -opgefteld hebben.
Hier tegen kunnen twee zwaarigheden in 't midden ge.
bragt worden. Voor eerst, dat dit verhaal min iteunt
op 't geheugen van DAILL6 dan dat van Dr. CAMPBELL. —
Ten tweeden, dat men geen Dagverhaal, om de gemelde reden, van deeze Reis gehouden heeft.
De gelegenheid van het onderhoud, tusfchen Dr. CAMPBELL
en den Heer DAILL6 , was het toevallig gewaagen eener
ze van Captein ROGGEWEIN na 't Zuidem. En zou men kunnen veronderitellen dat de Heer DAtt_d een zo omitandig
verhaal zou verzonnen hebben, zonder dat by immer ,met de
daad , op aanmerklyke hooge graacien ten Noorden geweest
was? Men zal toeitaan , dit is van alle waarfchynlykheid ontbloat; en zou hy, daarenboven, zich hebben kunnen vet.
gisfen , in de verzekering dat hy by den Captein iterk hadt
iangehouden om het verder om de Noord te zetten?
Werpt men tegen , dat men dit verhaal niet van DAILL6 zely e heeft; maar van - Dr. CAMPBELL, en dat 'er reeds dertig
Jaaren verftreeken zyn naa het houden deezer zamenfpraake:
bier op dient ten antwoord, dat Dr. CAMPBELL een verbaazend Iterk en vast geheugen bezit: voor zulk een Man that
hy bekend by alle zyne Vrienden; men weet welke blyken
van bekwaamheid by gegeeven heeft, in 't geen hy fchreef
van de Aardrykskundige Ontdekkingen over de geheele Wereld gedaan. Ik verwonder my geenzins, dat hy zeer aandag.
tig
(*) Wy kunnen verzekeren , dat het alleen in Oorlogstyden gebruiklyk is, ter befcherming der Vloote.
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tig naar het verhaal van pima geluisterd , en 't zelve zeer
wel onthonden heeft, boven al wanneer men in aanmerking
neemt , dat dit berigt hem gedaan wierd onmiddelyk naa de
eerfte Uitgave zyner Verzamelinge van Reixen. Men vergeet niet ligt dingen, waar in men het groodte belang aelt,
en, fchoon ik in geenen deele durf zeggen een geheugen te
hebben, eenigzins dat van Dr. CAMPBELL evenaarende , hou ik
my verzekerd , dat , indien ik nog dertig Jaaren leeve en
de tegenwoordige vermogens van geest blyf bezitten , ik my
zeer net elk der Breedten, in het tegenwoordige opilel vervat , zal kunnen herinneren.
/k laat het aan de Societeit over te oordeelen over de
maate van geloofwaardigheid , verfchuldigd aan elk deezer verhaalen. Ik heb my bevlytigd um ze op te zamelen,
ze zo nauwkeurig en zo omftandig voor te draagen als my
mogelyk was , tevens bybrengende wat kan dienen om ze aan
te neemen of te verwerpen: en heb ik getragt ze te onderfchraagen , het was om dat ik ze voor egt hieldt.
Wanneer men alle deeze Proefneemingen nagaat, blykt het,
dat men nog niet zeker weet in welk een Saifoen een Schip
best van Spitsbergen vertrekke om na de Pool te ftevenen; als
mede dat het niet van het Jaargetyde alleen, maar van andere
toevallige ornflandigheden afhangt, dat de Zee rondsom de
Pool open genoeg is, om zonder gevaar van Ys te zeilen.
Indien men, ingevolge van tyd , alle Jaaren aan board der
Schepen, die na Groenland vaaren, een Officier van den Kuning mede gaf, zou men misfchien eindelyk dat gelukkig
oogenblik treffen, en de Admiraliteit zou het gebruik van
't Schip, 't welk de Visfchery verliet om na de Pool te zeilen , kunnen betaalen.
Wy mogen, by deeze berigten van den Heer BARINGTON,
voegen , dat de Proeven , met het bepaald oogmerk om de
Pool te bezeilen,gedaan, en inzonderheid de laatile van Cap.
tein PHIPPS , tot welks naaleezing wy onze Leezers nogmaal
wyzen , fchynen re toonen , dat de uiterfte poogingen van
menschlyke vlyt de altoosduurende hinderpaal, door de Namur in de Poolgewesten geiteld, niet kunnen te boven komen.
De Wysgeeren zullen de hoop moeten opgeeven van hunne
nafpeuringen verder uit te Ilrekken dan de grenzen , die het Ys
aan de Zeevaard Reit: en zich moeten vergenoegen met de
waarneemingen gedaan onder het voortzetten dier proeven,
welke ten minflen lets toegebragt hebben tot verrneerdering
van de kundigheden der Zeevaarel.
B t-
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ZEDENKINGEN OVER DEN LASTER EN DE KWAADSPREE.
KENHE1D.

(Uit bet Engelseh.)

TNdien wy op onze eigene daaden wilden letten, en die,
waar van wy ten eenigen Dage, rekenfchap zullen moeten
geeven, nauwkeurig onderzoeken, zouden wy zo weinig tyds
vinden, als genegenheids hebben, om op die van anderen
het oog te vestigen. Wanneer onze geaartheid ons aanprikkele om eer te veroordeelen dan goed te keuren, kunnen wy
deeze neiging voldoen door onszelven te beichouwen , en
geen onzer medemenfchen te beledigen , door het kwetzen
buns goeden Naams. Op deeze wyze zouden wy tot nut van
onze eigene zielen aanwenden, 't geen anderzins een vloek
voor dezelve en de Maatfchappy Itrekke. Onze Eigenliefde
zal ons behoeden tegen eene al te ftrenge berisping onzer eigene gebreken; doch zy, die overhellen om de misflagen van
anderen te berispen, wyken zelden aan de gunfligfle zyde af.
AN de Berispers eene gefchiedenis verhaalen, die het Cha.
ratter van ieinand kwetst, loopen zy los heen over alle omflandigheden, welke anderen kunnen beweegen om regtmaatig te oordeelen; doch zy than breedvoerig flit op de omflandigheden, flrekkende om het geval in 't flegtfle licht te plaat*
zen, en blyven zelden vry van vergrooting.
Wy kunnen de Lasteraars in twee foorten verdeelen: de
eerfte, (en die deezen naam in de volfte uitgetlrektheid toekomt,) zyn de zodanigen , wier helfche boosheid hun aanzet
om gefchiedenisfen te verzinnen, ingerigt om het Character
van anderen eene vlek aan te wryven — de tweede , (die
eigenlyk Kwaadfpreekers mogen heeten,) zynMenfchen,die,
met voordagt, bet fchandelyke, 't geen zy van anderen gehoord hebben, verfpreiden.
Welk eene onfchuld, hoe zuiver , is fchootvry voor den
eigenlyken Lasteraar? Welk een Deugd kan ons befchutten
voor de kwaadaartigheid van eenen vyand, die door geene
banden van eer of geweeten zich laat te rugge liouden?'tStaat
te dugten, dat zulke Onverlaaten zo verre gekomen zyn dat
niets op hun eenig vermogen hebbe, Zy, die gefchandvlekt
gaan door den onverdienden fmaad dier boozen, kunnen zich
alleen troosten met de verzekering, dat de Waarheid , in 'r
elude, over de valschheid zal zegepraalen; dat eene volitandye
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dige pligtsbetragting de kwaadaartigheid zelve zal ovrwin.
nen.
De Kwaadfpreekers, die needs bet oor geopend hebben
om kwaad gerugte in te dringen , en zo yverig zyn in het
vertellen als greetig in het hooren van 't geen tot nadeel des
naasten tlrekt , weeten dat 'er weinig in fieelte als het verhaal•
de van gering aanbelang is; dit zct hun aan orn elk woord,
elke omflandigheid, te verzwaaren ; het laakenswaardige breed
uit te meeten: 't geen niet laakenswaardig is te verdraaijen ,
en de onverfchilligfle daaden te misduiden. Veelen maaken
zich aan dit vergryp fehuldig, zonder immer te bedenken dat
zy tegen hun Naasten zondigen in een der tederfte- pante')
waar in zy hem kunnen beledigen ; dat zy hem berooven van
iets hem dierbaarder dan alle zyne andere bezittingen. Dit,
nogthans, is met de daad het geval, en de beiediging worth
bier door cc kwetzencler,, om dat ze, over 't algemeen, onbertielbaarder is dan eenig ander ongeiyk.
'r Is mogelyk iemaud , die men onregtvaardig behandeld
beefs, ten opzigte van zyn geld en middelen, ruime vergoeding te fchenken, het hem viervoudig wedergeeveude; doch
het is niet altoos in iemands magi, als by evens anders agting
gefchonden hebbe, die fcliennis geheel te boeten. Het kwaad
van een perfoon gelprouken worth niet gereed vergeeten, maar
dikwyls, ten zynen nadeele, langen tyd daar naa , herdagt.
Het verdient onze opmerking, dat Menichen, die zelve de
min& verdienften bezitten, doorgaans bet tirengst de gebreken van anderen berispen : hunne Zielen niet in lint om zich
te verheffen , vinden voldoening in de rest der wereld op
dien eigen peil te brengen. Dan hoe kragtloos en verfoeienswaardig is deeze wyze van zyne fchande te bedekken Zy
kan met geene mogelykheid gelukken. De Eerroover macs
zich verzekerd houden, dat 'er veelen op zyn gedrag letten,
die niet zullen nalaaten de mistlagen aan den tag te leggen
van hem, wiens hoofdbezigheid het is, die van anderen aan
te wyzen. Indien iemand zich van de goede gunst des Menschdoins wil verZekeren moet by eenen geheel tegen overgeffelden weg iritlaan , ten mintten een onzydig gedrag houden;
en zo fly geen goedaartigheids genoeg hebbe om te, ver.
zagten , althans geene kwaadaartigheid in het verzwaaren
betoonen.
Het gaat maar al te zeer door , dat geen Menfchen der
berispinge nicer ten doel "ban, dan zy, wier groote en goes
de hoeclanigheden men yeelligt zeal aanzien als eerie zee
kere fchutsmuur daar tegen. De, flegten en nydigen misfen
VI. DEEL. MENGELW. NO. W.
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noit een gebrek te vinden in zodanige Deugden, als zy niet
kunnen volgen. Lieden , die , met vollen regt, de goedkeuring en toejuiching wegdroegen van verilandigen en braaven , vonden zich menigwerf met fmaad overlaaden van
voorbaatige en onbarmhartige oordeelaars.
Niemand hoop ik zal dit indiervoege opvatten als ftrekkende tot moedbeneeming der geenen , die de paden der
Deugd wenfchen te betreeden: want, fchoon een braaf leeven den Laster den mond niet kan fnoeren zal het dien
in 't einde kragtloos maaken , door de valschheid des verhaals , met de daad , te befchaamen. De vergiftige Lasteraar moge , voor een' tyd, eens anders goeden naam, door
leugentaal onteeren; het zal ten laattlen blyken, dat hyzich
zelven het meeste kwaad gedaan hebbe: vermi4s bet ftrenge vonnis door hem over anderen geitreeken , over hem zal
geflaagen worden , door eenen onpartydigen Regter, „ die
„ niet gelyk de Menfchen aanziet 't geen voor oogen is;
„ maar een iegelyk oordeelt, beloont of ftraft, naar zyn ei„ gen werk."
Ik kan met nalaaten hier te reppen van een ftuk , doorgaans weinig opgemerkt; doch , 't geen een allerverraadlykfle wyze van Eerfchennis flag heeten: ik meen het pryzen:
door uitbundigen lof te geeven aan gemeeneDeugden ,krygt
men ligt het Character van een braaf man ; en vindt gereed
geloof , wanneer men naderhand daar van gebruik maake,
met het trouwloos oogmerk van faamrooving , in gevallen
van weezenlyke aangelegenheid. De wreedheid van zulk
eene handelv‘yze vindt nauwlyks wederga, en het fmert ons
te moeten zeggen ,. dat men ''er, met maar al te gelukkigen
gebruik van maake, tegen het zwakfte en weerloosfte deel des Menschdoms ; wier Characters, dens befmet,
door geen vloed van trannen fchoon gemaakt ; wier agting
dris verlooren, door het onopfpraaklykst gedrag niet herkreegen kan worden. — Niemand zal het my ten kwaade duiden als ik beweer,, dat , onder deeze ongelukkige
der Schoone Sexe, die door &nen kwaaden flap, voor altoos alien eisch op de goede gedagten der wereld , ten opzigte van hun voorgaand en volgend gedrag, verlooren hebben, zoipmigen gevonden worden, die, hadden zy geen deezer betninnelyke hoedanigheden bezeten welke de Ziel kunnen
vercieren, noit zouden gevallen wcezen. Tederheid van aart,
overgegeevenheid aan cell openhartig en onagterhoudend vertrouwen, eene niets kwaads vermoedende onfchuld, zyn de
bronnen geweest van den heilloozen misIlag, die haar ongefchikc

OVER DEN LASTER ENZ.

427

fchikt gemaakt heeft your den heiligen band des Huwelyks,
en ten rpot gefteld der zodanigen, die vry liepen: dewyl zy in
geene verzoeking kwanten, of hare kuischheid aan de koelheid haarer gefteltenisfe, en de voorzigtige afkeerigheid haars
barten, hebben dank te weeten. Ongelukkige Sexe I diezelfde
gevoeligheid van aart, welke u ten val bragt, maakt het voor
u ondraaglyk veragt te worden „ van ieder die uw geval ver„ telt, en roemt op 't goed geluk haar befchooren dat zy haa„ re Eer behouden heeft." Maar hoe dikwyls is dit onfchatbaar kleinood, een goede Naam, enkel op vermoeden, verlooren!
Laat ons , derhalven, alien de zodanigen, die fchuldig than
aan het bevlekken van eens anders goeden Naam, en het bezoedelen zyner Agtinge , waarfchuwen, dat zy „ vuurfpran-kelen, pylen , en doodlyke dingen werpen" , en zeggen
Jok ik 'er Diet mede? Wy behooren elks Character aan to zien
als te heilig , oat , zelfs door vermo.e.den , gelchonden te worden: fchynbaarheden zyn zeer bedrieglyk , en zy werden zomwylen door de fterkfte misieid. 'Er kunnen verfcheide byzondere redenen weezen, waarom de menlchen niet altoos
vryheid hebben om de waare roerzels hunner bedryven te ontdekken : die, ontdekt zynde, bun your alle berisping zouden
beveiligen. Geen kwaad kunnen wy begaan met aan de
gunftigfte zyde te dwaalen '• en, wanneer eene zaak tweezins
kan.worden opgevat, is het de pligt eens Christens die ten
beste op te neetnen. „ Het is, zegt de SPECTATOR, de
Zegepraal des vernufts u van bedillen te wederhouden,
„ vaardig te zyn in 't zien van inisflagen, en traag in het ten
„ toon tiellen.' In de daad, het is onmogelyk dat een ede/aartig hart zich vernedere om zelf een vyand te lasteren ; doch
het_ Itrekt tot een baarblyklyk teken van eene geringe en laage
Ziel vermaak te fcheppen in kwaad te fpreeken , en te hooren
fpreeken.
Het is een uitmuntend zeggen van ANTON1NUS, dien grooten Keizer en Wysgeer: „ Geen Mensch was ooit ongeluk„ kig ow dat by niet nieuwsgierig de bedryven en verrigtin„ gen van anderen doorthutfelde; dan die Mensch is ieker
„ ongelukkig, die op zichzelven en den ftaat zyner eigene
„ Ziele geen agt geeft. '
Ongetwyfeld is het voor oils van 't uiterst aanbelang onze
eigene Harten te anderzocken. Dit doende zal de beste onzer zo veele dagelykiche mistlagen ontdekken , zo veel werks
in 't bedwingen der driften vinden, zu veele herhaaide piigtsverzuimenisten untwaar worden, dat by, op ziehzelven beGg2
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hoorelyk agtflaande, geen vermaak zal fcheppen in het ophaalen en openbaar maaken der misflagen van anderen.
Zelden gebeurt het dat hy,, die mild is in 't vertellen , zich
flrikt aan de waarheid vast houde. Het uitweiden over eene
gefchiedenis , het vergrooten, wekt de aandagt der luisterende menigte, en die zoekt de Kwaadfpreeker uit te lokken.
Misfchien is 'er, behalven Moord, geen misdryf, 't welk
van jammerlyker gevolgen zwanger gaat , dan dat Kwaad waar
over wy thans handelen : men kan zich niet hoeden tegen
een' flag, dikwyls door een onbekende hand gegeeven, en
deeze kan ons een onherftelbaar leed berokkenen , eer wy
weeten , van waar dezelve komt. Geene Zonde is 'er
ook , voor welke zo weinig, ter verfchooninge, kan worden
ingebragt. Andere Ondeugden hebben lets op 't oog, waar
door men zich zelfsvoldoening kan belooven. De Eerzugtige
fireelt zich met denkbeelden van Magt en Aanzien; de Wellustige bedoelt het genoegen zyner Zinnelyke Lusten; de Gierigaard ziet het bezit van Schatten voor 't hoogfle goed aan.
Doch de Lasteraar Belt zich geen ander vermaak voor dan
dat by anderen elendig mag zien. Die booze zielsgefteltenis
plaagt zichzelven, en buiten fiaat om zelve gelukkig te zyn,
wil zy niet dulden dat anderen genoegen fmaaken.
Otn te befluiten: lets goeds te zeggen is eene gemaklyke
pligt; geen kwaad te fpreeken vordert enkel ftilzwygen, 't
geen ons niets kost dan het is eene bedroevende aanmerking , te denken, dat 'er by 't Menschdom eene kwaadaartigheid huisvestte , die grooter vermaak vindt in het ontdekken van Gebreken , dan in het aanpryzen van Deugden.

WET AFZIGTIGE DER GEMAABTHEID IN DE JUFFEEScHAP, VERLEEVEN GESCHETSTE CHARACTERS.
TOOND IN NAAR.

(Uit bet Engelscb.)
If Z Eer onlangs (*) hebben wy onzen Leezeren, op het voetI) fpoor Bens Engelleben Schryvers, de Dwaasbeid der Ge„ maaktheid in de Mannen, voorgedragen:onzeLeezeresfen zul„ ten 't zich flier beigen, dat wy, hem volgende, die zelfde Dwaas„ held, onder de Schoone Sexe heerfchende , in helderen dag zet.
„ ten. Hy maalt ze in deezer vozge, met eigen kleuren, af.
In
Zie boven ,
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Tn een voorgaand Vertoog, vrymoedig de Gemaaktheden van myne eigene Sexe doorgeftreeken hebbende, vlei ik my, van de Jufferfchap wel vergifnis te zullen verwerven , wanneer ik, met dezelfde onpartydigheid , deeze zwakheden , en ydelzinnigheden ,
waar aan haare Sexe, niet min, ja ik durf zeggen meer onderhevig
is, dan de onze, voordraag: ik zeg meer onderhevig, dewyl haare
Icring van werkzaamheid bepaalder en kleinder is. Der Mannen
kring mag zeer ruim genaamd worden; deeze bevat alles , van het
bebouwen der Aarde tot het beheerfchen derzelve ; de Mannen
worden alleen gemaakt door byzondere Characters aan te reemen,
tot welken zy ongefchikt zyn; hoewel anderen in die zelfde Characters kunnen uitmunten. Maar met de fchoone Sexe is het geheel enders gelegen: want 'er zyn veele Characters niet van de
Vrouwlyke foort, en, gevolglyk , kunnen de Juffrouwen tweeerlei
foorten van gemaakte Zottinnen uitleveren: de zodanige, naamlyk,
die zich iets aanmaatigen 't geen niet tot de Sexe behoort; en die
buiten hun eigen natnurlyk Character gaan, fchoon zy binnen den
Vrouwlyken kring blyven.
Het zou my grootlyks frnerten te beledigen, dear ik alleen ten
oogmerk heb raad te geeven en te verbeteren. Ik hoop, derhalven, dat de bevallige Sexe het my zal ten goede houden , nIs ik
aan de onze deezen vooerang toeken. Lenten zy overweegen, dat
elke SPxe haare onderfcheidende kenmerken hebbe, en dat, indica
zy, met rede, een' Man, die zich met Vrouwlyk doen bemocit ,
geen der Jufferfchap alleen toekomt, een yav hen noemen, gelyk
zy met volien regt hem dien naam mogen geeven; wy oolt , met
gelyk regt, dien bal haar mogen toekaatzen , wanneer zy, haare
natuurlyke Characters afieggende, in zodanige willen verichynen ,

die eigenlyk den Mannen behooren. De tederheii van haare gefiellen, de fterkheid van de onze, de fchoonheid haarer gedaante,
de rustigheid van de onze, duidt ten overvloede aan, dat elk eene
byzondere roeping hebbe. Was HERCULES belachenswaardig en
veragrlyk met het fpinrokken in zyn hand ; OMPI1ALE zou aan de
tafel in een Raadkamer een even befpotlyk vertoon gemaakt heb.
hen. De Jufferfchap is niet gefchikt om zich met groote zaaken te
bekommeren , maar om onze zorgen daar over te verzoeten en te
verzagten: haare tederheid, haar ftreelen, is de eigenlyke belooning
voor de moeite die wy ten haaren beste aanwenden; en de nagenaamheid van haaren ommegang :treks ons ter vervrolykende nitflAnning als wy door Letteroefening , of audere bezigheden deezes
leevens , onzen geest vermoeid hebben. Zy vinden zich bepiald
binnen de nauwe perken van Huis/yke dienften: en wanneer zy daar
buiten eaan , beweegen zy zich uitmiddelpuntig, en, gevelelyk
enbevallig.
AGOIPPINA, gebooren met een veraand en bekwaamheden, die
daar, ten hoogften genomen, gefchikt zouden maaken om de Vrouw
van
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van een Lombaardhouder te weezen, maakt eisch op Cie de be.
kwaamheden, die oit Man of Vrouw vercierden, zonder eh van
alle te bezitten of recht te kennen. Zy wil de rot van een Geleerde
fpeelen, en weet juist genoeg van alle dingen, zonder 'er een te
begrypen , om ongerymd over alle te praaten. Zy houdt de kunst
van behaagen voor haar meesterfiuk; doch tast zo grof mis in de
middelen, dat de eigenliefde haare vleiery niet konne verzwelgen:
haste leugens zyn te tastbaar om een oogenblik te bedriegen; wes.
halven zy de zodanigen , die zy zoekt te winnen, zelfs ten aanfloot
ftrekt. Laage kunftenaaryen , jantmerhartige trekken , woordverbreekingen, maaken het vetkeerde fielzel haarer Staatkunde nit. Zy
poogt edelmoedig te fchynen ten koste van beuzelingen; terwyl eene onbetaamelyke en onbedekbaare inhaaligheid haare natuurlyke
en onverzardbaare gierigheid verraatit— In deezer voege wordt zy
door de volmaaktheden , die zy wil fchynen te bezitten , te misvor.
men, en averechtfche midde!en rot het vericrygen te bezigen, de
belachlykfle in flede van de voimaaktfle van haare Sexe.
DonostA , de benzelagtigfte Juffroutv in de geheele wereld, vetoordeelt haare eigene Sexe als te beuzelend. Zy veragt de flange.
naame losheid en vrolykheid van een gemengd gezelfchap, zy wil
ernflig weezen, en geeft met veel nadruks te kennen, dat zy rede
en gezond verftand op een zeer hoogen prys fchat. Noit mengt
zy zich in een algemeen onderhoud; doch kiest een Heer bvaaldlyk u;t, dien zy haars Verheeven geests waardig oordeelt, en finisten, met een gebrooke Item, hem haare beuzelingen in 't oor; flaat
flit op de geringfle omttandigheden diet beuzelingen zelve , welke zy
aandringt met tie gepaste buigingen van hoofd en lichaam , en de allernadruklykfle beweegingen van haar waijer; zedig nu en dan, by
wyze van tusfcbenrede te verftaan geevende, dat men 't misfchien
voor hoogmoed in eene Vrouw zal aanzien, over dusdanige zaaken
te fpreeken. Ondertusfchen zit haar ongelukkige toehoorder onop.
houdelyk te geeuwen, Item in 't algemeen Mies wat zy zegt toe,
in-hoope om dus aan een einde des gefpreks te geraaken ; en wagc
zorgvuldig tie eerfle gunitige gelegenheid af, die het gezelfchap
hem verleent , om ontilaagen te worden van dit uitfteekend ver.
stand. Dos verlaaten, maar niet mismoedig, cast zy, by beurten ,
bet geheele gezelfchap aan, en houdt met ieder eene fluisterparty
van gelyke aangelegenheid. Indien EUISOSIA zich te vrede wilde houden met haare eigene natuurlyke bekwaamheden , met op de
Kaart te fpeelen , Thee Vifites af te leggen, haar Hondje dikwyls ,
en 't Gezelfchap weinig,, toe te fpreeken, zou zy niet belachlyk
weezen , maar eene draagtyke rol in de befchaafde wereld vet.
toonen.

SYDARM hadt, in haare jcugd , fchoonheids genoeg om haar ge.
brek aan gezond verftand te bedekken; doch zy verftnaadde de toe.
vallige en onbeiteudige zegepraal der Schoonheid; zy wilde, sheen
door
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door de bekoorlykheden van haar Ziel, harten veroveren. Eene ver.
eeniging van harten , eerie kieschheid van aandoeningen , het ziels.
aanbiddelyke, was 't geen zy fang zogt en noit vomit. Dos worftelde de natuur met haare verkiezing tot dat zy vylenveertigjaaren
bereikte, wanneer zy, om haare fchade weder in te haalen, zeer
voordeelige aanbiedingen deedt aan een Ierscb Fendrig van Un
en twintig jaaren: in deezer voege was zy befpodyk in haare
jeugd en in verder gevorderden ouderdorn.
CANIDIA, grys van jaaren, en door zwakheden afgemat , wag.
gelt onder den last haarcr kwaalyk geplaatfle cieraaden, en zy
verandert haare kleeding volgens de nienwfte mode van Parys,
(bar 't haar beter paste op haat doodkleed re denken. Haar geest,
zo zwak als haar Lichaam , is even onvoeglyk epgefehikr; zy
fpreekt van Staarszaaken , van Bovennantutkunde, en mengelt de
fpreekwyzen onder een, zo dat, indien 'er al een4e zin in haare
rededen is, deeze noodwendig moet verlooren gaan : zy maakt
her Staatkundige nog duisterder , en doer de Verborgenheden zich
nog dieper verfchuilen. Zy is allenthalve belach!yk.
Ik zal my thans niet inlaaten tot het onderzoek der mindere
Gemaaktheden (de meesten deezer zyn verfchoonlyk , en veele
bevallig, indien de Beziulers anderzins zelve bevallig zyn); maar
myne tegenwoordige bericnkingen bepealen tot de Gemaaktheden
van onvoeglyke Characters: want ik wil , in geenen deele, myne
fchoone Landjuffrouwen berooven van haare aartige Itleine vervaardheden , afkeerigheden en ontroeringen. Dc beurtwisfelende
vrees voor dieren , fpinnekoppen, fpooken, moet der Jeugd en
Schoonheid toegegeeven worden. Doch 't geen ik op de Juffer.
(chap wensch te verwerven, is, dat zy binnen Kaaren kring blyye, natuurlyk handelen, zonder inbreuk te maaken op 'tgeendea
Mannen toekomt; ik hoop haar to overtuigen , dat zelfs haare eigene onvolmaaktheden haar beter voegen dan de oncleende vol.
maaktheden van anderen.
Vraagt eene Julitonw van verfland , ten onregte gebelgd over
deeze beperking, wat ik dan aan de Sexe overlaate? Ten antwoord
dient, dat ik haar overlaate alles wat de Natuur niet byzonder den
Mannen heat toegefchikt: ik laat hear een wyduitgethekt en mag_
tig regtsgebied, dat der Liefde. Daar heerfchen zy voittrekt , en mec
een onbetwistbaar regt, terwyl fchoonheid den Throon onderfchraagt.
Zy bezitten alle de beltwaamheden tot dat zagte regtsgebied, en de
bekwaamfte onzer Saxe kan met haar niet vergeleeken worden , 'in
de kennis en het behandelen van de verborgenheden dier heerichap.
pye. Doch dat zy, die door ouderdom of andere toevallen afgezet,
of van natuure tot regeeren niet gefehikt zyn, zichzelven vergenoegen met de byzondere zorge van haar Huis en Huisgezin, en het geErouw volbrengen der Huislyke pligten.
Hoe beminnelyit ken eene Julfrouw zyn, hoe veel troosts en ver..
maaks
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masks haare Kenniffen, Vrienden, Bloedverwanten , haaren Minnaae
of Egtgenoot aanbrengen, met zich bepaald by haar Character te
houden ? Zy verciert alle Vrouwlyke Deugden met aangeboorene
Vrouwlyke zagtaartigheid. Vrouwen, door 't gift der Gemaaktheid
niet beftnet, hebben eene natuurlyke liefderykheid van Ziel, en
tederheid van hart, welke haar aan ons met rede dierbaar maakt,
of om onze vreugde te vergrooten of onze zorgen te verzagten ;
maar hoe grootlyks zyn ze veranderd, hoe aanftootlyk worden zy,
wanneer de woede van heerschzugt, of de hoogmoed op geleerdheld, de harten vervult , waar in liefde, vrieudfchap, en tedere
bezorgdheid alleen moesten huisvesten!
Laat FLAVIA haar ten voorbeeld verftrekken: fchoon zy elle Characters zou kunnen vertoonen en doorhouden, neemt zy 'er geen
aan : noit door inbeelding of hoogmoed vervoerd; maar fteeds en
alleen door de Rede geleid: wat zy zegt of doer is baarblyklyk het
uitwerkzel van eene gelakkige geaartheid en een goed vertland;
fchoon zy weet war eene Vrouwe behoort te weeten, en misfchien meet. dan men mag eifchen dat zy weete. Zy hedekt haare meerderheid met zo veel zorgvuldigheids als andere aanwenden
om eene meerderheid, welke zy niet bezitten, te vertoonen ; zy
fchikt zich naar den fmaak van 't gezelfchap waar in zy zich bevindt ; dock op eene wyze dat zy eer toone nier byzonder, dan
een voorloopfter,, te willen weezen. Zyn ze vrolyk, zy is 't mede, zyn ze crnflig , zy ook ; Haan zy tot buitenfpoorigheden over,
zy zwygt. Schoon zy denkt en fpreekt als een Man , geeft zy
aan ham denkbeelden en uitdrukkingen een Vrouwlyk voorkomen,
en voegt de bevalligheden haarer Sexe by de fterkte van de ooze.
Zy is wel opgevoed zonder de lastige ptigtpleegingen, en beuzetagtige fliptheden der geenen , die alleen wel opgevoed zoeken te
fchynen. Dewyl haare welgemanierdheid met goedaartigheid en
gezond vertland gepaard gaat, haalt de eerstgemelde haar over out
re verpligten , en de laatstgenoemde hoedanigheden toonen haar den
gemaktykften en besten weg, om bet te doen. — Schoonheid is
voor de Vrouwen , die ze bezitten , doorgaans zo nadeelig als Ver.
nuft aan de Mannen , indien het oordeel den teugel niet houde, en
zelden valt dit den zodanigen in groote maate te beurt ; dan FLAVIA merkt haare Schoonheid alleen aan ats eene gelchikte en voegtyke huisvestit g voor hare Ziet; zy kent de weezenlyke waarde
van dit gefchenk, en, verre van te denken dat deeze haar regt geeft
tot de onbetaanityltheden der Coquettery, verdubbelt zy haare zorgen, om de verkeeraheden, die dezelve doorgaans vergezellen, te
vermyden. Dus vereenigt zy niet alleen in ziehzelven ane de voordeelen van Lichaam en Ziel , mast brengt ook , 't geen in andere tegenttrydig is, overeen: want zy is bernind en gent, fchoon van
ellen benyd.
Gz-
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En aartige Jonge klaagde, met uitdrukkingen van de opregtile
droefheid , over den dood van zynen zeer geliefden Vader.
Zyn Makker zogt hem te vertroosten , door de aanmerking, dat by
ahyd den geflorvenen behandeld hadt met eerbied , tederheid en
ontzag. ,, Zoo dagt ik", antwoordde de Jonge, „ terwyl myn
„ Vader leefde; maar nu herinner ik my, met fmert en droefheid,
„ veele blyken van ongehoorzaamheid en verzuhn, het geen , he„ laast te laat is om te boeten”.

E

DE PARASITE

PLANT.

(tilt bet Engelsch van Dr.

PERCIVAL.)

is een Plant in de West Indien, de Caraguata genaamd,
welke rondfom den boom kleeft , die het naast aau zyne
wortels is , en fchielyk in kragten toeneemt , de takken met een
vreemd groen bedekt, haar van voedzel berooft , en ten laatiten
haaren fleun omver werpr.
De onderfcheidende kentekens van de Caraguata zyn niet bepaald tot het Groeiend Ryk , noch aan eenige Lugtfireek byzonder eigen. Zy worden onder de menfchen gevonden, en in ieder
Landfchap waargenoomen. De Vorst, die zyne eigen magt verhoogt, door de vernedering van het yolk, van Wien ze affiamt ;
de Staatsman, die zyne grootheid ftigt op de puinhoopen van
zyn Land; en de ongebonden Jeugd, Welker buitenfpoorigheid
eenen te toegeevenden Vader cot armoede brengt, behooren ieder
tot de foort van de Caraguata.
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DE EXTER,
EN
DE ANDERE VOGELEN.

DE huplende Exter had, met welbedacht beleid,
Zich een gernaklijk nest van rijsjes, mos, en veeren ,
In 't Woud ter woonflee toebereid ;
Daar wind noch regen ook zijn pluimloos jong kon deeren.
Bet overig vliegend heir , daar 't fprong van tak tot tak,
Leed daaglijks ongemak;
Door dien 't die nutte kunst noch niet had uitgevonden.
Zij fprongen fladig daar om been,
Maar niemand kon 't geheim der bouwkunst ooit ontledn,
Of zulk een wonderwerk doorgronden.
Men fprak in 't eind den Exter aan,
En bad, hij wilde toch 't geheim hun doer: verflaan;
Vooral bet wedrloos dee), dat klaagde, hoe 't zijn jongen,
Van tlerker Vogelen, gefladig zag befprongen.
„ De Vogellievendheid, (fprak de Exter,) eischt van mij,
„ Dat ik die kunst u leer; zij is van veel waardij.
„ De dag van morgen wordt door mij (bar toe verkooren.
„ Koomt dan in 't naaste woud, daar zal ik 't u doen hooren".
Elk, die deez' blijde maar flechts tijdig had verflaan,
Kwam ter bellemder plaatze; en de Exter ving dus aan:
„ Ziet, deeze rijsjes lig ik kruislings op eikander,
„ En lijm die vast met vette Mei."
yuist, fprak de Kaauw, gelijk ik
,, Dan, (voer de Bouwheer voort,) den seem ik weer een ander,
„ En !leek het daar voOrzichtig in."
Dat ;nest wel volgen mar 't begin ,
Riep een verwaande Spreeuw. Een zwart gepluimde Raven
Moest ook al pronken met zijn gaven,
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En kraste: ja ,'k begreep het firak.
De Kunstnaar weer: „ nu, tot gemak,
„ Bedek ik 'c al met zachte veeren.
„ Maar Vrienden! 'k had gedacht u mijne kunst te leeren;
„ Dock ik bemerk, dit oogenblik,
„ Dat gy zo wijs wel zijt als ik.
„ Het halve nest is af; en 't ovrig zal ik flaaken;
„ Uw hoog verlichc vertland zal 't zeker zelf volmaakea."
Weg vloog hij; en liet al den drom
Der voglen op elkaer Nan kijken, lb/ en flom.
Zij wisten 't wcrk niet zaam te voegen,
En moesten, lief of Teed, zich hier med vergenoegen.
Gij, die zo fchrander zijt , dat ge alles flraks verflaat;
Zorg, dat het u niet mede als deezen Vog'len gaat.

Jan de NIL Schryvers der
I'aderl. Letteroef.
's Hage 6 Sept. 1777.
WEL EDELE HEEREN!

I_TEt Rechtsgeleerd Genootfchap in 's Haage, onder de Spreuk:
Jib omnibus libenter difce quod nefcis, heeft my verzocht
U Wel Ed. te berichten dat de Verwydering, tusfchen het zelve
en den Wel Ed.Gettr: Heere Prxfident Scborer,, over de uitgaave
van des Laatstgem. antwoorden op de 3o Vraagen nit de Inki-

ding tot de Hollandlebe Recbtsgeleertbeid van Mr. H. de Groot,
omftaan, tot onderling genoegen geheel gecesfeerd is.
Voorts heb ik de Eer my met alle Achting te noemen.
WEL EDELE HEEREN!

Uw Wel Ed. Dienstw.
Dienaar.
JOB. MENSERT.

WAAR.

WAARNEEMLNGEN
omtrent de
LLIGTS-GESTELDHEID , WEDEr. ell WIND , to AMSTELDAM ,

in Augustus 1777.
DOOR ANTONIUS IFILIIELMUS SC114-if, Med. Doet.
Therm.
I
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Hoogile Thermometer gr. 87. 1
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CODS GOEDHEID OVER oNS , TEN OPZIGTE VAN HET GEO.
PENBAARDE WOORD , EN ONZE DAAR UIT VOLGENDE
VERPLIGTING , OM DE KRISTEN LEERAARS , ALS
UITLEGGERS DER GODLIKE OPENDARING 2
HOOG TE ACHTEN.

(Vervolg van Bladz. 404.)

D

e voorheen afgegeven befchouwing van Gods Goedheid
over ons, ten opzigte van het geopetibaarde Woord,
bragt my tot het befluit; wat wy daar uit af te Leiden heb.
ben , met opzigt tot de Kristen-Leeraars , die ons dat Woord
ierkondigen ; 't weak my derhalven , volgens de gemaakte
oerdeling mynet Verhandeling , nu nog wat nader ftaat aan
te dringen.
IV. lk had my nalmlyk in de vierde plaatfe voorgefleld,
uit de opgenoemde voorregten af te Leiden, dat wy ten
aurae verpligt zyn, onze Leeraars ten alien tyde hang te
achten , en dentelven nimmer kleinigheden aan te doen ,
veel minder re verachten ; om dat men in hun ook gebreken en zwakheden ontdekt, die ze, als menfchen van geEen
lyke beweging als wy, met ons gemeen hebben.
anderwerp dat te nicer onze oplettendheid vordert , ter
aorzake dat 'er velen gevonden warden , die zich hier omtrent
tebandelyk en ondankbaar gedragen.
Het is in de Eedw,, Welke wy beleven, ook onder onze
Nederlands, voorwaar tot fchande der Natie, by velen, tot
die hoogte van losbandige baldadigheid gekomen , dat ze 't
een zeker point van eer agten, met al wat ernftig is , met
al wat riaar Godsdienst zweemt , te fpotten. Dezulken zyn
vooral noait meer verheugd , dan wanneer zy, met de uiterfle kleinagting , met de diepfte verfmading , van de Ver.
kondigers van het Euangely 1Preken mogen; zy maken , in
alle gezelfchappen , in alle byeenkomflen, onder allerlei flag
van menfchen , 'er opzetlyk hun werk van om met hun vernuft te willen fehitteren , door atles voort te brengen, wat
2y maar met mogelykheid kunnen, om de Geestelykheid op
Bert
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een befpottelyken trant door te ftryken. — Om aartig te
wezen, verzinnen zy alles, wat naar hunne gedachten dienen kan, om die menfchen als het flegate, het veragtelykfle , en het fchadelykfte flag, dat 'er in eene Maatfchappy
te vinden zy, of te fchilderen; ten einde hen onder de onnut& Meubels der Zamenleving te brengen ; men kan het,
volgens de zodanigen , niet alleen zoider bun flellen, maar
ze zien hen aan als zulken , die de Maatfchappy bederven
en verpesten. Luiden van dies ftempel, welke dus te
werk gaan , zyn .doorgaans van die welgemanierde, die wetlevende Vrygeestjes, welker opperfte verdieping het minfle
geflolfeerd is , of in wier brein geenverttand gevonden word.
Vrygeestjes van den eerften fmaak , zo ligt als de ligtfle
veeren ; copyen van Originele Engelfchen of Franfchen, welken zy in kleeding, manieren, eten, drinken, flapen , waken, denken en redeneren naapen. — Dan, laat ik, in ee.
ne ernftige zaak , ernflig blyven. 't Is waar hunne redeneerwyze toont best , van hoedanigen Ge.est zy gedreven
worden; en hoe ze niet verdienen, dat men eh enkel woord
erntlig met hun wisfele ; om dat zy noch voor ernst, noch
voor verftand , vatbaar zyn. Edog, ik wit hun grootere
eer aan doen , dan zy verdienen: ik zal hun een oogenblik
te fpraak ftaan , en dat moet genoeg wezen.
In welk eene taal, of onder war befchaafde Natie, zal
bet kwaadfpreken , het benadelen van zyn Evenmensch , 't
zy in deszelfs Goederen , 't zy in deszelfs naam en eer, de
betekenis dragon van Wellevenheid? Zal zulks niet veel eer
een bewys opleveren van onwellevenheid ; ja , dat verder
gaat , van een flaal van laagheid , van bekrompenheid van
Geest ; en, dat nog hooger klimt , vati de uiterfte kwaadaartigheid ? Wat kan men tog vuiler, wat boozer uitdenken ,
dan , met de grootfte verachting en laagheid , van Luiden
welken ons niet in 't minfte beledigd hebben.
te fpreken
Zulks is, voorwaar, eene vuile, eene Godlooze Kwaadaartigheid. — Dan dit overtreft alle hoogte van Boosheid ,
kwaad te fpreken van Menfchen , welke der Maatfchappy
het grootfte nut aanbrengen : en tot die hoogte is de baldadige Kwaadaartigheid dezer Deisten geftegen. Zy verachten
en befpotten de beste Leden der Maatfchappy, en zoeken
Ivan alle eer en goeden naam te ontroven ; zelfs zouden zy
met genoegen zien, dat zy onder de Zamenleving ten eenemaal wierden uitgeroeid. Brengt dit dan de Leer der Deisten, of hunne Zedekunde mede ? Zyn dit algemeen aangenomen gevoelens onder hen? Zo dat waar zy, dan zeker
zou
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tou hunne Zedeleer verderfelyk , de allerfchadelyk['e wezen,
die 'er te bedenken is; eene Zedeleer gerchikt om alles in
de Zamenleving te irerwarren , en de ganfche Maatfchappy
te bederven. — Dan ik deed hunne Leer te kort, als ik
dit op rekening van alle de Beflryders der Openbaring plaatzen wilde. Gefchikte en eenigermate redelyk denkende Deisten zyn dien trap van hoogte noch niet beklommen, fchoon
zy ook antlers denken mogen , dat onze Leeraars onnutte
Stamkinders van den Staat zyn, en dat men 't geld, aan
hun te
geleid , beter en nuttiger zou kunnen befteden.
Dezulken fpannen veeleer tine hunne kragten zamen „
om de Godlyke Openbaring van onder de Kristenen te vet..
bannen; waardoor dan, indien het hun gelukte, de Uitleggers der Heilige Schriften van zelve ten eenemaal onnut en
overtollig zouden wOrden. — Hier uit volgt dat de
Leer der redelykfte en gefchiktfte onder de Beftryderen der
Godlyke Openbaring, hoewel ze zo ver niet gaan, als yelen hunner Losbollen , echter ook daar toe mede werkt, en
'er de gefchiktfte aanleiding toe geeft. De beter gemanierde
DeIsten nemen eenen omweg, om het zelfde einde te bereiken , waar anderen regelregt en langs den kortften weg na
ftreven ; beide bedoelen zy dezelfde oogmerken; beide werken zy uit dezelfde gronden ; 't onderfcheid is alleen daarin
gelegen, dat de een het duet op eerie minder hatelyke wy.
ze, dan de andere. Intusfchen zal iemand, die wel denkt,
met gene mogeiykheid ontkennen kunnen , dat deze Leer
eerie deur opent tot zeer vele verderfelyke ongebondenheden ; behalven voor het Zedelyk beftaan van elk mensch nadeli o-, ten uiterften fchadelyk voor de ganfche Maatfchappy.
daar ik heb genoeg gezegd met betrckking tot hunne Zedeleer ten dezen opzigte „en zal daarom dezelve niet nader
ontleden ; maar nog kortelyk aanwyzen , hoe onbetarnelyk
het gedrag der zulken zy , die het tot een punt van eer
achten , en wanen te toonen, dat ze hunne wereld, grondig verbal' , wanneer zy van de Uitleggers der Godlyke
Openbaring met verfmading fpreken. — Welk eerie ongefchikte Wellevenheid is het , te fpotten met al wat naar
ernst zwetmt! — Welk eene late Geestigheid, zyn vet.nuft te willen toonen, door met Luiden te fpotten , die niet
tegenswoordig zyn , en zich dus niet kunnen verdedigen I
Om dat men waanwys in zyne eigen oogen is, meent men
te veel veritand te bezitten , om het te onderwerpen aan de
eenvouwigheid der Heilige Schriftuur ; en hier uit verbeeld
men zieh het regt te hebben,
met al wat Godsdienst
I-11 2
heet
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beet om met elk , die den Godsdienst als een noodzake.
lyken pligt erkent, om vooral met de Uitleggers der Godlyke Openbaring, de Verkondigers van het Euangely, den
gek te fcheren , hen te veragten , en, ware het mogelyk , by
at de Wereld gehaat te maken, Hoe onbezonnen is 't te denken, dat men daartoe eenig regt heeft, om dat men dwaas
genoeg is, van zyne oogen te fluiten voor het helderfle Licht,
en dat gene duisternis te noemelt , het welk de wereld
verlicht ! — Het is 'er ver van daan ; geen mensch heeft
ooit dat regt , zelfs niet omtrent denzulken , die grovelyk
dwaalt. Zou ik mynen Naasten laagheden mogen aan.
doen , om dat ik meen dat by van den regten weg afdwaalt?
Zou ik my mogen toelaggen , om hem by al de wereld als een onnut Meubel in de Maatfchappy te doen voorkomen om dat ik my verbeeld dat by minder verlicht is
dan ik ? — En zullen deze Spotters zich verbeelden het
regt te hebben , om een ieder te verachten , die de Godlykheid van de Schriftuur erkent? — Menfchen, die dat
wanen , zyn voorwaar pester in de Maatfchappy, Verftoorders van de algemene rust , en de verderfelykfte Meubels
onder de Zamenleving. — De Rede , daar zy het alleen
mee ftellen kunnen fchenkt hun zulk een regt niet. De
Wet der Natuur verbied zodanig eene handelwys ten ftrengfte; zy leert alle menfchen , dat men niemand teed mag aan
doen, of beledigen; en daar is geen (land of omftatidigheid
te begrypen , in welke de Natuurwet zulk eene handelwys
zou veroorloven. Het is dan eene hooggaande , eene
tergende Kwaadaartigheid, den Leeraren van het Evangely
fmaadheden aan te doen. Het loopt aan tegens alle menfchelykheid, tegens alle goede Orde , en tegens eene gefchikte Zamenleving. — De Natuurwet leert zelfs, dat wy
alien Menfchen Liefde toedragen en gunst bewyzen ; dat wy
niemand beledigen , maar alien goed doen zullen. — Waar
van daan meent men dan het regt te hebben, om op eene
tegengeftelde wyze te handelen ? Waarom meent men, dat
men de Openbare Leeraars zo veel fmaads mag aandoen ?
Hoe is men zo geweldig op hun gebeten ? Staan deze Uitleggers der Heilige Schriften die Wereldsgezinde
Vrygeestjes , op alle plaatzen , en in alle gevallen , ook te
magtig veel in den weg? willen zy hen daarom uit de Maatfchappy verbannen? is het ook, om dat hun hart ten eenmaal
boos en verdorven is? of komt het ook daar van daan, dat
Hoe 't ook zy, hun
dit alles by hen te zamen loopt ?
gedrag ten dezen opzigte is, naar ultwyzen van dit alles, ten
hoog-
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fte onbetamelyk. Dan al lang genoeg ons bezig gehouden met Lieden , welke zo veel eers niet verdienen ; en
niet waardig zyn, dat men 'er eene lange redewisfeling mee
houde.. Wy keren liever weder te rug tot ons voorig beredeneerde, waar uit wy ten laatfte dit wettig gevolg
trekken, dat wy Kristenen ten duurJle verpligt zyn deze Predikers van bet Euangely ten alien tyde hoog te achten.
Wanneer wy in aanmerking nemen het nut, dat de Leer.
aars der Maatfchappy aanbrengen , en hen van dien karat befchouwen , dan is het ontegenzeggelyk , dat zy achtingswaardige
Leden der Zamenleving zyn; en dat elk lid der Maatfchappy
onder de duurfte verpligting ligge , om den Bedienaren van
het Euangely die achting te betonen, welke hun redelykerwyze toekomt. - Het is, (om het bovengezegde, nopens het belang dat wy in hun hebben , als Uitleggers der
Openbaring, niet te herhalen ,) de pligt van eenen Leeraar,
de Menfchen te onderwyzen , te leren , te vermanen en te
beftraffen , als ze van het regte fpoor afdwalen ; hen met
zagtmoedigheid te leiden ; de Orde in de Maatfchappy in
itand te houden , en te voorkomen , dat niemand der Leden
tot uitfporigheden overfla. - En als men de Maatfchappy in het gemeen befchouwd , zal men zeker gereedlyk toe.
ftemmen dat zulks , door het beflier van brave Leeraars ,
grootlyks bevorderd word. Van welk eene nuttigheid een
braaf Leeraar voor eene Gemeente zy, is allerovertuigendst
te bemerken, wanneer men 't oog ftaat op Gemeentens, die
eenen langen tyd harderloos zyn. Wel dra verwilderd alles;
de losbandigheid neemt hand over hand toe; zonden en ge.
breken vermenigvuldigen; de Godsdienst raakt in verval; de
pligten, welken men elkanderen , zyn eigen zelven, en vooral aan het Opperwezen verfchuldigd is, worden allerwege
verwaarloosd; de goede orde verkeert in wanorde; men vino
nergens de behoorlyke gehoorzaamheid aan de Overheden;
de beste wetten en inftellingen worden baldadig met voeten
vertreden; en elk verbeeld zich boven dwang en Overheden
verheven te zyn. -- Gene burgerlyke wetten , gene lighamelyke firaffen zyn in ftaat om de menfchen te beteugelen ;
als ze niet, uit een anderen grond werkende, van het kwaad,
dat in het plegen van wanbedryven gelegen is, overtuigd worden. Hy die zich van kwaaddoen onthoud, alleenlyk om de
Lighamelyke Straf, daar tegengefteld, te ontwyken, die zal,
zo, dra by zich huiten het gezigt der wereld bevind , en gelegenheid tot zondigen krygt, zich zelven terftond door zyne
verkeerde overheerfchende driften laten wegilepen. Tot zuhk
Hh3
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een verkeerd gedrag flaat wel dra een aantal der Leden eerier
Gemeente over, als zy de beftiering van eenen Leeraar derven. 't is wel waar, dat alle Predikanten de bekwaamheden
niet bezitten , om hunne gemeentens behoorlyk te beftieren,
en dat 'er tusfchen hen en derzelver leden wel tens verfchillen
en twisten ryzen, welken oneer aan den Godsdienst doen,
en geweldige verwarringen onder de Leden veroorzaken. —
Dan deze gevallen zyn ver of van algemeen te wezen; enkele
keren gebeurt dit; en dan is 't veeltyds nog maar met een
gedeelte der Gemeente. Komen deze verfchillen uit een kwaad
gedrag van den Leeraar voort; wel dra word 'er zorg gedragen , dat by zyn gedrag verbetere. Ontftaat het uit eerie
kwade uit eene verkeerde beftiering, uit eene te groote ftrengheid, het zal zulke nadelige gevolgen niet na zich flepen ,
als men in eene Gemeente ondervind, welke de beftiering van
eenen Harder geheel en al mist; en, wil men 't ten ergfte nemen, laten de gevolgen zo erg zyn, als men zich verbeelden
kan , die gevallen zyn maar zeldzaam. Het is een zeer klein
getal, dat zo handelt, in vergelyking met de zulken, die hunne Gemeente met verfland beftieren, met Wysheid leiden ,
en alles aanwenden, wat in hun vermogen is, om de goede
Orde onder dezelven te bewaren, ten einde der Menfchen tydelyk en eeuwig geluk te bevorderen ; die, met infpanning
van alle hunne vermogens, ten alien tyde, en by alle gelegenheden, alle ernftige poogingen aanwenden, om dat wigtig en
noodzakelyk ftuk uit te werken. Hoe gezegend de vrligten
van den arbeid zulker Leeraren zyn, leert ons de dagelykiche
bevinding ten overvloede. In Gemeentens, van dusdanige
Leeraren voorzien, heeft eene gefchikte Zamenleving plaats.
In Gemeentens, die zo beftierd, en geleid worden, (en hoe
velen zyn 'er van dat zoort in ons Land, de Hemel zy gedankt , niet te vinden ?) daar heerscht Vrede, Eendragt,
Liefde, Gehoorzaambeid aan de Wetten, en de Overheden,
door God over den Mensch gefteld. De Gemeente over 't
geheel, zo niet ieder Lid in 't byzondet , tragt die pligten
waar te nemen welken men aan het Opperwezen, zich zelven,
en den Evenmensch verfchuhligd is. — Daar heerscht Beene vadfige etheid, noch verwaarloozing zynes Werk.s , door
zich flaafachtig over te geven aan de Wellusten der Weelde en
1)artelheid. De Leeraar zorgt voor het beftaan van elk huisgezin , door een ieder te vermanen tot het naarilig waarnemen
van zyn beroep, en hrengt hier door eerie vlytigearbeidzaamheid te wege. Hy leert hoe eerie naarftige hand gezegend
word; en hoe men verpligt zy voor Vrouw, voor Kinderen,
voor
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Voor naastbeflaanden en voor behoeftigen te zorgen. — Hy
Avaarfchouwd elk een tegen het fchandelyk misbruiken der gefchunken gave?, en de Verkwisting, die vernielende bran,
en verderftter veler huisgezinnen. Hy gaat alle ongebondenheid in de Zamenleving tegen, en zet een ieder aan tot een
geregeld gedrag en gefchikte Levenswys. Fly bewaart onder
zyne Leden den Vrede en eensgezindheid; en leert hoe men
verpligt zy alien menfchen goed te doen; een ieder als zynen
Naasten aan te zien en te behandelen , en hun eene Liefde
toe te dragen als zich zelven. Hy leert hun alle gezellige
pligten; en vermaant bun tot het betragten van dezelven; gemerkt dit de Bron is van de welvaard, den Bloei en 't waar
geluk van een Volk. Overal, waar men deze pligten vet:
waarloost , ziet men eene verkwyning onder de Leden der
Maatfchappy ontitaan; de menfchen worden ruw en onhandelbaar, de Zamenleving is vol verwarring, twist en tweedragt; terwyl een hatelyk gevoig van allerlei zoort van nadelen , alle gefchikte orde in de zamenleving verwoest; waarop het gansch Gemenebest aan 't kwynen that , of, dat dikwils nog hooger klimt , gelled en al tot zynen ondergang
neigt. Tegens zulke nadelige gevolgen waken brave
Leeraars , door gepaste waarfchouwingen en trouwhartige
vermaningen; die, daar zulke Predikanten een grooten invloed
op de gemoederen veler menfchen hebben, niet wel konnen
misfen, van zeer wenschlyke gevolgen en gezegende Vrugten
voort te brengen.
Van zulk een nut zyn de Leeraars in betrekking tot 's menfchen tydelyk beftaan; ten opzigte van 't geluk en 't genoegen,
dat men op aarde genieten kan ; zo veel brengen zy toe, oat
het zelve uit te breiden, en den hoogIten trap van volmaaktheid te doen bereiken , dien het bier op de wereld beklimmen
kan. Zo werken zy niet weinig mede om eene ganfche
Maatfchappy te doen bloeijen en in luister te brengen.
Uit aanmerking dezer voordelen, welke de Leeraars het algemeen dus toebrengen, verdienen zy, voorwaar, als de nuttigfte Leden der zamenleving befchouwd, hoog geacht , en in
waarde gehouden te worden. Maar, dit is nog het minfte
gedeelte, dit is nog het geringile van hunnen arbeid; als betreffende Ilegts ons tydelyk weizyn , de rust en Vrede cinder de
Leden van een Gemenebest. Het voornaamfte hunner bediening heeft zyne betrekking op's menfchen eenwig welwezen;
op een tloorloos geluk, dat eerst begirt, na bet afleggen van
ons tydelyk leven. — De zorg en het opzigt over onftervelyke Zielen is hula door den God des Hemels toevertrouwd:
1-1 la 4
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bet is bun voornaamfte Werk , dit hunne eerfte bezigheid,
zwaarwigtig voorwaar ; dog niet minder treffelyk en heerlyk.
Wat kan 'er edeler bedagt worden, dan te arbeiden, ter bevorderinge van bet eindeloos volmaakt geluk van zynen Naasten! vvaar is 'er eene bediening, die deze, uit dat oogpunt
befchouwd , in beerlykheid en voortreffelykheid evenaart,
veel minder overtreft 2 Alle aardfche eerampten , hoe luisterryk
ook, moeten ten dezen aanzien daar voor zwigten: zy mogen
het geluk der Maatfchappy tot in het late nageflagt bedoelen
en bewerken ; 't is tog inaar een tydelyk geluk, dat fchielyk
voorby vliegt, en fpoedig een einde neemt; waartegen het
bier bevorderde een Geestelyk, een eeuwig, een onveranderlyk Geluk is. — Hier toe poogt een Geestelyk Herder zyne Kudde te brengen: de zorg yogi. dat eeuwig welzyn der
Gemeente, aan zyne leiding toevertrouwd, houd den Leeraar
gefladig bezig, ten einde dezelve zo te beflieren, dat hy haar
tot de hoogfte Gelukzaligheid op mogeleiden. —Metzulk
eene vlyt moet een Bedienaar des Godlyken, woords bezield
wezen, out zyne bediening, die van zo veel gewigt is, wel
waarteuemen. Een getrouw Herder tog omhelst met lust,
met het innigfte genoegen , alle de belangens van de Leden
zyner Gemeente; zyn yver word verdubbeld , naarmate dat
de belangens van meerder gewigt zyn; en nergens itraalt zyn
yver vuriger in door , dan wanneer het op de eeuwige de
volmaa,kte Gelukzaligheid aankomt. — Welk eene tretiely,
ke Bediening, dog aan hoe vele moeite en arbeid niet
bezig I — Dan hoe gelukkig zyn wy, hoe gelukkig is oils
Land, daar wy met ruimte kunnen betuigen, dat ver de meesten der. Leeraren in onze Landpalen door zulk een heilig yvervuur bezield worden! Eenige weinigen mogen deze pligten
verwaarloozen, en de belangens hunner toevertrouwde Gemeentens niet regt ter harte netnen. Hier eD daar mag
enkele yverlpoze dienstknegt in den Akker aan zyne zorgen
aanbevolen gevnnden worden, een trage arbeider, Welke niet
genoeg toeziet, om het onkruid, dat welig wast, geftadig uit
te roeijen. Eenige weinige mogen zich niet veel bekreunen, of zy kundige Menfchen, brave Burgers, ware Kristenen maken , en dus het Geluk hunnes naasten weinig ter
harten nernen. -- Nu en dan mag 'er een voorkomen , die
bet Leeraarampt ilegts aanmerke als een Ambagt, geen hy
alleen geleerd heeft, om 'er de kost mede te winnen, terwyl
by, zich weinig bekreunt, om aan het oogmerk zynerRoeping
te voldoen; om het Ryk van onzen Hemelichen Vader te verMag zyn, dat
meerderen, en geftadig uit te breiden.
'er
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zulken gevonden worden, dog hun getal isvoorwaar klein,
in vergelyking by de zodanigen, die, met ingefpannen kragten, alle hunne poogingen aanwenden, om de Zielen hunner
Zorgen toevertrouwd tydelyk en eeuwig gelukkig te maken.
Daar mogen 'er gevonden worden, die zich aan dat alles weinig bekreunen; maar verre de meesten zien het gewigt
hunnes Ampts veel dieper in; en bevlytigeu zich met een rus,teloozen yver, nagt en dag, tydig en ontydig, om Zielen te
vangen in hun geestelyk net, in het net des Euangely's.
Laat vry een ieder getuigen; laat eene bedilzieke menigte,
die zo gaame de gebreken van den Evenmensch gispt ; vooral de gebreken der Leeraren. met de hatelykfte Koleuren affchildert. Laat die bedilzieke menigte bier vry toe treden,
en getuigen of ik waarheid, dan leugen fpreek. Laten
vry de Delsten, en alle Verfmaders van den Openbaren Godsdienst toe treden, en befchuldigingen tegens my in brengen;
ik ben in 't minst niet vervaard voor deze wufte menigte;
vertronwende op de Waarheid , die ik aan myne zyde heb ,
wagt ik hen onbevreesd af; vast verzekerd zynde, dat alle
weldenkende en redelyke menfchen, door de dagelykfche be.
vinding overmigd , my zullen toevallen, en bekennen , dat
ik hier niet by vergrooting; maar de zuivere waarheid , fpreke — En is dit waarheid, aan welk eene onbetamelyke,
en fnoode handelwyze maken zich dan, zodanige Kristenen
fchuldig , die veelal een . liefdeloos gedrag omtrent hunne
Leeraars houden ; die zo gaarne eene gelegenheid aantreffen,
om dezelven van deze of gene gebreken te overtuigen; en.
met genoegen zien, dat zommige Leeraars de zwakheid hebben, (gemerkt zy menfchen, even als alle anderen, zyn,)
van zich aan die of deze Ondeugden overtegeven, welke in
hun veel hatelyker zyn dan in anderen, en doorgaans met de
fierkfte koleuren afgetekend worden. — Welk eene laagheid , en onverfehonelyke liefdeloosheid , met minachting
van Leeraars te tpreken, en vooral van bun in 't algemeen
ongunttige denkbeelden te vormen, om dat 'er eenigen zyn ,
die hunne Orde tehande aandoen en onteren , door 't leiden
van een gedrag, keen alle menfchen onbetamelyk is. —
Men ziet dit nogtaIis al dikwerf gebeuren, zelfs onder lieden , die inderdaad gene veragters van den Godsdienst zyn.
't Schynt dat zy gaarne in hunne Leeraars iets te bedillen yinden, en van dezelve eerie heiligheid afvorderen , als die der
Engelen in den Hemel. De Liefdeloosheid ondertusfchen is
eene der verderfelyktte Ondeugden, en betaamt niemand minder dan eenen Kristen; dien voegt het veel eer, vele zwakHh5
he.
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heden van zynen Evenmensch met den mantel der Heide te
bedekken ; vooral dezulken , welken by in zyne Leeraars
aantreft. — Dan de allerfnoodfte handelwyze houden de
vyanden van den geopenbaarden Godsdiep st. Deze kunnen niet verdragen , dat men bewere dat 'er onder de Geestelyken goede , brave en deugdzame menfchen zyn. Zy
willen niet overtuigd worden van de noodzakelykheid , en
nuttigheid der Leeraren in de zamenleving; noch erkennen ,
dat hun dienstwerk gefchikt zou zyn, om het geluk van den
mensch in den tyd en in de eeuwigheid bevorderlyk te wezen. --- Welk een allerfnoodst gedrag, Lieden te veracha
ten, en te verfmaden, welke tier Maatfchappy zo veel voordeels aanbrengen ! Menfchen van onder de Zamenleving te willen verbannen , die der Zamenleving zo veel
goeds zo heilzame vrugten toebrengen; die te tellen zyn
onder de voornaamfte fteunzels der Maatfchappy, in zo verre hunne poogingen fbekken , om de goede orde te bewaren ; en by mangel van welken alle goede Orde gevaar loops
van plaats te moeten ruimen voor de uiterfte wanorde. Dus.
danig een gedrag, ftrekkende om de beste, de nuttigfte en
noodzakelykfte Leden uit de Maatfchappy te verbannen, is
voorwaar de fnoodfle handelwys, die men uit kan denken.
Eene handelwys , die opwelt uit een overgegeven boos
hert , dat de Deugd den voet op den nek wil zetten; dat
de Ondeugd koestert; en niets anders zoekt, dan te leven ,
naar de kwade begeerlykheden van het Zondig Vleesch. —
Wat verdienen zulke fnoode menfchen wel? Verdienen zy,
die het gebod , bebt uwen Naasten lief als u zelven , moed•
willig overtreden , de uiterfte verontwaardiging; dan zeker
verdienen dezulken, die de goede, de besten onder de menfchen zouden willen uitroojen , als de gevaarlykfte pesten,
van het Menschdom aangezien te worden.
Wy achten het dierhalven een onvermydelyken pligt te
zyn, om onze Leeraars op een hoogen prys te ftellen: dit
zyn wy verpligt als Menfchen, en nog veel meer als Kristenen , die, boven vele anderen, met onwaardeerhare voorregten befchonken zyn. Hier toe roept ons het denkbeeld,
dat wy hen , volgens het voorgeflelde, te tellen hebben
onder de beste en nuttigfte Leden der Maatfchappy: bier
toe roept ons de aart hunner Bedieninge, daar zy, gelyk
we gezien hebben , voorkomen , als verkondigers van den
wil des Allerhoogften : en bier toe roept ons eindelyk het
being dat ieder onzer in hunne Bediening Itellen met.
De Leeraars tog , zo nut voor de Maatfchappy, die 't 'er
op
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op toeleggen, om ons de Openbaring regt te leren verftaan,
hebben ons geluk, ons behoud op het oog. Hunne Bediening is alleszins gefchikt, om ons voor een beftendig geluk
toe te bereiden. Welk eene fnoode ondankbaarheid iemands
die ons weldoet, kwalyk te behandelen ! Dan welk eene ver.
foeilyke Ondeugd, eene Ondankbaarheid, die alle vergelyking
overtreft, denzulken linaadheden aan te doen , wier toeleg
het is, hunne fmaders gelukkig te maken, eeuwig gelukkig
te maken! Bedenk dit , o Mensch , wie gy ook zyn
moogt , en fchat uwe Leeraars hoog. Hier toe zyn wy alien
verpligt, van wat ftaat, van wat rang wy ook zyn molten;
't zy in hoogheid boven anderen gefleld, 't zy van middelbaren ; 't zy van eenen lagen that. Zy die den Scepter zwajea
over Volken , en hunne Wetten en Bevelen uitzenden ? Zy , die
gebieden,leggen , ten dezen gevalle , onder geene mindere verpligting, dan zy die de bevelen ontvangen, die beftierd en
geregeerd worden : elk onzer is daarbenevens verpligt, zyne
erkentenis aan het Goedertieren Opperwezen te bewyzen
voor een gefchenk van zo vele waarde, voor eene
liefde, die zo ver onze denkbeelden te boven gaat, als onze
dankbaarheid veclal te kort fchiet aan onze verpligting. Hy
floor getrouwe Arbeiders tilt in zynen Oogst; die, vroeg op
zynde, alien vlyt aanwenden, om de gewenschre Vrugtea
van hunnen arbeid in te zatnelen. Welk een onfchatbaar
voorregt! Mogten ivy het nooit op een lagen prys ftellen !
eaten wy met opmerkzaamheid de regte waarde daar
van leren kennen; en ooze harten, doortrokken van ware
erkentenis, zullen onzen Oneindigen en Goedertieren Formeerder,, daar coot, eeuwig de blyde dankzeggingen toebrengen. 0 Oneindige Bron van Zuivere Liefde! Liefderyk
Opperwezen, die nicer, dan ivy zelven, zorgt, om ons eatwig Gelak te bevorderen. Hoe duur zyn ivy aan U verpligt
voor gelchenken , van zo eene oneindige waarde, met welkett
Gy ons, door de naderc bekendmaking van uwen wil , hebt
begiftigd! gelehenken , voorwaar, die ons moesten opleiden
tot de vuurigfte dankbaarheid; welke wy nochtans . zo vaak
vergeten aan U te bewyzen. Ontfteek Gy in onze harten
een vuur van ware erkentenis! Laten als Kristenen , de
Voorregten , welke Gy ons boven zo vele anderen fchenkt,
regt waarderen!
Laten wy uwe Godiyke bevelen in de
Heilige Schriften naartli g opfporen en gctruuw gehoorzamen!
Verleen uwer Kole beftendig- Herders, naar uw herte,
die de Kudde weiden met wetenfchap en veriland; en die gy
reeds gegeven bebt, laten zy uwen onderfteunenden zegen in
eene

448

CODS GOEDHEID OVER OM, ENZ.

eene ruime mate genieten. Bewaar ons voor die laagheid van
Geest , dat wy bun ooit kleinigheden zouden aandoen.
Geef dat wy hen altoos hoog achten , om het werk, dat ze
ter onzer behoucienisfe , en tot eer van U den Oneindigen, verrigten ; en laat ons vooral in het zelve uwe onfchatbare Menfchenmin refit hartlyl erkennen ! Amen.
C. V.

G.

JIANIER EENER. BEREIDING VAN DE MERCURIUS SUBLIMATUS
CORROSIVUS.
Door WILLEM VAN BARNEVELD, Apotheker te Anfterdam.

A Lhoewel ,

door meer dan eenen Geneesheer,, zelfs, in
de voorige eeuwe , de Mercur. Sublimat. Corr. inwendig
gebruikt is , zo knit het my voor,, dat men van dezelve ,
zedert het Liquor Mercuriale van den beroemden van Swieten is bekend geworden , meer werks heeft gemaakt, dan
van andere mercuriaale geneesmiddelen , om door dezelven
de venerifche gebreken te geneezen ; inzonderheid is men
dear op bedagt geweest , om dezelven zo te verbeteren , dat
door deszelfs gebruik geene Salivatie zoude kunnen veroor•
zaakt worden. In hoe verre dit geflaagd zy, is te wet bekend,
om 'er hier van te fpreeken. Maar terwyl ons nu de eene en
dan de andere verbeterde bereiding des Sublimaats aangekondigd word, en het van het niter& belang is, dat men altyd
verzekerd is ,een opregten en onvervalschten Sublimaat te gebruiken , aangezien dikwerf baatzugtige bereiders , denzelven ,
met bymenging van Arcenicum (Rottekruid) fublimeeren , en
men daarenboven maar zeer gebrekkig eenen goeden toets op
de Mercurius Sublim. Corrof.: zal kunnen maaken; (a) zo
zal het zommigen niet ongevallig zyn, dat ik hier eene bereiding van de Mercur. Subl. Corr. plaatze; te meer, om dat
de wyze kort is , en door Heelmeesters, die dezelve veel
gebruiken , en de fcheikunde anders niet beOeffenen , des
Hoods zoude kunnen bereid worden.
1k neeme 3 W gecalcineerd groen Goslarsch Vittiool ,
tig uit(a) \We willen , dat zuivere Sublimaat met Kalkwaer over-

gooten , geet , en daarentegen met Rottekruid vervalscht zynde,
zwart word , dog de ongenoegzaamheid van deeze Proeve is my
daaraan gebleeken , dat het Arfenicum nog op zig zelve, nog met
Sublimaat gemengd, zwart geworden is , maar eene overeenkomst
met de Sublimaat hadde , daar kundige oplettendheid toe zoude
..ereischt worden, om re onderfcheiden.
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uitgekraakt Zeezout (b) if fjg ruuwe Salpeter, 2 tg Kwikzilver , en 2 Oncen reeds bereiden Mercurius Sublirn. Corrof. — Men weet , dat men, in het bereiden van Sublimaat gewoon is , de Levende Kwik te ontbinden in fterk
water , niet anders als om dezelve te mortificeeren , maar
alzo ik de onderbrenging der Levende Kwik op eene andere manier kan te weeg brengen , en de vereischte Salpe.
ter, na het uitdampen des waterigen Geests des Salpeters ,
aan de Kwik toegezet , op zig zelven , by de Specie kan
mengen, zo hebben wy reeds veele moeite uitgewonnen : tot
dat einde dan ook is bet, dat het Mengfel den reeds bereiden
Sublimaat word toegevoegd , om de onderbrenging des Kwiks
te verhaasten. vryve dan de Mercur. Sublirn. zeer
fyn , in een groote fteenen mortier, en de Levende Kwik
daaronder; altoos wel zorgdraagende , dat de opryzende fyne
Stofdeeltjes my door inademing niet kunnen benadeelen ;
vervolgens voege ik bier de Salpeter by, die reeds vooraf
moet fyn gevreeven zyn ; indien de Kwik zig nog niet dooden laat , zal men wet bygieting van een half once flerk
water zeer veel en fchielyk vorderen. Op het oogenblik, dat
het poeder mart word, en de Kwik vermengd is, doe ik
de alvorens in een andere mortier fyn gemaakte gecalcineerde Vitriool , in bet mengzel , en doorgaans na een half uur
vryvens het gepoederde gekraakte Zeezout. Na dat dit alles wel ondereen gemengd is, heb ik een glaaze Kolf in gereedheid , 8 a 9 duimen afgebrand , boven zynen Buik , die
groot genoeg moet zyn, om niet sneer dan tot de heeft, door
dit mengfel, gevuld te worden.
Deeze afgebrande , halfgevulde Koff ftel ik in een Zandbad , de bodem van de yzeren pot flegts met een weinig
zands bedekkende , op dat de Kolf daar byna onmiddelyk
aanrake , en met zo veel zands aangefirooid van buiten ,als het
mengzel de vies van binnen gevuld heeft. Dan, met een
zagt vuur beginnende , dampt 'er een Salpeter zuur water uit,
het vuur vermeerdere ik nu en dan, zo dat in 5 a 6 uuren
dit vogt vervlogen is , en zig reeds bloemen opheffen. Waarom ik een papiere muts op de Kolf zette; en het vuur traps.
wyze vermeerdere, tot dat de yzeren Pot gloeje , het Zeezout
en
(b) De Manier om de Vitriool te calcineeren en het Zout
tekraaken is ligt , en, in zo verre die niet bekend is , in alle fchei.
kundige boeken te vinden. 1k doe het gemeenelyk, in een yzeren
pot, en hebbe om 3 EC gecaicineerd Vitriool te verkrygen ,
7 si ", en tot 2i LB gekraakt Zeezout, byna 3f f# eigentlyk &us
nodig.
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en de Vitriool, op de Safpeter aangevallen , hebben deszelfs
zwaarderen geest, nu ook uitgedreeven ; de geest van het
Zeezout, door de Vitriool te weeg gebragt, heefi intusfchen
deszelfs plaats ingenoomen, en het metaal zeer naauw, met
zig vereenigd en verbonden , en in zo verre vlug gemaakt ,dat
de Kwik zig aan de bovenzyde, van den Buyk des Kolfs, on.
der de gedaante van eene opgeheevene witte korstgezet heeft.
Agt a negen uuren ben ik gevvoon na de uitwazeming van
het eerfle bVogt, met dit vuur aan te houden, of wel zo veel
]anger, of korter, dat ik geen Sublimaat op de oppervlakte
van de in de Koff zynde Specie, die zig als een hoop Sneeuw
zoude vertoonen , meer waarneeme. Alles koud zynde , fla ik de
Koff voorzigtig aan ftukken; neeme de Sublimaat daar uit; en
hebbe bekomen 38 oncen, dat is, na aftrek van de reeds by.
gevoegde Sublimaat, 18 oncen uit ieder Levende Kwik.
Zorgvuldig hebbe ik de losfe bloemen, boven in de Kolf ge.
fublimeerd zynde , van den zamengedrongenen Sublimaat afgefcheiden, alzo het my door figuratie , onder het Microscoop ,
gebleeken is, hoe allerverfchrikkelyks Corrofief de Sublimaat
zeive is, dat deeze bloemen, in puntigheid, dezelve verre
overtreffen.
Middelerwyl kan ik niet verby aantemerken , dat ik uit my.
ne Proeven, onlangs voorgedraagen, (zie Hedendaagfche Va.
derlandfche Letteroef. Mengelw. pag. 4 1 1, enz.) geleerd hebbe,
hoe veel Levende Kwik en hoe veel Zoutzuur wy in eenen gob.
den Mercur. Subl. Corr. aantreffen; de Nederp/offing met de Kalk
zal ons dit best leeren. Ik verkreeg daardoor pit 3o greinen
Sublimaat /9 greinen Nederplofzel ,en met vlug Loogzout , by
het zelfde vogt te gieten, nog 4 grein ; dat is 23 grein. Dog
dit elks is geen zuiver Kwikzilver; reeds heb ik toen aangemerkt , dat de zoutzuure puntjes in de Kalkaarde treeden ,
terwyl het Cauflieke des Kalks zig aan het Metaal legt , en
Eeer naauw verbind. Hoe veel nu dit vuurdeel des Kalks
weegt , leert ons de Beroemde .7. F. Meyer in zyn Schei.
kundige Proeven over de Kalk. Zie Nederduitfche Vertaling , pag. 144. Alwaar wy zien , dat lo dragma van
diergelyke Nederplofzeis , 8 dragma Levende Kwik °pie.
vert , en meer zoude kunnen opleveren, indien geeneKwikdeeltjes , door de overhaaling, verlooren raakten. Uit dit Mies kunnen wy derhalven berekenen , dat een dragma IWercur. Subtim. Corrof. ten minften 40 greinen Levende Kwik
en 20 grein Zoutzuur bevatten.
Amfierdam ,
8 Sept.
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BRIEF VAN PETRUS CAMPER,
Aan de Heeren
MARTENS, VAN GESSCHER ZWAGERMAN en VAN HUSSEM,
zeer Kundige , en zeer Beroemde Heelmeesters te 4mJlerdam,
OVER
HET STEENSNYDEN IN TWEE REIZEN.
MINE HEEREN!

T

Oen ik laatst, te Amfierdam zynde , UW Ed. mededecide de wezenlyke verbetering in het Steenfnyden,,
zedert eenigen tyd door den Grooten Heelmeester Louts te
Parys, met eenen verbaazenden uitflag, geoeffend , beloofde
ik daarorntrent by de eerfte gelegenheid, UW Ed, door eenen Brief breedvoeriger te zullen onderrigten.
Zie bier hoofdzaakelyk het geene de Heer Lows, my te
Parys den 28 July deezes Jaars mededeelde
Nainnelyk , dat zyne gewoone manier , om de mannen
van den Steen te geneezen door eene Heelkonftige bewerking, was die van Hawkins; UEd. te wel bekend, dan dat
ik nodig zoude hebben dezelve te befchryven. Het is niet
de infnede , die, volgens zyn oordeel , de grootfte moeje.
Iykheid veroorzaakt aan de geneezing , maar wel bet onmidd
delyk afriaalen van den Steen terftont naa dat de fnede in
de Biaas gemaakt is. Om dat de Blaas, reets geweldig geprikkeid en aangedaan allerfterkst wordt geteisterd zoo door
het inbrengen van de tang, als door het vatten, en fchielyk uithaalen van den Steen.
De Blaas des Lyders ondergaat immers , tot het fnyden
toe, de allethevigfte prikkelingen door de moejelykheid van
het wateren voor eerst , en ten anderen door het inbrengen
des fnyitafs, en meer andere werktuigen: waardoor de geduurige toetrekkiug der geprikkelde deelen zoo flerk wordt,
dat men op dit oogenblik niet dan met geweld in de Elaat
kan koomen , om den Steen te vatten, en gevat zynde uit
te haalen. Ook kan ik zeggen hier op zeer zwaare toevallen te hebben zien volgen , zoo onder het uithaalen van
den Steen , als naderhand : offchoon zeer kundige en ervaarene harden de konstbewerkingen uitvoerden.
De Heer Louis verzekerde my zedert eenigen tyd geene
Lyders aan die, anderzints zoo gevaarlyke, konstbewerking
ver-
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verlooren te bebben , om dat by den Steen niet Langer aanflonts uithaalde ; maar op den dag, tot de beelkonftige geneezing beftemd, alleenlyk op de wyze van Hawkins, de uit. en
inwendige fnede tot in de Blaas deedt. Deeze verrigt zynde,
dat by als dan den Lyder, als reets genoeg bier, door afgemat, te bedde bragt , die door de opening in de Blaas onderwylen, aanttonts dit groot voordeel ondervondt , van bet
water gemakkelyk, en zonder fmert, te loozen, en derhalven
van geene hevige prikkeling en perfing meer te gevoelen.
Offchoon de Heer Lows de wyze van Hawkins vo/gt ,
keurt by nogthans alle andere zydelingfche manieren als die
van Rau, Cbezelden, Le Dran enz. even gefchikt, wanneer
men aan dezelve gewoon is.
Des daags naa deeze bewerking befchouwt by de wonde
nauwkeurig, en merkt zorgvuldig op, welke poogingen de
wyze natuur reets gedaan, heeft, of werkelyk doet, om den
Steen voort te fluuwen? Hy wagt zomwylen tot den Derden,
Verden, zelfs tot den Vyfden dag, eer by met eenig werktuig den Steen voorthaalt ; 't welke als dan meestal, zoo gemakkelyk, en met zoo weinig fmert voor den Lyder gelukt,
dat , het alle geloof te boven gaat.
Zyn 'er meer Steenen dan een ? zoo gebruikt by dezelfde
voorzigtigheid, en wagt op de gunl'dge gelegenheid om wet
te flaagen.
De groote voordeelen van deeze vreetndfchynende handelwyze kwainen my zeer aanneemelyk voor, en ligt afteleiden
uit de vergelyking met allerieye andere vreemde Lighaamen,
welke door de kracht der goede Natuur,, tot verbaazens toe,
door middel van den etter,, langzaam, en byna zonder fmert
naar buiten gebragt worden. Hout , glas, kogels , en het
affcheiden van groote beenftukken enz. leveren daar van dage1yks de allerklaarfte blyken op.
1k begreep derhalven ligtelyk, dat de Steen, als een vreemd
Lighaam zynde, zig mede, op dezelfde wyze, gemakkelyk
eenen weg moest baanem Ook was my niet onbekend, dat
Steenen, naa de gewoone Konstbewerking agtergebkeven,
op gelyke wyze van zelven waren uitgedreeven , bynaa zonder weeten des Lyders. 1k twyffelde daarom geenzints aan,
den goeden uitGag van deeze zeldzaame geneezingswyze.
De Heer Louis bevestigde wyders deeze nieuwfchynende
manier met het gezag van .Pieter Franco, als die dezelve reets
%Or ruim twee Eeuwen, met veel naadruk, aangepreezen
ha*.
Uet boek van Franco had ik toen geen tyd om te leezen,
en
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en 5 a1s ik Parys verlaaten hadde , geene gelegenheid oth het
magtig te worden; ik beloofde UL. het uittrekzel daar van
Daa myne te huiskondle, om dat ik dit zeldzaam en fchoon
' Jerk, als een gerchenk my door wylen den Hooggel. Heel
Profr. Rau, in den Jaare 1758, gedaan, in myne boakerye
bewaarde. 1k noeme het zeldzaam om dat het niet gevonden
wordt in de Groote Bibliotheek van de Leidfcbe Hooge Schoole,
oak niet in die van Franker en Groningen. Nog in de verzamelingen der voornaamfle Heelmeesters door Gesner en Ufenbach
uitgegeeven. HALLER evenwel laynt de waarde van deezen
Heelmeester wel gekend te hebben. Bibs. air. Tom. I.
5. CXXIV. p. 211. Des niet tegenftaande heeft hy met minder aandagt gelet op deeze zoo zeer pryzenswaardige manier.
Het opfcluirt van P. Franco's boek, om weder te rug te
keeren, is Traitd des Hernies enz. en Traitd tres ample der
Hernies gedrukt te Lion 1561, in 8vo. In den Jaare 1556, is
het, volgens Hailers aantekening, onder eenen anderen tytel
uitgegeeven. In dit ftuk verhandelt hy zeer veele der voornaamite Heelkonftige geneezingswyzen, en is zeer breedvoe.
rig over het Steenfnyden.
In het XXXII. Hoofddeel, fpreekt hy over het afmatten
der Lyders, wanneer 'er meer dan een Steen plaats heeft;
zeggende zeer uitdrukkelyk bladz. 128: „ Zonitnige bebben
„ bunne Lyders zoo lang onder banden gehouden, tot dat zy
„ ftierven, bet zoude beter zyn, de Konstbewerking in twee
reizen te doen, gelyk ik in het vervolg toonen zal, dan den
• dood te verhaasten. Ondertusfchen zoo ontlast zighet
„ water eenige dagen gemakkelyk, om dat de wond open is,
Sf offchoon 'er nog cen Steen in de Blaas overgebleeven zy.
Het is wei waar, dat men den Steen, als hy zig
5, de ga.tercie wonde vertoont, of in dezelve rust, niet zon,, der fmert uithaalen kan, (bladz. 129.) Echter moet men
ff den Steen niet trachten uit te haalen, dan wanneer de Ly,, der zonder koortze is, en Diets hem hindert ; want mees• tentyds vertoonen zy zig van zelven in de wonde, het zy
31 'er een , of meerder zyn. En als dan is het zeer ligt le
f doen om ze uit de wonde zelve te haalen. Dog zoo zy
• van zelven niet nederzakken, of zig aanbieden , moet men
f de manieren, door my te voren aangeweezen, in het work;
flellen, enz."
Vervolgens bladz. 133. 1, ills de Steen groot , of getakt is,
„ kan de Lyder onder de handers dood biyven , zoo door de
pyn, als bloedftorting.
1k vinde het als dan bete).*
1
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gelyk ik dikwerf gedaan hebbe, de bewerkinge in twee rei.
to doen, enz."
Franco befchryft die wyze van doen in het volgende Hoofddeel, bladz. 134. Cbap. 33; leerende, „ dat men eerst de in„ fnede zal doen volgens de algemeene wyze , en gedaan
„ zynde een fteekwiek in de- wonde zal brengen — en ver„ volgens geene moene
doen, om den Steen aftehaalen,
niet
91 zoo die bygeval zig met van zelve aanbiedt. — Anders
zal men den Lyder verbinden, en naa eenige dagen, wan,'
neer men wel bewust is , dat de Lyder geene koortfe heeft ,
3,
en in goeden ftaat is, zal men den Steen afhaalen, als die
1) zig in de wonde aanbiedt, gelyk meestentyds gebeurt, en
,1 ik zeer dikwerf gezien hebbe. -- Dog zoo die zig als
dan niet aanbiedt, zal men den Steen met de Vingers door
12
, t den endeldarm nederwaarts werken enz.”
Hy noemt deeze zyne manier (bladz. r38,)zeer zonderling
en door geenen Heelmeester .voorgefteld, en laat 'er op volgen ,
Het luidt in de daad vreemd zynen Lyder dus gerust te
ten
liggen , geduurende 5 of 6 dagen, min of neer, naa
91
dat men de fimde gedaan beeft. Echter is dit zeker,, dat
31
Lieden van gezond oordeel , wanneer zy de redenen over')
woogen hadden , 'er ten niterften over voldaan geweest
o zyn, en waarlyk ook behoorden te zyn. Wyders bevestigt hy dit doen met proeven op Lieden , die meer dan een
51
Steen gehad hadden, welker tweede en volgende Steenen
by het eerfte, en de volgende verbanden , van zelven uitge15
koomen waren. — (bladz. 139.) Naa dit alles opgemerkt
te hebben, zegt hy, heb ik altoos deeze manier gevolgd,
en nimmer den Steen aanftonts naa de gedaane fnede afge.
,9
haald, als hy zig van zelven niet aanbood, maar gewagt,
,5
gelyk ik boven gemeld hebbe.”
Zie daar het geene P. .Franco met zoo veel oordeel als nauwkeurigheid hier omtrent der Naakoomelingfchap heeft naagelaaten; en de manier van den Heere LOUIS door een uitmuntend gezag bevestigd! Zy .verfchilt echter bier in een weinig
van Franco's manier, dat Zyn Eds. de wonde niet opvult,
maar aan de Pis den vryen loop laat, op dat hier door de Lyder niet te vergeefsch gepynigd worde.
Zy zal by. UL. waarfchynelyk te grooter ingang vinden,
wanneer ik hier byvoege, dat Hildanus,in zyn uitmuntend Werk
over het Steenfnyden, Cap. XVI. pag. 7 3o. et feq. deeze maxiier ten uiterflen pryst, en aanbeveelt, 't welke ook Manget
[chant bewoogen te hebben, om het woordelyk in- zyne Bib!.
Cbir. p. 274. Tom. I, overteneerrien.
Voeg

I)

Zell
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Voeg hierby,, dat Fr. Colot mede zomwylen de Steenfityding in twee reizen oeffende. Zie daar over, zyne Traitë de
Toper. de la taille ouvrage posthume. Paris 1727. bladz. 132.
de ?operation faite en deux terns. Hy zegt, dat die manier,
In den Jaare 1684, veel gerugt maakte aan het Hof, en dat de
Koning deeze uitvinding prees. Colot fchynt toen aan Franco
niet gedagt te hebben. Echter is aan te merken, dat hy dit
alleenlyk in de zulken deedt , die te zwak waren, en niet al te
groote fmert leden van den Steen ; anders immers wil hy
pag. 183, 184, dat men den Steen terftont naa de Infnyding
I al afhaalen. Ingevalle van te groote zwakheid wil Heifler
inede, (Chir. P. If. Sect. V. Cap. 141. §, 13. pag. 921. Edit.
1739,) dat men Colot's manier zal volgen , of wanneer 'er meer
dan een Steen in de Blaas is, dat men de andere eenige dagert
naa de fnede zal afhaalen , gelyk Saviard Obf. de Chir. Ao.
1702, p. 2o6, ook fchynt gedaan te hebben. Deeze gevallen , hoe verfchillende ook van het algemeene Leerftuk van
Franco en van Louis, bevestigen, nogthans, de mogelykheid,
en de goede uitkomfte van deeze manier.
Het groote oogmerk van den Heere Louis, om door de
fnede den Lyder van zyne hevigae pynen te verligten, wordt
van gelyken , door zeer veele groote mannen in de Geneeskonst , bevestigd ; offchoon zy dit voornaamelyk aanpreezen,
wanneer de Steen te groot was, om uitgehaald te konnen worden. De Baron van Swieten in zyne uitlegging op de S. 1437,
van BOERHAVE p. 365. E. over te groote Steenen om aftehaalen fpreekende , zegt, dat in zulk een geval niets cwerblyft
dan eene opening in het perineum te maaken, om uittogt te
geeven aan de pis, met deeze byvoeging leniuntur fie main,

licet non tollantur, redditurque vita tolerabilior. Van Swieten

zegt wyders, ib. p. 366, dat Douglas dit met een goeden
flag gedaan heeft , en dat de Beroemde Franfche Heelmeester
Collet dit mede onderftaan hadde. Dog ik heb rede te ge.
looven, dat het Fr. Colot of Collor moet geweest zyn , om dat
dezelfde waarneeming, door van Swieten waarfchynelyk op
het gezag van Douglas aangehaald , gevonden wordt in de
waarneemifigen van Colot. ib. pag. 188.
Onderwylen blykt het uit Avicenna, dat het openen van de
Urethra, in geval van pyn in het Wateren door een Steen Veroorzaakt , reets voor eenige eeuwen in gebruik geweest is, Deeze zyn zyne eigene woorden. F, en 19. Tract. I. Cap,. tt p.
1573. in zeer flegt Latyn overgebragt. Et quando urina
di.Oeultas , et retinetur caufit lapidis vellex , et non est Anita
odftindendum propter aliquid quad probihet, ant propter trine2

re&
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rem. Tunc de &minibus est aliquis , qui"C-7.; in eo quod est
inter anion et testiculos , fcifuram efficit parvam; et posit
ea cannularn, tit egrediatur ex ea urina, et removeatur mors ,
quatnvis vita fit non tranquilla. Dat is, „ wanneer 'er groo„ te finert in bet wateren is , of de pis wegens een Steen in
de Blaas weerhouden wordt, en 'er geene mogelykheid is
3)
„ om den Steen te fnyden , bet zy eenige omftandigheid of
„ de vreeze des Lyders dit belet, zoo zal een kundig man
„ eene kleine opening fnyden tusfchen den aars , en den
3 ) balfak, en daar in eene pyp fleeken, our het water te
• lasten, ten einde de dood verfchooven worde , offchoon
„ de Lyder bier door geene volkomene ruste vindt.” Hoe
groot onderwylen de voordeelen van Franco's manier, door
Louts weder te voorfchyn gebragt , en met vrugt geoeffend
ook zyn mogen, zoude men echter in Amflerdam verplicht
zyn en den Lyder en de Geneesbeeren,vooral die amptshalven
by de konstbewerking tegenwoordig zyn moeten, eerst wet
in te prenten , wat men voorneemens was te doen , en met welk een
oogmerk? eer men dezelve onderflont te volgen. Yder een
immers , voor al de liedendaagfche Steenfnyders, zyn 'er op
uit, om den Steen in den minften tyd of te haalen. De Beroemde Le Cat pleeg hier in de allergaauwfte te zyn , en
UE. weeten zoo wel als ik, hoe zorgvuldig men te Angerdam gewoon is op het Horologie te zien, om de juiste minuuten aan te tekenen, die befteed zyn tot deeze konstbewerking!
De Manier van P. Franco, door Louts weder op nieuw
geoeffend , beoogt weer bet waare geluk des Lyders, dan den
roem des Heelmeesters omtrent zyne gaauwhandigheid. Zy
fchynt my even daarom toe in alles de voorkeur te verdienen,
en waardig te zyn, dat ik dezelve UL. als wel eer myne Toehoorders , en als de voornaamfte Heelmeesters van Amflerdam,
aanpryze. Moest ik my ooit in de noodzaukelyklieid bevinden, om deeze Konstbewerkinge zelf te doen, ik volgde voorzeker de uitmuntende voorbeelden van Franco, en van mynen
waarden Vriend Lours, omdat zy en op ondervinding, en op
de Natuur zelve, gegrond zyn. Gezag alleen komt niet te pasfe , wanneer men het Neil zynes Medemenschs bedoelt;
beooge daarom alleen het geluk der Maatfchappye; en, offchoon ik onder geene onmiddelyke verplichting ligge om an.
deren ,te onderwyzen, zoo beminne ik de Heeikonst te zeer,
dank dat ik op zoude houden myne gedagten over dezelve an.
dean mede te deelen. Ook vordert dit myne verplichting als
mensch, en als Lid der zaamenleeving.
Bet
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Het was te wenfchen , dat der Edele Achtbaare Regeeringe
van ilmflerdam voorgedraagen wierde , het gevaar van zom-

inige Keuren omtrent het Steenfnyden (a), fchoon met de allerbeste , en in der tyd prysfelykfte inzigten gemaakt. Hoe
fmertelyk valt het niet den Lyder, wanneer zoo veele , en
dikwyls onkundige, den fnyllaf in de tedere , en reets te veel
gefolterde , Blaas nederdrukken en beweegen?
Die tyd zal eens koomen; UL. yver, en het vertrouwen
op UWE. kundigheden zullen dit uitwerken , en Gylieden
zult zelfs naa Uwen Dood hier door den ongelukkigen Lyderen aan den Steen hun fmert verligten.
Klein Lankum,
den 13 September 1777.
PETRUS CAMPER.

heb deezen Brief in de H. Vaderlandfche Letter.0efeningen laaten plaatzen , of ook andere van onze Landsgenooten eenig nut uit denzelven trekken konden.

P. S. Hz

(a) Vooral het 3. Art. van tie inilructie voor die geenen, die
binnen Amfterdam zullen koomen te doen eenige Operarie , of Steenfily.
dinge Ao. 1700. te vinden bladz. 89. ran de Privilegien, Willekeuren en Ordonnantien, betreffende het cou-Eo. =mourn
Amitelmdamenfe. Ao. 1736 in 4t0 gedrukt , luidende als voigt:
Zullende voorz. Dr. in de Ilfedicyne, en twee Overluyden van bet
Cbirurgyns Gilde , alvorens de incifie gefchied, ook hebben te voelen, nevens den Operateur of Steenfnyder,, of 'er een Steen is, of
niet, zoo 't zelve mogt werden by hen nodig geoordeeh. By deeze
Drie is den 15 April 1728. (lb. bladz. 91.) nog gevoegd de Profesfor. Zoo dat vier het recht hebben om den Ongelukkigen Lyder te pynigen.
01111...11.

41089717E,40.1.

•••••■•■•1(.

VATUURLYKE HISTORIE VAN EENIGE VERSCHEIDENHEDEN
ONDER DE 14IERELS, EN VAN DE RING , MEREL IN 'T
BYZONDER.

Volgens den Heer DE MONTBEILLARD , Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.
C

Choon de Gemeene Merel (*) , by uitneemenheid de Mat.
te Vogel zy,, en veel zwarter dan de Raave , kan men onder.
Zie boVeu bi, 406, enz.
11 3

45S

HATUHRLYKE HLSTORIE

dertusfchen niet lochenen, of hare Pluimadie neemt zomtyds
iets van het witte aan, en verandert zelf geheel van zwart in
wit, gelyk tit ook gebeurt onder de Raaven , de Kraayen,
de Kaauwen, en bykans alle andere Vogels, eens door
den invloed der Lugalreeke, dan eens door andere veel by'
zonderder en min bekende oorzaaken. Indedaad , de witte kleur
fchynt by de meeste Dieren , even als by de Bloemen van een
groot aantal Planten , de kleur te zyn, waar in elle de andere
verbasteren: onder deeze is ook de zwarte begreepen, en dit
gaat op een fprong toe, zonder tusfchen beide komende Menten door te gaan: niets ondertusfchen is, ten niterlyken aan•
ziene, zo tegen elkander overgefteld als zwart en wit: het
zwart ontftaat uit de berooving of de geheele indrinking der
gekleurde ftraalen; en het wit, daar en tegen, uit derzelver
volkomenfle ver6eniging. Doch, in de Natuurkunde, vinden
wy, op elken voetfiap, dat de uiterften zich veranigen, en
dat zaaken, die in de orde onzer denkbeelden, en zeits onzer
gewaarwordingen , het ftrydigst fchynen, in de orde der Natuure heimlyke overeenkomften hebben, die rich dikwyls opdoen in onverwagte uitwerkzels.
Onder alle de Witte of witgevlekte Meret s , zyn de eenige,
die , myns bedunkens , tot de Gemeene Nerds behooren ,
vooreerst de Witte Merel van Rome aan ALORoVANDUS ge.
zonden. Ten tweeden de Merel met een witten Kap, van dien
zelfden Schryver deeze beiden den Bek en de Pooten geel
hebbende, gelyk de Gemeene Merel, mogen geagt woxden tot
deeze foort re behooren. De andere, gelyk wy vervolgens
zullen zien, nag men veel eer betrekken tot de Merel met een
witte borstvlek, welker natuurlyke Historie ik eerst zal opgeeven.
Deeze worth in 't Latyn Merida Torqttata , in 'titaliaansch
Merida Alpeflro, in 't Hoogduitsch Ring-Amfel, in 't Engeisch Ring. ouzel , en in 't Neerduitsch Ring-Merel genee.
ten , de Heer MONTREUX/1.RD verandert den Franfchen
Damn van Merle a collier, in dien van Merle a Plafiron blame,
of Mere' met een witten borstlap , als eigenaartiger. Wy zullen de gewoon gebruiklyke Naam van Ring-Merel behouden.
In deeze foort van Merels heeft het Mannetje op de bont,
met de daad , een zeer in 't oogloopende witte vlek, ik
zeg het Mannetje: om dat die vlek in 't wyfje veel min doorfteekeild en meer met rood gemengd is: dewyl de pluimadie
van het Wyfje voor 't overige van eene donker roode kleur is,
vertoont zich die vlek te minder op een' bykans gelykkleurigen grond, en words zomwylen geheel niet gezien: dit heeft
ze-
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zeker gelegettileid gegeeven aan- eenige Naamlystmaakers OM
frier van eenelyzondere foort te vormen, onder den naam van
Berg-Merel : eene foort die alleen in naam beftaat, die dezelfde geaartheid heeft als de RingMerel, en 'er minder van
verfchilt, zy ten opzigte van de grootte, zy ten opzigte vart
de kleur, dan de Wyfjes , in de meeste foorten, van de Man.
netjes 'verfchillen,
Deeze Merel heeft zeer veel overeenkomsts met de Gewoone
Mere?: de hoofdkleur zyner Pluimadie is zwart, de hoeken
van den Bek zyn geel, en deeze is van binnen even eens ge.
kleurd ; ook heeft zy bykans dezelfde gedaante en houding:
doch is 'er van onderfcheiden door de vlek , door het wit waar
mede de Pluimadie fchittert bovenal op de Borst, Buik en
Vleugelen ; door een korter en min Beeler Belt; door de ge•
daante der middel-pennen van de Vleugelen, die ftomp zyn,
aan 't einde met een klein uitfteekend puntje in 't midden , gevormd door bet uitertte van den kant; eindelyk verfchilt zy
door haar gefchreeuw, geaartheid en leevenswyze.
Onder de Trekvogels moet deeze Mere? met alien regt geteld worden; doch zy befchryfc ieder jaar een omkring van
welke alle punten nog niet recht bekend zyn. Men weet llegts,
in 't algemeen, dat deeze Vogel de keten der Bergen volgt,
zonder een zekere ftreek te houden: omftreeks Montbar yentoonen zy zich niet dan in 't begin van October: zy korner/
dan by kleine benden van twaalf of vyftien , en noit in groci,
ter getal. Het fchynt dat deeze voor afgedwaalden moeten
gehouden worden , die de groote bende verlaaten hebben
zeldzaam blyven zy langer dan twee of drie weeken, de minIle vorst is dan genoeg om ze te doen verhuizen : ondertusfchen moet ik niet ontveinzen, hoe de Heer KLEIN ons verzekert , dat men hem van deeze Vogels in den Winter ge.
bragt hebbe. Zy keeren, in de maanden April en May weder,
althans in Bourgogne Brie, als ook in Silefie , volgens GES*
NER.

Zelden bewoonen deeze Merels , in het gemaatigd deel van

Europa, de vlakten; niet te min verzekert ons de Heer sttLERivEi

dat by de nesten deezer Vogelen gevonden liebbe in
Sologne, en in het woud van Orleans ; dat deeze nesten van eenerlei maakzel waren als die der Gewoone Mercls dat by 'er
vyf eijeren van tlezelfde grootte en kleur in vondt ; en dat,
geen van de gewoonte der Merelen afwykr,) deeze Vo.
gels hun nest tegen den grond maaken aan den voet van 't
kreupelhout, waar van zy waarfchynlyk den naam ontleenert
van Merles terriers of bousfomiers. Vast gaat het, dat zy,
1i 4
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In zekere tyden van het Jaar, zeer veelvuldig zyn, op de
hooge Bergen van Zweeden, van Schotland, van Auvergne,
van Savoye, van Griekenland , enz. Het is zelfs waarfchynlyk , dat ze verfpreid zyn in Afie en Africa, en tot op de
Azorifcbe Eilanden : want op deeze reisgezinde , gezellige
foort van Merels, die wit in haare Pluimadie hebben, en zich
op 't gebergte onthofiden , past allerbest 't geen TAVERNIER.
verhaalt van die troepen Merels, welke , van tyd tot tyd, op
tie grenzen- van Medie en Armenie komen , en de landen van
Springhaanen verlosfen; als mede 't geen ADANSON vermeldt
van Zwarte Merels met wit gevlekt , door hem gezien op de
toppen der Bergen van 't Eiland Fayal , zich by benden onthoudende op kleine boompjes, welker vrugt zy aten, onder
een onophoudelyk gefchreeuw.
De Merels, die Europa doortrekken , eeten desgelyks Bezien.
De Heer wILLUGHBY vondt in de maag overblyfzels van Infecten , en Bezien gelyk aan Kruisbesfen; doch zy geeven de
voorkeur aan die van Klimop en Druiven; in den Wynoogst
tyn ze doorgaans vetst , en het vleesch is dan fappigst en
tnalschst.
Eenige Jaagers willen dat deeze Merels de Zing-Lysters aanlokken, en dat men, deeze leevende kunnende bekomen , met den
flrik zeer overvloedige vangst van Zing-Lysters heeft; desgelyks is opgemerkt dat ze ligter dan de Gewoone Merels te naderen , doch veel bezwaarlyker te verfirikken, zyn.
Ik heb aangemerkt dat de Witte of Witgevlekte Merels,
voor 't meerendeel , verfcheidenheden zyn van de Ring-Mered : en, inderdaad, ARISTOTELES , die de Witte Merels kende, maakt ze tot eene onderfcheide foort van de Gewoone Merth , fchoon ze dezelfde grootte hebben, en 't zelfde geluid
flaan: dan by wist wel dat ze dezelfde geaartheden niet hadden , en vermaak fchepten in bergagtige landflreeken.
LONIUS kent geene andere verfchillendheden tusfchen de twee
foorten dan .die der Pluimadie en het Indincr, 't welk de/Fitte Mere?: na 't Gebergte dryft. Men vindt ze ook niet alleen
op die van Arcadie , van Savoye en van Auvergne; maar ook
op het Silefifcbe, zelpilebe en Apenynfcbe Gebergte. Daaren•
boven is deeze Merel mede een Trekvogei, op denzelfden tyd
doortrekkende; eg is het, eindelyk, niet blykbaar , dat de
ttatuur van de Riig.Merel meer tot het witte overhelt; en
valt het niet ligt te gelooven dat de witte kleur in haare Pluimadie zich gemaklyker van de nabygeplaatfte vederen kan nit.
ftrekken , dan dat de Pluimadie van de Gemeene Merel geheel
van zwart in wit verandere? Deeze redenen dunken my vol.
wlg-
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wigtig genoeg om my regt te geeven dat ik de meeste Witte
Mavis en ook de met witgevlekte, als verfcheidenheden aan.
zie van de Ring- Merel. De Witte Merel, door my waar.
genomen, hadt de Vleugel en Staartpennen veel witter dan
vile de overigen, en het bovenfte des lyfs , uitgenomen bet
opperfle van den Kop ligter grys dan bet overige des lichaams.
De Bek was bruin, met een weinig geel op den kant, zy hadt
ook iet geels onder de Keel en op de Borst, en de Pooten
yen donkey graauw. Zy was omitreeks Montbard , in de eerfie dagen van November gevangen, eer het gevroozen hadt,
dat is juist op dien tyd van bet doortrekken der Ring-Merelen: dewyl men weinig dagen te worm my twee Merely van
de laatstgemelde foort bragt.
Onder de Witgevlekte Herds, ver6higt zich de witte met
de zwarte kleur op onderfeheide wyzen ; zomtyds fpreidt de.
zelve zich uit over de Vleugel- en Staartpennen, die men ondertusfchen aanmerkt als minst aan kleurverandering onderworpen , terwyl alle de andere vederen, die men voor
vast van kleur houdt, het zwart voikomen zuiver bewaaren:
zomtyds vormt dezelve een halsband rondsom den Hals des
Vogels , die min breed is dan de 13orstvlek van de gewoone
Ring-Merel. Deeze vericheidenheid is BELONIUS niet ontglipt, die verklaart in Griekenland, in Savoye en in de Valei
van Maurienne, eene groote menigte Ring-Merels gezien te
hebben, dus genaamd, naar een witte ftreep om den geheelen Hals gaancte. De Heer LOTTINGER, die gelegenheid gehad heefr orn deeze Vogels in het gebergte van Lotbaringen
waar te neemen waar 'ze zomtyds broeden, verzekert my,
dat ze vroegtydig hurl nest vervaardigen, 't zelve zamenftellen en plaatzen even als de Zing, Lyste-s', dat de opleweeking
der Jougen met de maand juny een einde neemt, dat ze alle
jaaren uittrekken; doch dat de dag buns vertreks geenzints
bepaald is : die tyd begint omtrent het einde van July en
duurt de geheele rnaand Augustus: flaande lien tyd ziet men
geen deezer Vogeien, hoe groot . derzelver getal mogegeweest
zyn , in de vlakten 't wae ten bewyze {belt , dat ze
het gebergre kiezen. Men weer. niet werwaards zy zich begeeven. ire Heer LOTTINGER voegt 'er nevens, dat deeze
Vogel, die voortyds zeer gemeen was in de Vosges, daarzeer
zeldzaarn geworden is.
De Groote Berg- Merel is wit gevlekt; doch heeft geen
Borstvlek , en is licel grouter dan de Groote Lyster. Deeze
komt op 't einde van den Herfst in Lotharingen , en is dan
zeer vet. De Vogelvangers krygen ze fehaars: zy voeren een
ii s
ge-
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geweldigen kryg tegen de Slekken , en weeten de hoorens be.
hendig op een rots te laaten vallen om het dier magtig te worden ; by gebrek van Slekken eeten zy Klimopbesfen: deeze
Vogel fmaakt by uitneemenheid lekker ; doch is, wat de Item
aanbelangt , die zeer fcherp en droevig klinkt, van Merck
verbasterd.

AANMERKINGEN OVER DE DRUKKUNST d N DE NADEELEN
OMR DOOR AAN DE GELEERDEN VEROORZAAKT. Door
den Heer LINGUET.

(Journal de Politique et de Litterature.)

D

E Drukkunst is, buiten twyfel, eene allerverwonderenswaardigae Uitvinding; een Gefchenk door 't Ge.
vat aan 't Vernuft gefchonken. Maar, indien dezelve eenige voordeelen aan de 'Weetenfchappen heeft te wege gebragt , is het 'er wel verre af dat zy den Geleerden nuttig
geweest hebbe zy heeft hun flegt beloorrd voor de lofre.
denen haar zo overbodig vereerd. Zy heeft, 't is waar , de
beoefening der Letteren uitgebreid, den voortgang der Wysbegeerte bevorderd ; doch is tevens een klip geworden waar
op de Geleerden in 't algemeen, en de Wysgeeren inzonderbeid,geaooten, en hun geluk verzeild hebben. Eene waarneeming die my niet voorftaat, dat ik by iemand aantrof,
dan die egter eene volflrekte waarheid behelst.
Om by de Ouden het regt tot het geeven van onderwys
te verkrygen, was 'er niets meet noodig dan te willen onderwyzen. Om een talryken toeloop van Leerlingen te hebben , behoefde men alleen de kunst re weeten om ze tot
zich te lokken, en aan zich te verbinden. De Regeering
vorderde den Leermeester geen rekenfchap af van zyne gevoelens ; by regeerde oppermagtig in zyne School. Dit
Koningryk , in rust en vrede gehouden door het oppergezag en de bekwaa.mheden des Opperhoofds, hadt niets te
vreezen dan de fchielyk voorbygaande arooperyen der nabuurige en nayverige Schoolen. Maar gelyk alle aanvallen
enkel in woorden beflonden, en 'er geene voetaappen van
deeze inwendige oorlogen overbleeven , zo hadt men ook
zelden overloopers , en dewyl elk vyand van den aryd ,
dien by zyn mededingers leverde, geen getuigen hadt dan
aanfchouwers, reeds overtuigd van de regtuaaaugheid en de
Over*
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overhand zyner wapenen deedt de berisping geen nadeel
aan de bekwaamheden.
Daarenboven gaf het verbaazend voordeel , 't welk een
Man , die fpreekt, heeft op den geest der geenen die hem hon.
ren, en de gemaklykheid, waar mede een Redenaar, fchoon
flegts middelmaatig met de gaave der weifpreekenheid be.
fchonken , de geestdrift ontvonkt en aanhangers verwerft,
aan de oude Wysgeeren een buitengemeenen luister in den
Staat, en verfchafte hun yverige voorftanders. 'Er was geert
kweekeling of by merkte de eer zyner Leermeesters aan als
zyn eigene ; die vuurigheid van geest, welke ten kenteken
itrekt van alle Aanhangers, begunftigd zynde door de gefteltenis der Gemeenebesten waar zy zich vestigden , verhefte
den Grondlegger tot den eerwaardigften rang en fchonk hem
zelfs dikwyls een beflendig gezag: ten minften werden die
Hoofden bykans altoos zeer geagt , geeerbied en ontzien.
Moesten zy zomtyds bukken voor de nydige poogingen bun.
ner vyanden, gelyk een SOCRATES, dit kwam alleen toe door
een' ongelukkigen zamenloop der omtlandigheden , door de
verOëniging van veele magtige partyfchappen , zamengezwoo•
ren om te onderdrukken.
Deeze that van heerlykheid en luister voor Mannen, die
bun verftand befchaafden en dat van anderen poogden te
verlichten , heeft, met eenigeveranderingen, geduurd ,zo lang
zy, van den eenen kant, voortvoeren met openbaare mond.
lyke lesfen te geeven , en men, van den anderen kant, ge.
noodzaakt was tot hun te komen om het onderwys uit
nen mond te ontvangen. De Scholastiken zelve, Mannen
die op eerie zo jarnmerhartige wyze hunnen geest verbeuzelden, die met zo veel moeite hutme bekwaamheden vet..
fpilden in de hevigfte vyandlchap , welke oit tegen bet ge.
zond verftand gevoerd is, de ALcUINUSSEN, ABELARDEN ea
SCOTUSSEN, en bykans alle hunne tydgenooten, zagen zich
omringd door eerie menigte Leerlingen, en werden van hun
als verdrongen. Uit de afgelegenfte deelen van Europa kwas
men de Leergraagen toefchieten; men volgde die Leermeesters op hunne reizen ; en wilde liever woestynen bevolken
dan de gelegenheid, om bun te hooren, derven.
Zodanige Manners werden noodwendig dierbaar aan den
Staat. De nayver om roem te hehaalen, waar, voer.
de bun zonityds tegen elkanderen in 't ttrydperk ; een anders ftigtlyk leeven , en groote deugden ftelden hun niet al.
toes fchootvry voor de aandoeningen des nayvers; doch zy
kadden niets andexs te vreezen dan het kwaad, 't geen zy
kan-
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,hander wederzyds toebragten. Zy twistredenden , zy dee.
den redenvoeringen, tegen elkander ; in dien ftryd zelve was
jets grootsch. Alles ging order hun toe met eene bedaarde
openhartigheid , by hun voor edelmoedigheid gehouden :
en deeze gefchilvoeringen , wel verre van hun aan de ver.
agting van de rest des Menschdoms bloot te ftellen , konden niet wel anders te wege brengen dan dat zy zich meer
deeden gelden.
De Uitvinding der Boekdrukkunst heeft alles eene andere
gedaante doen aanneemen. boor eerst : door de bronnen
der kundigheden te vermenigvuldigen , heeft zy ze minder
doen agten ; en het overvoeren der gedagten en lesfen van
groote vernuften , voor een kleinen prys op zich neemende,
zyn ze daar door te minder waardig geworden. Tegen.
woordig is het de Weetenfchap die reist , en toehoorders
gaat zoeken. Voorheen moesten zy 'er meer werks van
maaken , toen waren zy genoodzaakt haar te gaan vinden ,
en keerden naa eene Lange uitlandigheid , weder in hun Va.
derland , voorzien met fchatten van geleerdheid , die hun
211een toebehoorden en waarop zy zich konden verheffen.
Ten tweeden. Zyn , door de Boekdrukkunst, de inidde•
Jen , om den geest te vercieren , en de kundigheden der
Menfchen te volmaaken , algemeen geworden. Men moet
21leen kunnen leezen om ze te verkrygen. Deeze foort van
Letteroefening is geheel bepaald aan de Studeerkamer: de
Schoolen laat men over aan loontrekkende Leermeesters ,
die bykans geene anderen dan Kinderen tot Toehoorders
hebben. De regte Onderwyzers der Volken , verheevene
vernuften, ontwikkelen hunne bekwaamheden in 't donker,,
en onderwyzen de Wereld door gedrukte Werken. Maar
deeze heimlyke wyze van leeraaren , deeze foort van op.
voeding met gefloote deuren , in het Boekvertrek gegeeven
en ontvangen , laat niet toe hunne partyen uit te daagen
hunne fchynbaare eenzaamheid maakt de kunftenaary ftou.
ter , en het valt ligter hun door flinkfche mishandelingen,
te bederven.
Ten derden. De Berisp. en Vitzugt heeft veel meer middelen om de Geleetden aan te vallen , en kan ze gemaklyker
fchandvlekken. Redenvoeringm ontglipten haar ; de Hand.
fchriften verfchaften , door derzelver fchaarschheid , haar geen
overvloedigen prooy : zy heeft , in de Gedrukte Werken,
een onuitputlyken voorraad ; deeze kosten weinig, laaten
zich gemaklyk leezen, zy gaan door veel meer handen ; zy
hebben een veel grooter getal beoordeelaars ; zy komen ,
met
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met min behoedzaamheids , in den kring der kWaadaartigheld , wier fcherpe reuk van verre het minfte gebrek der
geenen , die zy wit bederven , ontdekr. — Tot vergrooting van dit kwaad en bet volmeeten van de maat der onheilen , leert de Drukkunst deeze gebreken aan den dag
brengende, met eene beftraffenswaardige infchiklykheid , de
hand aan het openbaar maaken van de Boeken, waar in ze
ten breedtle worden uitgemeeten. Het agtenswaardig Werk
in 'r welk een verlicht Burger zyne tydgenooten en nakoxnelingen zorkt te onderwyzen , en het Blauwboekje van
een onbefchaamd Spotter, die de goede oogmerken des eerstgemelden verdraayt , om ze belachlyk of gehaat te maaken;
komen van onder dezelfde Drukpers; zyn met dezelfde letteren gedrukt; en dikwyls zal, ter oorzaake van de verkeerd•
heid des Menschdoms , het nuttig Boek min opgangs maaken dan het fchandvlekkend Blauwboekje. Eene andere
bron van bitterheid voor den Schryver, een ander beginzek
van moedbeneeming , bykans geheel onbekend aan de Wysgeeren in ouden tyde.
Ten vierden. Men wordt met eerbied vervuld op 't zien
van een Man ten verheven Leerftoel opgetreeden , die langen tyd agter een fpreekt met eene lbort van heerfchappy
over allen die hem hooren ; by that voor 't oog van een
kring toehoorderen overtuigd dat de waarheid door den
mond fpreekt , en dat de weetenfchap in het hoofd huisvest van den Man, die lan ae en moeilyke reizen gedaan
heeft, om dien voorraad vanbkundigheden op te doen. Zyne gebaaren zyn bewyzen ; de glans zyner oogen fchynt
ailes wat by zegt te verlichten. In 't algemeen is het gezigt alleen van eene talryke vergaderina , die met opgetooge
aandagt luistert , voor veelen , een voldingend
bewys van
b
de hondigheid alter zaaken door den Redenaar geuit.
Maar de itomme Meesters , die men zonder eenigen toettel , en zonder pligtpleeging laat vaaren , die ziellooze Onderwyzers , weiken men op een tafel nedervverpt ,
of in een hoek van de Boekery verbant , kunnen geen agting , geen vertrouwen inboezemen. Eene zeer middelmaatige Redenvoering wekt de geestdrift meer op dan het bondigst gefchreeven Boek. Dit veroorzaakt niets meer dan eene bedaarde en koele verwondering ; en geeft geen leevendigheid dan aan den Berisper,, die, in koelen bloede , zich
nederzet om het te beitryden. Men zondert den Perfoon
van het Werle af; men bekreunt zich weinig of geheel niet
OWE den Schryver, dien men wit gezien heeft, en behandelt
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deli het Boek met eene willekeurigheid , waar toe men, door
't geld daar voor gegeeven , regt bekomen heel.:.
Ten ryfden. On dan ks het weezenlyk verval , waar in de
Schryvers, dus op zich zelven gelaaten , geraakt zyn, overgeleverd aan de verfcheurende tanden der Berisp- en Vitzugt,
en wat hun beste deel betreft , een auk van koophandel geworden hebben de Staatsbeituuren ten hunnen aanzien zich
ontrust en vooroordeelen opgevat, die voorheen Beene plaats
vonden. Stoute denkbeelden , treffende aanmerkingen , verfpreiden zich door 't behulp der Drukkunst fpoediger,, de
geraaktheid der Magtigen , die zich dezelve aantrekken , is
veel leevendiger , en de Schryvers tegenwoordig , in hun
perfoon aangemerkt , niets meer zynde dan Ondeeltjes , die
op een ligt geblaas verftuiven , worden gereed door gezag
verdrukt. Bykans altoos hebben zy reden , em over den
goeden opgang Lunner Boeken zich te beklaagen. Het
Gemeen , voldaan met 'er de vrugten van ingezameld te hebben, bekreunt zich niet over het lot van den boom, die
dezelve voortbragt. De Man , wiens Schriften het meest
gezogt zyn, is dikwyls de meest vervolgde , de ongelukkigite , zonder dat iemand zich zyns ongeluks aantreft.
Ziet daar een gedeelte der rampen , door de vinding der
Boekdrukkunfte den Geleerden veroorzaakt: zy is nuttig voor
de Kuntlen , zy heeft derzelver heerfchappy uitgeitrekt ; dock
die der Kunftenaaren vernietigd, Door de Weetenfchappen
algemeener te doen worden , heeft zy den Geleerden roeM
en rust ontnomen.

BEDENKINGEN OVER DE

VERVEELING.

(Clit bet Hoogduitscb.)
E Verveeling is eigenlyk gefprooken die fast der Zie-

D

le, waar in dezelve, haars ondanks , niets te doen heeft,
of niet aangedaan wordt door een voorwerp gefchikt orn
hare aandagt op te wekken. 'Er zyn gees Menfchen den
Menfchen van veritand , die eigenlyk gefprooken Verveeling
ontwaar worden; noit komt dezelve Zotten of Weetnieten
over hunne Ledigheid en Ongevoeligheid verfchillen hemelsbreedte van Verveeling: want in dien that gevoelt men
maar al te veel , en haakt van verlangen om daar uit gered
te worden. De Onverfchilligheid , die ongemerkt tot Onaandoenlykheid voortfluat , is het beste behoedmiddel tegen
de
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de Verveeling: dus zullen lieden van dit character min aan
Verveeling onderworpen zyn , dan Lieden van eene aandoenlyker gefteltenisfe. 't Zyn deeze laatstgemelden alleen,
die, wanneer zy Menfchen aantreffen, wier gelaad, wyze
van fpreeken, en gebaaren, niets hebben dat inneemt , in dat
gezelfchap, die lastigheid ontwaar worden, welke niets Anders is dan Verveeling, en eindelyk ondraaglyk , wordt. Een
geestig en verfiandig Man verveelt het veel eer en veel fterker
in flegt gezellchap dan in eenzaamheid : deeze is zelfs een
fchuilplaats daar tegen. Wanneer de Verveeling ten hoogften
toppunt klimt, zyn de verfchynzels van dezelve zeer zonderling, en 't is als eene bezwyking der Ziele; de wederzin
ken zy heeft van haaren that, waar in zy zich bevindt, belet Naar eenigen indruk te ontvangen, die ontftaan kan uit de
tegenwoordige voorwerpen; . de zenuwen verflappen; men be•
zwykt, en is zich zelven m
et meer. Dit is de hoogfte maat
van Verveeling. Vindt men zich te dikwyls blootgefteld aan
een dergelyken toeftand, moet het Lichaam zo wel lyden als
de Ziel , daar nit ontftaat eene wanorde in 't werktuiglyk
geitel , die ter oorzaake ftrekt van de droevige Ziekte, ender
den naam van Hypochondrie bekend. In dien toeftand kan
de Verveeling ontftaan en zelfs zeer drukkend worden, in 't
midden van het beste Gezelfchap , in 't midden van de grootite verfcheidenheid van treffende vermaaken.
De Verveeling, uit de eenzaamheid ontftaande, is van eenen
byzonderen aart : door ingefpannen denken vervait men tot
eene foort van inwendige flaapzugt, en, indien deeze
wederkomt , than de fchroomiykfte gevolgen te dugten:
bier uit worden gezigten, verfchyningen, en allerlei dweeperyen gebooren.
Te groote Verlustiging brengt ons desgelyks eerlang tot eene andere foort van Verveeling, en zatheid der Ziele. Door
te fterk vermaakt te zyn, houdt men op vermaakt te kunnen
worden. Naa alle bekende vermaaken genootenge hebben,
biedt men eene belooning aan den geenen , die nieuwe weet
te verzinnen. Hoe veele groote en fchitterende Feesten , waar
op de Verveeling heerscht , worden 'er gevierd ! SALOMO
bath ondervinding van dit ftuk, en zyneuitboezeming, Tdd•
beid der Tdelbeden bet is alles Tdelbeid ! is de jammerende
taal der Verveeling. Wanneer de verbeelding met al te veel
denkbeelden zich overlaaden vindt, die geen orde , geene
verbintenis hebben, veroorzaakt zulks een bajert, waar hi
Wets onderfcheiden kan worden , en dit verveelt fchielyk.
Alle deeze wyzigingen der,Ziele hangen of van Ern enkel
be-
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beginzel, haare nattrrulyke begeerte om van itaat te verw134
felen , en iugefchaape neiging tot nieuwigheid. Hoe meet
lichts en ondervindings een Mensch hebbe , hoe minder zaa.
ken, die hem nieuw kunnen zyn, hem voorkomen, en by
vindt zich met wederzin verpligt te blyven in een naauwen
Kring , waar dezelfde Zaaken hem dag aan dag ontmoeten.
Dit ongemak vertoont zich allerwegen , en misfchien meer
in de Paleizen , dan in de Boeren Flatten. De Kinderen verveelen zich zelven het minst , dewyl, geduurende eenige jaaren, alles hun nieuw voorkomt boven al wanneer zy het
geluk eener goede Opvoedinge genieten.
En dewyl Bedryveloosheia de moeder is der Verveelinge,
is Werkzaamheid het beste middel oat ze te verdryven. Het
is groote en verheeve Zielen eigen genoegen te fcheppen
den Itand , waar in de Voorztenigheid ze geplaatst heeft ,
om dat zy van alias het beste gebruik weeten te maaken.
Mishaagen in zyn leevenitand te vinden , en te denken dat
een andere beter is, kan niet anders dan eene droeve Ver•
veeling veroorzaaken, en deeze zal fteeds toeneemen.

ZEDESPREUREN.
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En vind Menrchen , die de ondankbaarheid , waar mede at

dikwils ontvangen Weldaden beloond worden , tot een voorwendzel gebru:ken , om zich te ontflaan , ooit wel te doer. —
Dan dit zyn doorgaans zulken, die geene Weldaden zouden bewyZen , at waren zy nog zo verzekerd , dat ze met de grootfte erkentenis van dankbaarheid ontvangen wierden. — Het nut dat
dezen der Zamenlevinge toebrengen , fpruit eeniglyk voort uit eigenbelang of eigen voordeel ; als 'er dit niet in opgefloten ligt 6
dan verkrygen hnnne bedryven eenen anderen draai.
Eenzaamheid, fombere plaatzen , donkerheid en flapeloze nagten
geven geftadig nieuw Voedzel aan Zwaarmoedige overdenkingen.
Zoekt de Mensch dezen op, dan verdubbelen zy wel haast
hare kragten, en men vervalt in de uiterfle naargeestigheid.
Velen loopen wel au en denzelfden weg , dog de minfien hebben daar mede dezelfde oogmerken. Zulks zou oak niet goed zyn.
Men zou elkander ieder ogenblik in den weg Chan ; geiyk men
dadelyk ziet gebeuren , als men, zyn eigen voordeel op her oog
hebbende, deze of gene goederen , of eerampten en waardigheden
bejaagr. --- Dan , om deugdzaam , om brag te zyn, moest men
alien eenen weg loopen , en an en het zelfde doeleinde op het
oog hebben.
Dikwile is de tegenswoordigheid van den eenen ondragelyk aan

den
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den anderen; maar dit heeft bovenal plaats, wanneer men verkeer.
de en kwade oogmerken heeft, dan kan men gene getuigen velen.
Met hoe medr nare en akelige omaandigheden een geval vergezeld
gaat, des te ysfelyker is het. — De Dood is natuurlyk verfchrikkelyk ; nochtans vind men menfehen , die 'er niet voor vrezen. —
Dan laat de Dood eens met elle zyne ysfelyke omflandigheden op
dezulken aanvallen, ik houd my verzekerd dat by bun angst in 't
hart zal jagen.
Wanneer men, bemerkende dat men iemand verveelt, hem nog
!anger blyft vermoeijen, mag men te recht van de grootfte onbillyk.
heid, van de grootfte onwellevenheid, befchuldigd worden.
Hoe dikwils zouden wy ons de zwaarfle ongelukken berokkenen,
of een rampzalig uiteinde hebben, als wy alleen onzen gang beaierden , als wy alleen onze daden rigtten. — Dan eene onzigthsre
band waakt geftadig goedertieren voor ons, en befliert ouzel .' gang,
tot ons eigen best. — 0 aanbiddelyke Voorzienigheid , die veel.
al dat geen ten goede befliert, 't welk wy ten kwade bedagt hebben.
Zommige Menfchen klimmen langzaam, en als by trappen , tot het
toppunt van geluk; anderen fchielyk en onverwagt. — Dan de
laatften loopen nog veel meir gevaar, om uit de hoogte , waartoe
zy geflegen zyn , in de laagte ter neder te (torten.
Ouders mogen hunnen Kinderen Schatten nalaten ; maar de rykfte
Schat , welken zy hun kunnen nalaten, is de Deugd.
Als iemand groote bezittingen heeft gelukkig is hy, zo hy ze
zichzelven door een kwaad gedrag niet onwaardig maakt.
Onze Geluk.Zon kan even fchielyk dalen, als ryzen. Voorfpoed
is dikwils gelyk aan eenen ligten nevei. Weldaden verkeren wel
eens in Stratfen. Dit doer ons zien , dat wy wezentlyk geen
wettigen eigendom op de Goederen van deze wereld hebben : maar
dat de Wettige Eigenaar ons dezelven flegts leent.
Een at te grout vertrouwen is dwaas ; dit heeft al dikwils iemand
bedrogen, en is velen nadelig geweest. Maar in 't geheel geen
vertrouwen te hebben , al de wereld te wantrouwen , is meest altyd een bewys van een flegt Karakter,, van een beftaan, dat zelve
ten eenemaal ondeugend is.
Een Mensch , die nit een Voordeligen Stand tot elende vervallen
is, kan aan zynen vorigen flan nimmer gedenken , zonder dat het
gewigt zyner rampen 'er merkelyk door verzwaard worde.
Een opregt , edelmoedig Man leapt wel eens gevaar van bedrogen te worden:dan het gefchied zo dikwils niet ais men wel meent;
en gebeurt het al eens, hy weet 'er zich vry wel in te fchikken,
zonder dat 'er zyne rust door verfloord word.
Een Ongeluk Ichmt nooit alleen , is eene oude Spreuk.
noel het is niet minder wear dat een geluk den meesten tyd met
een geluk vergezeld gaat , en 'er gemenelyk onmiddelyk van gevolgd
word.
Wan.
Kk
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Wanneer men in zyne vertangen, fchriften, of redevOeringen
al te langwylig is , ftelt men het geduld zyner Hoorderen of Lezers op de proer ; en men pynigt hen veeleer dan dat men bun
vermaak a anbrengt.
De overhaastilig doet ons zelden in eene zaak gelukkig Hagen.
Wele dingen willen vooraf eerst eens bezichtigd worden; en het
geen men gedaan heeft, vereischt dan nog meesteutyds eene be.
ichaving.
Wanneer men over een zeker onderwerp denkt, en men zyne
gedagten niet kan vervolgen; als men geuoodzaakt is aftebreken,
en bet ten halven te laten fleken; zal men, als men dan op een
anderen tyd weder over die zelfde Stof gaat denken, gemeenlyk
ondervinden , dat alle die denkbeelden , welke men daar over maakr,
ten eenernale nieuw , en merendeels zeer verfchillende zyn van
die, welke men 'er te voren over gemaakt had. Het natuurlyk gevolg bier van zal doorgaans zyn , dat 'er groote gapingen in het
werk komen , op alle die plaatren, daar men de Keten zyner denkbeelden heeft moeten afbreken.
Men vind Menfchen, die befcheiden genoeg zyn, om de gebreken in een werk ten goeden te duiden. En dit zyn doorgaans de
zulken ; die ook bekwaamheid genoeg bezitten om ze fchielyk te
ontdekken. Zou iemand dan wel over zyn eigen zelven te
vrede kunnen wezen, als by zyne eigen fouten ziet, die ontwy.
felbaar een ander nog fchielyker iu her oog moeten loopen , dan
hem zelven ? En hoe moet men gefteld zyn, als men zeniet weet
te verhelpen. — Dan is het nog erger — en dit echter gebeurt
al dikwils.
Het Schryven , ('t moge by velen ook nog zo gebrekkig wezen,) is nochtans een fchoon gefchenk. Door dit middel deeld
men elkanderen onderling zyne gedagten mede, rchoon men uuren
van een gefcheiden zy. Men redeneert onderling zamen; men
bat een ander zyne gedagten lezen ; men fchynt zamen te fpreken; men denkt zamen over een zelve onderwerp; en noodzaakt
elkanderen 'er bepaald over te denken, even zo goed, als of men
'er zamen over redeneerde. — Hoe gebrekkig men dan ook in
bet fchryven zyne denkbeelden moge uitdrukken, het is en blyft
echter bet aangenaam middel, dat ons, zomtyds op een verbazenden affland, eene onderlinge gemeenfchap met elkander doer houden.
Ben ogenblik geweigerd te hebben aan de infpraak der Rede
gehoor te lenen, heeft menig mensch in den allerysfelykften jammerpoel doen (torten, en het SlagtoiTer doen worden van allerleie
tampon, wederwaardigheden en elenden.
Eerie groote , eene verheven Ziel wederflaat de nukken eener
grilzieke fbrtuin , en draagt beiden Geluk en Ongeluk, met eene
even bedaarde ftandvastigheid. Zwakke Zielen alleen bezwyken
onder het gewigt hunner rampen.

Hoe
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Hoe meet een bedlyf tegens de Natuur aanloopt, des te
diger en fnoder is het. — Het groceile kwaad , dierhalven , dat
een mensch bedryven kan, is, zyn eigen leven te verkorten, om
dat 'er niets meer tegens de Natuur •aanloopt ; terwyl alle vertiandige inzigten daar door vernield worden, en 'er aan verlies van
't leven geen herffel is,
Harten, die elkander zuiver genegen zyn, delen even zo gaarn
in elkanders jammeren , als in elkaeders voorfpoed.
'Er zyn menfchen , die eenen hoogen trap van ramp fpoeden en
wederwaardigheden zouden kunnen doorCtaan , welke daar toe eene
zetr groote kragt van geest bezitten ; en die, center, de fchande
niet kunnen verdragen. Dezulken menen dikwils, dat ongelukkig
te worden de grootfte fchande met zich fleept, en dat men vier
ongelukkig kan wezen zonder te gelyk tot fchande te vervallen;
en dan bezwyken zy. — Dan dit is verkeerd. Men kan ongelukkig worden, en tevens al zyne eer behouden. Men kan, door
zware tegenheden, alle zyne bezittingen zien bezwyken, en met
dit alias nochtans een eerlyk Man blyven.
Men been voorvaliende Gebetuteeisfen , die een mensch verftommen, die hem onbewegelyk waken, en her gebruik zyner Zinnen benemen. — 'Er zyn omftandigheden, die het hart eene men.
geling van Vreugde en Verwondering ontwaar doen worden.
Van deze aandoeningen eene juiste beicinyving te geven, is niet
wel mogelyit ; het gevoel , de ondervinding sheen, kan 'er recht
over oordelen.
Len geval kan zonryd5 zo byzonder wezen, dat men zich niet
cloth vertrou;ven, dat her geen men hoort en ziet waarlyk gebeurt.
iemand die eeu hart keeit, gefehikt om weldadigheid te bewy.
zen , hood zich niet te vrede met eene enkele weldaad. Hy zou
menen die deugd maar ten halven nit to oefenen : by laat de eene
Weldaad op de andere volgen.
Hat is eene groote weldaad , als men iemand nit nood red:
:near een gansch huisgezin te redden , tegens toekomende onheilen,
:)vem• eft else verwagting van edelmoedigheid.
C. V. D. G.

DE TWXITELAAR AAN DE VOORZIENIGHE/D.
Eene Zedelyke Vertelling.

Bernardi waren teeden menrchen wien het geltik
der waereld geenfmts gunftig was geweest. Hun beider lot
was voor zo verre awl elkander gelyk, dat zy, tot een laagen that
nedergedaald, de een nee;., de antler minder, bekoeftig waren geWOT.
Kk2
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worden. Deeze gelykheid had hen by een gebragt; elkander leeren
kennen, en te zamen doen woollen ; om aldus hunne behoeften
maklyker te vervullen.
Bernardi bezat een lydzamen aart. — Aristus droeg een hart,
dat ongefchikt was voor iemand, die onder zyn lot zugne. By zekere gelegenheid te famen nederzittende, zeide Aristus, waarfchynlyk na het denkbeeldig nagaan van de rampen , die hem geduurende
zyn levee overgekomen waren, op een gemelyken Loon. „ 't Is
„ niet te gelooven Bernardi , dat 'er eene Voorzienigheid is. —
„ Wy, die altoos ftil en deugdzaam geleefd hebben , zouden dan
„ zo niet lyden : terwyl het den boosaartigen — den onregtvaardi„ gen Sterveling wel gaat. Laaten wy onze Godsdienflige eerbe„ wyzingen tlaaken I God bemoeit zich niet met het menschdom
„ Hy laat het aan zich zeIven over!”
Wy menfchen, antwoordde Bernardi, zouden fomtyds zo waanen kunnen , als wy een kwaad zien gelukken , ten kosten van braa.
y e deugdzaame Menfchen. Dan , dear ik eens klaar gezien heb,
dat men, ten opzigte der Voorzienigheid, niet teraond moet befluiten, uit bet geen 'er onder de Menfehen gebeurt, zo raade ik
u, niet te haastig in uwe oordeelvelling te zyn , als gy nadeelig
wilt oordeelen.
„ En welke gebeurtenis heeft dit Bernardi doen zien?” .Aristus
zal het weeten , indieu by my gelieft te hooren. Het betreft de
gevallen van een Man, veel deugdzaamer dan den van ons beiden;
doch , die daarom niet bevryd bleef van waarlyk droevige onheilen.
„ Vertel," riep de Twyffelaar,
ik zal u hooren."
In de pleats myner geboorte, Aristus, woonde een gegoed bur.
ger : by was voorbeeldig van ]even en wandel; nit den aart yverig , en menscblievend. Hy had eene Vrouw,, en vyf lieve Kiuderen. 'r Ging hem zeer wet; — vrede en voorfpoed hadden zig ,
van den aanvang zyner nederzetting , by hem gehuisvest. Hy beminde zyne Echtgenoote, en wierd van hear bemind, met de opregtfle toegenegenheid. De Telgjes maakten een groot deel van 's
Vaders en 's IVIoeders geluk uit ; out dat zy aan de deugdzaame
op y oeding , en braave verwachting der Ouderen , beantwoordden.
Het goede eerlyke hart van Grizolfits, (dus was zynnaam,) deed
hem in zyne medemenfchen meer vertrouwen flellen , dan zy, over
't algemeen genomen , verdienen; en dus was by het rechte voorwerp , om , door den eerstkomenden bedrieger, bedroogen te worden ; 't geen ook .gefchiedde.
Een zeker Perfoon, Arfuil geheeten, was een van die dooreer•
lyke lieden, welken gefladig het woord goede trouw,, oprechtheid,
eerlykheid, enz. in den mond hebben , zonder 'er jets van in 't hart
te voeden. Gelykheid van affairen deed hem kennis verkrygen
aan Grizelfus, — gemeenzaamer met hem warden, en met hem

Koopmanfchap dryven. in 't ealle jaar was zyne handelwys, ten
op,
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opzigte van Crizolfus, zo ale ze zyn moest, wilde by zyn (nogmerk bereiken; flrikt eerlyk.
Dit maakte bet vertrouwen van den braaven Man gaande;
werd zyn Vriend; — van tyd tot tyd nam de waarde der goederen, die deeze van hem ontving, merkelyk toe. Het vertrouwen
werd eindelyk zo volkomen , dat Arfuil , met de goederen van Gris
zolfus, volkomen naar zyn eigen welgevallen konde handelen.
Dix was eigenlyk het tydflip , tot welks bereiking de bedrieger
zich zo lang eerlyk gedraagen had. Nu, niets meerders kunnende
verkrygen, rukt by het momtuig af; verdwynt met alles,
war hy van Grizolfus, langs verfcheiden wegen , magtig had kun.
nen worden ,
beroovende den braaven Man van byna twee
derde zyner geheele bezittinge.
By deezen eerflen flag kwam een tweede. Een zeker huis ge•
raakte , buiten eigen toedoen , in de noodzaaklykheid van met des.
zelfs Schuldeisfchers een Contract te moeten fluiten. De uirdeeliug
was zo fchaars, dat Grizolfus daar door in diepe Schulden geraakte.
Had by toen naar den raad van een anderen Schurk te werk gegaan , hy had, van 't geene by nog meester was, meester kunnen
blyven. Maar tot eene flinkfche handelwys was by niet gefchikt.
En wie is 'er toe gefchikt, als zyne Ziel vatbaar is, voor regtvaar.
dige aandoeningen? „ Neen, zeide by , tot zyn raadgeever
„ — nook zal ik daar toe overgaan! Het denkbeeld zelve, dat'er
„ mogelyk, zo ik het deed, drie ongelukkigen kunnen zyn; daar
„ 'er, zo ik alles overgeef, maar den is, zo 't al waar zy, dat ik
„ dan ongelukkig ben — dat denkbeeld zelve vervult my met af„ gryzen ! Ik zal betaalen, zo ver myn vermogen toe.laar."
Het eerfie werk van Grizolfus was, zyne vaste goederen zo ver.
re te verkoopen , als hem noodig voorkwam. Mies afgedaan hubbende behield hy niets overig dan zyn wooning, — een klein ge.
deelte der daar in geweest zynde meubelen , en een eerlyk gerust
hart.
Groot was deeze verandering voor dit achtenswaardig huisgezin !
't Is zeker, .dat Overdaad 'er nook een enkelen voet in had gezet;
maar even zo was het geweest met de Behoeftigheid; — de laatfte
verfcheen 'er thans voor de eerfte maal. De tedere Moeder, op
hear telgjes nederziende , begon te zugten ..... „ Zugt niet,"
zeide Naar Echtgenoot ! „ Toen wy in 't huwelyk traden , waren wy
„ weinig ryker dan tegenwoordig. Ons weldoen , onze nyverheid ,
„ werd door de Voorzienigheid beloond met eenige goederen; zyn
„ die goederen ons door Haar weder ontnomen, zy zal ons anderen
geeven, indien ons geluk bet waarlyk vereifche. Zvt moedig,
„ lieve Vrouw ! zyt moedig ! klaagen fchaadt, lyden baat. Gy zulc
„ niet ongelukkig zyn , of ik zal bet nog meer zyn, dan gy."
Tegen deeze wyze taal was niets in te brengen. De goede Vrouw
hield op met zugten; fchoon het daarom niet min wel to zien ware,
Kk3
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dat ham het geleedene verlies kwelde. Of het deeze (inert dan
of het eene andere oorzaalt new...est zy, die haar op het Ziekbedde wierp , bepaal ik nier. Zy werd krank; — in 't kort, zeer
krank ; en ftierf na weinig dagen.
Ach, Aristus! welk een flag was dit voor dien waaragrigen hu.
welyks vriend , den tederminnenden Grizolfus! Al zyn Godsvrugt,
— al zyne grootheid van Ziel was nauw toereikende genoeg ,
om hem ftaande te houden. ik heb de droefheid des Vaders en
der Kinderen gezien: — nu ik 'er van fpreek , komt ze my weder geheel levendig voor oogen , en ontroert my te zeer om te
kunnen vervolgen.
9, 't Is ook aandoenelyk , zeide Aristus. De rampen, op
„ dien braaven Man neder gedaald , zyn al te veel, — al te
„ groot , om geen gevoel van zyn lyden te hebben; —maarook
„ sevens hem te onverdiend overgekornen , om to gelooven dat'er
„ eerie Voorzienigheid is"..... Zagt, viel Bernardi hem daarop
moister.
in; gy hebt nog a g es flier gehoord ;
De in 't hart bedroefde Grizolfus had nog nauwelyks zyne lieVe wederheift ten grave zien daffier] , of eon nog wreeder onheil
ftaat gereed , om hem op nieuw aan re vallen. 'Er ontfte.ekt een
felle brand in het huis van zyn naasten gebuur. ' t Was nagt; —
alles was in rust. — Het vuur had vry woeden; een flerke wind
maakte- den brand heviger,, en voerde de viam in de wooning van
den, reeds zo zeer gefiaagen , Grizolfus.
Men kwam eindelyk op de been...; maar te laat! de beide huizen brandden reeds hevig; en verteerden in weinig tyds tot pia
en asfche.
ik heb bet zien
Daconbeil beb ik zien woeden , dristus!
woeden! Ik heb dien braaven Man, met twee zyner in de armor
gevatte Telgjes , nit zyne brandende wooning zien viiegen;
Hem, met zyne vyf Kinderrjes om zich , half naakt, voor her nederflortende gebouw zien than.— 6, Allyn Aristus! hoe droevig
was dit Schouwtooneel! ..... „ Hou op , riep Aristus! ik ver„ ga van droefheid over her onheil, waar door deeze , menfchen als
„ verfcheurd wierden ..... Nu maakt gy het my zeker, dat 'er gee„ ne Voorzienigheid is; — zy zou dit anders nooit toegelaaten
„ hebben neen ...... Last Br afvertellen ! voerde Bernardi ,
hem driftig te gemoet , — laat ik afvertellen! Gy hebt nog het
einde niet gehoord! ftraks zullen wy befluiten.
De van alles beroofde Vader wierd, met zyn beklaagenswaardig
Kroost, terftond door een groat gnat Burgers genoodigd , om tot
ben in to komen. — De ganfche Stad was ter zyner hu l pe vaardig ; een iegelyk nam zich den toeftand des ongelukkigen
Mans ter harte. Deeze algemeene deelneeining zou zeker een weg
gebaand hebben, fangs welken Grizolfus weder tot een welgegoe.
den Staat had kunnen geraaken; maar 't was onnoodig. Hy moest
fangs
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fangs een veel byzonderder weg daar toe opklimmen : langs een weg,
die, ter betooginge eerier groote waarheid, van veel gewigts was.
Luister Aristus! ik ben tot het flot van myn verhaal genaderd.
Dertien dagen, na het verbranden van GrizolfUs wooning, komt
'er een Perfoon, aan het huis, daar by zich thans ophield,naar hem
vraagen. Wie was het? Eene der Executeuren van den Overleedenen ryken Bardenne. En wat had deeze te zeggen ? Dat Grizolfus, voor de helft, erfgenaam der goederen van den Overleedenen was.
„ Hoe, zeide Aristus, was deeze dan aan hem vermaagfchapt?"
In het minfle niet, antwoordde Bernardi. — Zie bier het geval:
Arfail, die myn braaven Man zo fehelms bedroogen had , was,
naast een nog verderen Neef, de eenigfle Erfgenaam van Bardenne ,
en zoo twee derde zyner goederen gekreegen hebben , indien by
zich wel gedraagen hadde, en geen flinkfche wegen ingeflagen ware.
Het geene by aan GrizolfUs gepleegd had, was ter ooren van dien
Rykaart gekomen; en zulks had zyn afkeer van Arfail volmaakt.
Na vernomen te hebben , welk een Man Grizolfas was , veranderde
by zyn Testament in dier voegen als gy zo even hoorde; zyn onwaardigen Neef van alles verileekende.
„ Een groote omkeer van zaaken, zeide Aristus. Maar Bernardi I zo gy wilt dat de Voorzienigheid deeze uitkomst heeft
gegeeven; waarom heeft zy dien braaven Man het geroegen niet
„ gegund, van deezen gelukftaat met zyne lieve Gae te mogen
deezen? Waarom moest deeze joist eerst fterven?" Wy kunnen
altoos vraagen, was Bernardi's, antwoord; 'er is op aarde nooit
iets zo volmaakt, dat wy 'er niers op weeten te zeggen. Erken,
Aristus! dat 'er in GrizolfUs uitkomst lets byzonders plants gehad
heeft.
„ Dat heel( het Bernardi; maar moeten wy juist daarom tot ee„ ne Beftaanlykheid opklimmen, die oils, en duizenden met ons ,
„ nit de diepte van het onheil, niet boort zugten?” Niet hoorr
zugten , Aristus! hoe weet gy dat?
„ Om dat ik niet geholpen worde." — De tyd kan veelligt nog niet daar zyn...
„ Daar zyn Bernardi ? Gy heft dan eene mogelykheid in myne
„ redding?" Dorst Aristus ze ftellen na.het verbranden van Grizolfus wooning ? „ 6 Wat vleit gy de hoop van ongelukkigen !
„ neen , Bernardi! ons onheil heeft geen einde." Maar Aristusi
is de mensch wel altoos zo ongelukkig , als by zich verbeeldt
loopt 'er niet, meestryds, een groot deel fchynkwaad onder ? Vete
meerderen wy zelven ons onheil niet, zo dra wy tot morren over!lean? 't Is immers waar, dat wy, lydzaam zynde, veele kwelengen bezyden loopen. „ Der alles item ik u toe, zeide Aristus.
„ Maar de Voorzieeigh moest het kwaad, ten kosten van goede,
„ en braavc Menfcnen Met laaten gefchieden ; — dan zouden wy
haar ziee; en dan kor.den de braaven genieten, het geene zy waar„ dig
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dig zyn te genieten...." Gy zoud Haar dan klaarder zien,
iiristus? geloof het niet I — het kwaad in zyne gevolgen , en
geen duurzaame heerfching van het goede, leert ons de Voorzienigheid kennel]. In uw leven heeft veel onfpoedsgeheerscht.
Dat ge uw ouders verloort , en van den aanzienelyken rang, wear
toe ze u gefchikt hadden , moest afzien, om met uw handen uw
beftaan te vinden.
Dat gy u, door een eerloos bloedver.
wand , van een groot erfdeel zaagt verfteeken. Dat gy,
om uw nederdaalen tot een laagen that, moest zien, dat een ry.
ke Vrek zich met het voorwerp uwer liefde , tegen haaren zin ,
door den Echt vereende. — Dat gy, door ziekte afgemat,
en door gebrek aangetast , van de liefdegaven uwer Mede - Menfchen , een tyd fang moest leeven', wilde gy leeven.... Dat alles, ik zeg bet nog eens, — is ver van bet geluk der waereldte
bevatten; dan, dear gy nog jong zyt, — en nog leeft,,wie weer
tot wat einde u al dit onheil overgekomen zy. Hoor, myn Vriend !
Dear is een Opperst Weezen: dat Weezen moet weeten wet 'er gefchieden zal, even zo als het weet wet 'er gefchied is; enders kan
dat Weezen het appetite Weezen niet zyn. -- Het moet, of
alle volmaaktheden in zich bevatten, of het moet niet beam; hier
is geen midden. — Nu zien wy, tot in het geringfte Stofje,
dat het beftaat; en dus is 'er eene Voorzienigheld : eene Voorzienigheid , 4ristus! die gy nog wel eens volkomen erkennen zult ,
wanneer gy. ..... Hier werd Bernardi in zyn gerprek gefloord,
door eene Stem aan de Voordeur. „ Woont bier ilristus? aan hem
„ behoort deeze brief." De brief aangenomen zynde werd door
slristus geopend, en geleezen: ze luidde aldus.
„

WAARDE ARISTUS!

lk beb uw verblyf ontdekt.
Zyt gy nog, die ge waart ?
Flieg dan herwaards! en vervul onzer eertyds beider wenscb.
itiyn Ecbtgenoot is niet sneer! Al bet zyne beboort my."
Uwe ELIZE.
in dezelfde wooning.
te
„ 0 Hemel! riep de ontkenner der Voorzienigheid tilt! welk eene
„ overtuiging voor my, dat uwe oogen alles gade flaan ! Uwe Voor„ zienigheid heeft voor my gewaakt : — ik zie bet! Thans aan„ fchouw ik de einden , Waar toe alle myne onheilen moesten f trek„ ken..... 6 Eertyds, onbegrypelyke blindheid! Them zie ik de
„ Voorzienigheid in duizend gevallen: zy Nat ons het kwaad overkomen, om ons opmerkzaam te maaken.”
Zy, die den loop der Waereldfche dingen met een oplettend oog
nagaan, zullen niet noodig hebben, even els 4ristus, door ongevallen van twyfelaary geneezen te worden.
3. v. P.
GE.
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GEVOELIGE OVERTUIGING.

ALcest had in een Hof, niet ver van zijn verblijf,
Een diepen Put doen graaven;
Waarfchijnlijk om het groot gerijf,
Van, bij gelegenheid, zijn keel 'er uit te laaven
Dewijl 'er bijna nooit een dag ten einde ging,
Of hij deed daar een wandeling.
Ja zelvs onttrok hij vaak zig 't bijzijn van zijn vrinden;
Om 't aangenaam genot van 't lommerrijk geboomt'.
„ Is wonder dat Alcest niet fchroomt
,, In deezen Put nog eens zijn graf te zullen vinden!"
Was doorgaans de algemeene taal
Van zijn bekenden altemaal.
Met reden: want een Put geheel niet te overdekken,
Gelijks den grond gemaakt, en vaak 'er in te zien,
Moet buiten twijfel fchrik verwekken,
Bij welberaaden lien.
Waar6tn zijn vrienden , die het zagen,
Ook dikwijis zeiden :
„ Vriend I Gij zult het u beklaagenl
„ WaarOm niet, nit voorzigtigheid,
„ Dien Put omheind, of digt geleid?
„ De duisternis kan u het rechte fpoor doer: misfen.
En, fchoon gij nog zo vast moogt in uw fehoenen than,
„ Eon val kan ligt uw lot beflisfen.
„ \Vie heeft juist altoos fpooren aan ?" —
Vergeefs
„ 't Zijn zaaken o die wij weeten!"
Hervat Alcest
„ Ik denk, dat het Been Sterv'ling raakt!
„ Of waant men, dat het mij reeds weder is vergeeten,
„ Wat op mijn eigen last is in mijn Hof gemaakt?
„ Hoe! zoude ik zelv mijn goed bederven!
„ LAI/ rede heeft noch grond noch fchijn I
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„ Alcest zal nooit zo roelfloos zijn.
„ Waar denkt gij dat zijn zinnen zwerven?"
pus gaat mijn wijze Man, die zig aan niemant aoort,
Steeds met zijn avondwand'ling voort.
En niemant durft 'er, in zijn bijzijn , meer van fpreeken
Men fprak doch fomtijds, met de hoofden bij malkaar ,
„ Alcest is waarlijk in gevaar!"
't Bleek.
Na verloop van weinig weelteu
Doet hij, misfchien met vogtig war,
Zijn oude wandeling, en glijt van boven neer.
Gelukkig dat de Put fchaars is voorzien van water!
De buuren fchieten toe, op zijn benaauwd geluid;
En helpen, onder het luidrugtigile gefchater,
Den armen hall 'er nog weer ult.
Deez poogc hem op zijn bed to leggen;
Terwijl een ander lacht, en hem zijn waan verwijd
„ ja
„ Wat zal ik zeggen!
zegt Alcest
„ Wie boort, wie ziet, wie denkt, wie redeneert altijd?"

* *
Die, ondanks Vrienden-raad, op hunn' bekwaamheid boogen ,
Zien veelal zig in 't eind door hunnen waan bedroogen.
W.

D.
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Orval, een losfe en flegte gast,
Hadt Clorimeen eens opgepast;
Zo als men 't noemt - en na die dagen,
Op zijn, wijs, liefde toegedragen.
Maar, moog'lijk tot de Knaap zijn feet,
'Er was geen wedermin gereed.
Eens dat hij zich bij haar beyond,
Viel hem deez loffpraak tilt de mond.
„ Ik ken geen Schoone, zo lieftallig,
„ Zo zeedig, fneedig, zo bevallig,
„ Zo goed van hart, zo fraai van leen.
„ Als gij, mijn lieve Clorimeen!
Wen 'c Uwe wil geviel, zou Gij
Een onbepaalde heerfchappij
Verkrijgen kunnen over alien ,
Wien 'c minn'-vuur is ten deel gevallen.
Gij zoud het hart van eider Mensch
Hervormen kunnen naar Uw wensch.
„ Gij zoude in eens....." Zagt, fprak de IVinagt!
Weet dat deez taal mij niet behaagt!
't Is al re laag, en lomp geloogen.
Want Dorval! was mij dat verrgen,
'k Hadt niet zo lang mijn macht jerzaakt,

Maar U reeds tot een mensch gemaakt.
J. V.
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

DE LEERSTELLINGEN, GEBODEN, EN BELOFTEN DES CHRIS*
TENDOMS , EN HET BECRIP VAN EENEN PROEFSTAAT,
DUET GEHEEL ONOVEREENKOMSTIG MET DE DENK.
BEELDEN DES MENSCHD0MS v66a. DE VERKON.
DICING VAN HET EUANGELIE.

Door den Eerwaardigen

ARCHIBALD MACLAINE. Doctor in
de H. Godgeleerdbeid en Leeraar der Engelfche Kerke
in 's Gravenbage.

Den Heeren Scbryveren der Hedendaagfche Vader.
landfcbe Letter-Oefeningen.
MYNE HEEREN I

MEt een ongemeen genoegen, heb ik deezer dagen ge.
leezen een Engelscb Werkje, dit Jaar, te Londen
1, uitgekomen, onder den tytel d Series of Letters addresfed
13 to SOAMF. JENYNS ESQ , on occafion of his Vieuw of the in.
3> ternal Evidence of Christianity ; by A. MACLAINE ,D. D.
ilLnister of the Englisch Church at the Hague. Die Ge„ leerde Schryver, onzen Vaderlanderen bekend , door zy„ nen onvermoeiden arbeid hefteed aan de Engelfche Vertaa.
„ ling van MOSHEIMS Kerklyke Gefcbiedenisfen , en de vrtend„ Tyke hulpe verleend tot de Nederduitfcbe Uitgave van dat
„ gezogte en met recht booggefehatte Werk, bevlytigt zich,
in dit ftukje om den Cbristlyken Godsdienst, met manlyken
20 ernst te verdeedigen tegen eenige verkeerde begrippen,
13 door den Heer JENYNS, daar aan toegefchreeven , met oogmerk om het Ongeloof te beftryden (*), De lust bekroop
31 my
33

(*) bit Werkje van den !leer JENYNS is, in 't Nederduitsch,
dit Jaar te Rotterdam . enz. met eenige Aantekeningen uitgegeeven ,
onder den Tytel Bedenkingen over de inwendige klaarblyklykbeid
van den Cbristlyken Godsdienst. Zie onze Beoordeeling in bet
Me Salk deezes Zesden Deels onzer Tegenwoordige Faded. Let.
ter-Oefeningen , bl. 335.
VI. DEEL. BIENGEL W. NO. 12.
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my on 'er een en ander Stukje nit te vertaalen , en 't zelve
UL. toe te zenden als welgefchikt, om eeneTlaats in uw
„ Mengelwerk te bekleeden. Vind ik het tegenwoordige daar
ingevoegd , het zal my ter ammoediging verftrekken , om
vervolgens nog een en ander zeer aanmerkelyk gedeelte
33
30 UL,• toe te fchikken. Inmiddels blyf ik, met alle hoogagting &c."
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*

Ue groote en onderfcheidende Kenmerktekens van het
Euangelie zyn de volkomene verzekeringen van Genade aan
Boetvaarchge , van• onderfteuning aan Nederige , en van een
eeuwig Leeven aan alle opregte Cbristenen, hun toegebragt
(oot de tusfchenkomst , en bekragtigd door den flood en op.
standing eens Middelaars. Deeze vergifnis fchenkende Genade, deeze minzaame Onderitand , deeze eeuwigduurende
Belooning. van opregte fchoon onvolmaakte gehoorzaamheid ,
zyn duidelyk geopenbaard ; zy maaken de klaare en weezenlyke flukken uit van het Cbristlyk Geloof; en fzy verleenen aan den Mensch , in deezen zwakken en kindfchen
ltaat, de rykfte bron van troost op, en verfchaffen de edelfte aanfpooringen tot Deugd en Zedelyke vordering. Deeze Leeritellingen , vergezeld van eene Zedelyke Wet, geheel zuiver en volmaakt , met de verheevenfte afbeeldingen
van de Eenheid en de Volmaaktheden des Allerhoogften
en als mede de onzaglykfte en treffendfte befchryvingen van
een Toekomend Oordeel , 't welk het zalig lot der Rego.
vaardigen zal bellisfen , en de Onboetvaardigheid met fchaamte en elende overdekken , behelzen de hoofdfom en het
weezen van den Christlyken Godsdienst. Schoon nu alle deeze voorwerpen ons , in de Schriften des NieitzvenFerbonds , onder 't ooge gebragt worden, met zulk eene volkomene en bekragtigende baarblyklykheid , als gefchikt is
om fchroom en twyfel uit elk welgefteld en opregt gemoed
te verbannen; gepaard met omftandigheden , die de zekerheid daar van bevestigen , en ze tevens ontheffen van alle
de ongerymdheden , en dwaalingen , die de gisfingen van
kortzigtige Stervelingen vergezellen kan het , egter , met
geen grond van waarheid beweerd worden , dat ze gebeel
ongelyk zyn aan eenig ding, 't welk voorheen oit in 's men.
Men verfiand opkwarn (*).
De
(*) Dit is de Stelling van den Heer Tunis die de Heer NA.
cum bier tegen gut,
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De Hoop op Genade , gegrond op de Barmhartigheid en
Verzoenbaarheid der Godheid , of van Iaagere Weezens, die
als zyne Dienaars ger:erd werden blykt plants gegreepen te
hebben ih meest alle Godsdienften; en, indien het licht der
Rede in ftaat was, om, uit de Werken van GOD, eenige bewyzen voor zyne Goedheid te ontleenen, moeten deeze de
Stervelingen opgeleid hebben om te hoopen, of ten minften
te gisfen , dat de hoogite Goedheid de ftrengheid van 't geen
wy ftrikte Regtvaardigheid noemen, zou :antigen ten voordeele van den berouw hebbenden Zondaar. fit hel te gereeder tot dit gevoelen over, als ik in aanmerking neem het
denkbeeld, 't welk verfcheide uitmuntende Mannen onder de
oude Wyzen van GODS Regtvaardigheid vormden; zy noemen dezelve, het liralend gedeelte der Godlyke Goedbeich dus
kwamen zy nader aan de waare betekenis van het woord
Regtvaardigheid , op de GOdheid toegepast , dan zommige
Godgeleerden , die dit woord omtrent het Opperst weezen gee
bruiken , in den firengen , ttrikten , wettifchen zin, waar in
het gebezigd wordt te Guildbal of in Old • Bailey M. De
Godlyke Regtvaardigheid is zeker , in de eerfte en alge.
meene betekenis, niets anders dan de Liefde tot Regtvaardig•
beid en Deugd, en eene genegenheid om die te bevorderent
in een tweeden en bepaaider zin, (of in zommige byzondere
betooningen ,) duidt dezelve aan de zamenpaaring van Wysheid en Goedheid, in bet ftraffen van ongeregeldheid en ondeugd , om het kwaad, daar het niet kon voorkomen wore
den , te herfteen.
De oileranden , in de fleidenfcbe Godsdienstplegtigbeden,
fteunden op dit denkbeeld, 't zy uit den aart der zaake door
Redenkaveling afgeleid , 't zy by overlevering aangenomen:
en 't uit dien hoofde, geen waarheid, dat de uitdruklyke
belofte van Vergiffenis aan den berouwhebbenden Zondaar,
een der onderfcheidende merktekens van den Cbristlyken Godsdienst , gebeel ongelyk is aan eenig ding 't welk voorheen oit
Menfcben verfland opkwam. Het Euangelie, in de daad ,
verfchaft bier een veel vaster grond van troost dan de Natuurlyke Godsdienst of de Overleverix)g kan verleenen; vet..
mids , niet tegenftaande de genegenheid, der Godlyke Goedheid in den boetvaardigen Zondaaren, bier op aarde vergifnis
te fchenken, (een auk dat door de Rede kan betooga worden ,)
de einden van het Godlyk Beftuur,, en het algerneen welzyn
Van het geheele Stelzel, derzelver ftrafre mogten eifchen, dit
irak
(*) Gerigtshoven in Engeland.
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kon geen mensch met zekerheid bepaalen en wat de
Overlevering betreft, de onzekerheid van derzelver oorfprong
maakte deeze tot een gansch zwakken grond van troost en
hoope. De hoop der Stervelingen wasslus vermengd met onzekerheid, en in een denkend gemoed kan de twyfeling om.
trent een fluk, 't geen ons van zo naby betreft als de vergifnis onzer Zonden, niet dan angst baaren. En dit is het beerlyk voorregt van het Euangelie, dat hetzelve, door cam ftel.
lige verklaaring , uit den mond van een Hemelsch Afgezant,
de verwagtingen, door de Natuur ingeboezemd, bekragtigt en
de vrees der beangfte Stervelingen verdryft: en daarom is het
zelve niet gebeel en al ongelyk aan alles wat in 's Menfchen ge•
moed, ten aanziene van dit fluk, oit opkwam.
't Zelfde mag gezegd worden wegens de uitdruklyke Belof=
ten van Onderfleuning den nederigen gedaan. Deeze fiemmen
overeen met de begrippen in 't algemeen door de verfiandigfte
Wysgeeren der Beidenfcbe Wereld omhelsd , ten opzigte
van de zwakheden der menfchelyke natuure, en de noodzaaklykheid van den Godlyken invloed om de waggelende fchreeden der Menfchen op het pad der Deugd te onderfchraagen.
De oude en laatere Platonisten beweeren de weezenlykheid
van deezen invloed, op ontelbaare plaatzen, in hunne Schrif.
ten ; en 't geen zy bybragten uit de Rede, is gelukkiggeflaafd
door de Openbaaring.
Wat de Leer der Onfierflykbeid en eens Toekomenden Staats
van belooning en flraffe aanbelangt: wie kan ontkennen dat
dezeive geleeraard wierd door zommige Wysgeeren der Oud.
heid, fchoon zeer vermengd met twyfeling en onzekerheid ?
Dit fink ,dit weezenlyk dit hoofdleerfiuk der Christlyke Open.
baaringe , was, over zulks, niet gansch en al ongelyk aan ee•
nig ding, 't Welk oit in 's Menfehen verfiand opkwarn.
Ook is de Zedeleer des Euangelies, hoewel tot een veel
hooger toppunt van zuiverheid en volmaaktheid opgevoerd,
dan de Zedekunde in de beste Schriften der Heidenfcbe Wysgeeren, niet geheel ongelyk aan 't geen wy vinden by PLATO,
XENOPHON en CICERO ; dit zelfde mag ook gezegd worden van
de Leer der Heilige 1■,laderen betreffende de Volmaaktheden
des Allerhoogften.
In deezer voege blykt ,dat eenige der voornaamfle en Grond.
leerflellingen des Christendom:, gelyk ze over 't algemeen door
tie Christenen begreepen worden , ooripronglyk (fchoon met
flauwe trekken ,) te vinden zyn in de denkbeelden wegens
den Godsdienst en Zedekunde in de tyden v66r het Euangelie
opgevat. Wat, derhalven, gebeed nieuw is in het Euangelie
bleb.
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hebbe men niet te zoeken in bet Stelzel van Godsdienst zel.
ye ; maar in de byzondere natuur, het character en de omftandigheden van den Hemelfchen Afgezant, die, deeze Godlyke Leer verkondigde, bevestigde, en voortplantte, terwyl
by het werk zyner bediening op aarde verrigtte, en door zyn
'Mgt, naa dat by , uit den kruisdood verreezen s in zyne eeuwige heerfchappye is opgenomen.
Desgelyks,. (om een ftap verder te gaan,) is het voorwerp
van den Cbristlyken Codsdienst niet geheel nieuw, naamlyk ,
om ons door een Staat van Beproeving of Voorbereiding tot
het Koningryk der Hemelen toe te rusten. Een Staat van
Beproeving tot een toekomend beftaan te ftellen, was zeker
een der natuurlykfte gisfmgen , die konden opkomen by een
denkend weezen, dat in eene Godheid of Godheden geloofde, en eenig denkbeeld, hoe onvolmaakt ook, hadt van een
Zedelyk Beftuur des Heelals. Het fchynt overeenkomftig met
de rede der dingen, dat alle redelyke Schepzels , eenigen tyd,
in een ftaat van Beproeving moeten verkeeren; dewyl wyons
nauwlyks, indien eenigzins, een denkbeeld kunnen vormen
van een eindig Weezen, dat tot kennis of deugd geraakt,daa
door geftaadig vorderende waarneemin g , ondervinding , en
bedryf, van kleine en onvolmaakte beginzelen opklimmende.
Dit begrip wordt bekragtigd door het befchouwen van de han.
delingen der Voorzienigheid in de Natuurlyke Wereld. Schoon
Weezens van verfchillende trappen , door de fcheppende VVysheid Magt en Goedheid, gevormd zyn,is het nogthans op,*
merkenswaardig dat de uitmuntendfte zo wel als die van den
laagften rang, hunne geringe beginzels hebben. De hoog.
getopte Eik, die zyn kruin boven alle de Boomen des wouds
verheft, komt zo wel uit een klein zaad voort als het kleinfte
Rat*. In alle rangen van Weezens, ons bekend, is de Wet
van trapswyze vordering dezelfde , van een Myt tot een'
NEWTON; en deeze heeft waarfchynlyk plaats in alle kringen a
van een NEWTON, tot het hoogfte der eindige Weezens. —
Elk ding in de natuur, fraat, en omftandigheden van den
Mensch levert , den oppervlakkigften Befchouwer zelve, bier
van de fterkfte blyken op.
Eene Namur, vatbaar voor Deugd of Ondeugd, naar dat
de invloed der Rede of aandrift der Hartstogten, de overhand
hebbe; in ftaat om vercierd te worden met nutte kennis of
verlaagd door dierfche onweetenheid ; geplaatst in een' ftaar,
daar eene verfcheidenheid van voorwerpen, betrekkingen, en
omftandigheden, de middelen van Zedelyke vordering of ag.
teruitgang verfchaffen; en dus vatbaar voor eene hooge maa.
Ll 3
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te van Cilia of Ongeluk. Dit alles wyst ons een daadlyke
Beproeving als met den vinger aan, een Staat van Voorbereiding betrekking hebbende tot zeker gewigtig einde en oogDit einde en oogmerk kan niet alleen zyn eene vordering in dit tegenwoordige leeven : de vordering onzer vetmogens en bekwaamheden bereikt nauwlyks eenige maate
van volkomenheid. De Deugden , door opmerking en ervaarenis gekregen , hebben , nauwlyks , tyd oat derzelver kragt
en fchoonheid te vertoonen , of wy worden van dit voorbygaand tooneel afgeroepen ; en, indien 'er geen verheevener en gelukkiger te wagten ftondt, zouden alle de poogingen en voortgangen , door het verftandigite en deugdzaamfte
gedeelte des Mensclidoms gemaakt, nergens toe dienen. Nu
deeze berchouwing van den ftaat des Menfchen , als een Weezen vatbaar voor trappen van volmaaktheid , die niemand ,
in dit leeven, beklimt, uit dat leeven weggerukt, te midden
zyner vorderinge , en, ('t geen het geval is der Deugdzaamen 0.) op dien eigen tyd , wanner by, door beproeving de
bekwitamheid gekreegen heeft van zyn beftaan te vercieren,
en op de beste wyze te genieten deeze berchouwing,
zeg ik , moet, door alle ceuwen heen, den verftandigen en
opmerkenden Waarneemer het denkbeeld ingeboezemd hebben van een toekomend beftaan; waar in het Genot aan de
Vordering beantwoordde , en de Vordering tot nog hooger
trappen van volmaaktheid , zal opklimmen. Ik wil hier mede niet zeggen, dat het gros des Menschdoms dit befluit zou
opmaaken — het zou den aandagtigen Befchouwer der riatuure , en van de zigtbaare gefteltenisie der dingen , voor den
geest komen: en dat dit, met de daad, het geval was van
veelen der Oude Wysgeeren , is blykbaar uit hunne Schriften.
't Is waar men heeft een dikke flofwolk van geleerdheid
doen ontftaan in het gefchil tusrchen zommige Schryvers , wegens de gevoelen der Ouden over de Onflerflykbeid der Ziele,
en een Toekomenden Staat van belooning en lirajee. Dan het
is, nogthans, van alle kanten erkend, dat die beide flellingen
door de Wysgeeren geleeraard en door het Volk omhelsd
wierden. En, fellow' men toegave, dat verfcheide Wysgeerige Aanhangen niets meer geloofden dan de Onfterkkheid
der Ziele en derzelver Initorting in het Eeuwig Beginzel of
TO en alleen de Leer van toekomende belooningen en ftraffen leeraarden , van wegen derzelver invloed op 't geluk en de
goede orde der Burgerlyke Maatfchappye , wat dan ? Zulks
firekt niet meer ten bewyze, dat alfe de Wysgeeren der oudkid deeze leer niet geloofden; of alleen verkondigden met
ilaat-
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Itaatkundige inzigten, dan dat de Deistery van verfcheide onzer hedendaagfche Wyzen, en misfchien van zommigen onzer
hedendaagfche Priesteren , voor de Naakomelingfchap, een
voldingend bewys oplevert, dat men het Cbristendom , ftaande de Achttiende Eeuwe, in Europa, niet geloofde. —
Daarenboven is het eene uitgemaakte zaak, dat, over 't algerneen , het Ongeloof der Wysgeeren veel meer de verdichtzel
voile befchryvingen der Poeten, en de ongerymde Volksbegrippen, ten opzigte van de natuur, de plaats en de wyze
der toekomende belooningeti en firaffen betrof, dan de weezenlykheid dier Belooningen en Straffen.
Nu gaat het vast, dat Toekomende Belooningen en Straffen, haare eigene natuur, een voorgaanden Staat van Beproeving en Voorbereiding veronderftellen , in weiken de Deugd=amen eene loopbaan loopen ,zwaarigheden ontmoeten, verzoekingen te boven komen, en een opgehangen prys behaalen. En, veronderftellende dat deeze begrippen van eenen
Proefitaat en de daar op voigende belooningen, zeer onvolmaakt, met veele ongerymdheden en dwaalingen vermengd
waren; en toefiaande ,('t geen wy moeten doen ,) dat zy veel
eer uit waarfchynlyke gisfingen beflonden , dan volkomene
zekerheid hadden : dan nog blyft het eene ongegronde en
onverdeedigbaare &fling , te beweeren, dat de Staat van Beproeving , zo als ons dezelve in het Euangelie befchreeven
vcordt, ongelyk is aan eenig ding, dat oit te vooren in 's Menfcben geest opkwam, of voor eene geheel nieuwe Leer moet
gehouden worden.

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK OBITRENT EENE ZOORT VAN
VALSCHE MIRRHE.

Door B. TIMM ) Apotbeker in Groningen , en Lid van de
h ell. Maatfcb. der Wetenfcbappen.

D

E onredelyke Winzugt heeft zich reeds zedert onhettgtyke tyden bezig gehouden met het vervlifchen der Enkelvouwdige Geneesmiddelen (Simplicia). Naar maare nu
deze Simplicia kostbaarder waren, heeft zy 'er zich met meer
vlyt op toegelegd. Onder een groot aantal van Simplicia,
zal ik my nu alleen bepalen tot de kostbare Mirrbe. -Men is noch niet volkomen zeker hoe, en van Welke Plant
deeze Gam-hars verzarneld words. — De nafporingen der
Natuuronderzoekeren hebben zich, uit Wade van veele zwaLi 4.
rig-
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righeden , noch niet konnen &titre:ken tot die deelen van
Africa, waar dit natuurlyk Product zyn oorfprong heeft.
De ouden wisten reeds dat het kwame nit landen die door
woeste Inwoonders bewoont wierden, en daarom noemden
zy de beste zoort van deeze Gom.hars Myrrba Trorlodytica.
Zedert eenige Jaren heeft men begonnen , deeze Goin-hars
te vervalfchen met 'er een vreemde zoort van Gom.hars onder
te mengen. — Men heeft in den beginne op deeze vervalfching zo zeer geen acht gegeven, om dat ze op 't eerfte gezicht niet zo gemakkelyk te ontdekken is. — Men draagt
'er nu meer zorge voor: doch daar men nu, met meerdere
oplettenheid , de beste zoort der Mirrbe van deeze valfche zoort
zuivert, mengt men ze in grootere hoeveelheid onder een
fiegter zoort van Mirt be , die men onder den naam van Mir•
rha in Sortis (in zoorten) verkoopt.
Lust hebbende am eens te onderzoeken in hoe verre deze
beide zoorten in eigenfchappen en famenitellende deelen overeenkwamen , heb ik het onderzoek met beiden , op een zelfde wyze in 't werk gefteld, en zie hier den uitflag der proef.
menaingen.

5.

De ftukken der valfche Mirrbe hebben meestal eene bruinagtige kleur, meer of min hoog, over het geheel eenigermaten doorfchynende. De hooggekleurde ftukken gelyken zeer
wel naar de Bdelliam. — In eene warme en vogtige lucht,
wordt ze week, taay, kneed- en rekbaar. Meestal is zy
ufzonderlyk onder de Mirrbe gemengd; en zomwylen zit ze
vast aan de ftukken der beste Mirrbe. Dit kan veroorzaakt
worden door aan elkander kleeving in de baalen.
De beste Mirrbe is niet eenparig van kleur. Zomtyds van
een min of meer bruine kleur; zomwylen roodagtig-geel. Inwendig voorzien met ondoorfchynende witagtige aderen, of
kluitjes. Eenigzins vetagtig op 't gevoel, niet taay maar wryf.
baar. Men vindt 'er ook onder bruine roode ftukken, die meer
doorfchynende zyn. Dit zoort is meer gomagtig dan de roodagtigieele zoom

5. 2.

De fmaak der valfche Mirrbe is alleronaangenaamst, vies,
ja ten uiterften walgelyk , verwekkende by veelen eene neiging
tot braking. — Ik ken geen lighaam welk een daar mede
overeenkomenden fmaak bezit. De reuk is ook zeer onaangenaam. — Op 't vuur gelegd , verfpreid ze een ondraaglyk
fbnkenden rook ) die op een zwakke borst ras benaauwdheid.
veroorzaakt.
Bev.
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Beste Mirrbe heeft integendeel een bitteren , en weinig
fcherpen fpeceryagtigen fmaak. De reuk is niet onaangenaam,
maar heeft, als men de brandende Mirrbe van verre ruikt „
iets welriekends aan zich ; waarom men ze zed*, ondtyds,
onder de Wierook middelen gebruikte.
5. 3.
Twee drachma's valfche Mirrbe, tot poeder gelioten, en
met vier bncen waters gekookt in een Papiniaanichen Pot,
gaven eene rood-geelagtige ontbinding, van een geheel byzondere onaangename reuk, en een by uitItek viezen waige.
lyken Smaak. 'Er dreef op deeze ontbinding een teder olieagtig vliesje, welks fmaak allerwalgelykst ware.
Zo veel gewigts beste Mirrbe, op dezelfde wyze behan.
deld, gaven een ligter gekleurde ontbinding. — De finaak
was volmaakt als die der Mirrbe zelve , uitgenomen dat ze
een weinig zagter ware, en niet zo prikkelende. — Het
dunne vliesje, op deeze ontbinding dryvende , was vetter en
meer olieagtig ; van een zeer prikkelenden en doordringen.
den Mirrbe-fmaak.
5. 4.
Het overblyfzel der valfche Mirrbe
3.) was geelagtig ; hier en daar bezet met witte en ligtgeelagtige itipjes,
waar van zommige doorfchynende waren. — Verders taay,
kleevend, en zeer ryk in dat byzonder onaangename.
Het overblyfzel der beste Mirrbe (S. 3.) was ouk taay;
meer zagt en kleevend ; geelagtig; don tier zich niet zo
gemakkelyk droogen. Prikkelende van fmaak even als de
Mirrbe zelve.
5. 5.
Ik heb de doorgelekte ontbinding der valfche Mirrbe (C.
uit een klein retortje overgehaald tot 'er te rug bled.
Het overgehaalde vogt was een weinig melkagtig van kleur,
dus niet volkomen doorfchynend.
Onaangenaam en vies van reuk en fmaak; hebbende niets
van een waren Mirrbe-reuk of fmaak in zich.
Het dus overgehaalde van de ontbinding der beste Mirrbe (5. 3.) was meer doorfchynende, zagt van reuk en niet
onaangenaam. Van een zagten fletzeu, weinig met Mirrbe
overeenko men den , fmaak.
5. 6.
Het overblyfzel na de overhaling (§. 5.) der valfche
rbe , in een Porceleine Schoteltje op een zagt vuur uitgedampt, liet een bruine en doorfchynende korst te rug; hier
daar voorzien met bruindere deeltjes, Zeer vies, waigeLI5
lyk
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Iyk en bitter van fmaak, ter zwaarte van so millet/.
Aan de lucht blootgefteld, werdt het binnen 12 dagen week,
taay,, en buigzaatu.
Van de ontbinding der beste Mirrbe, eveneens behandeld,
bleef 'er ook een doorfchynende korst te rug; bruinder van
kleur: zeer bitter van fmaak, doordringende, zonder eenige
walgelykheid. Hier en daar bezet met hooger gekleurde
jes, en 56 greinen weegende.
§. 7.
Het overblyfzel der valfche Mirrbe na de kooking in den
Papiniaanfchen pot, (5. 3 , 4.) in de lucht gedroogd, en met
Sps. Vini rectificati afgetrokken , had, doorgelekt, een Citroengeele kleur; van een walgelyken , prikkelenden , fcherpen fmaak.
Zes drachma's van deeze Tinctuur, in een Zuiker glas ge*
daan, werden niet, dan na 't bydoen van 46 oncen waters
zo doorfchynende, dat men een daar achter gehouden highaam befchouwen kande. — Het overblyfzel deezer Tinctuur was bruinagtig , hier en daar bezet met zwarte ftipjes;
byna finakeloos ; weegende 8 greinen.
Eene op dezelfde wyze behandelde Tinctuur uit het overblyfzel der beste Mirrhe (S. 3, 4.) was, uit den geeien ,
oranje kleurig , bezittende eenen zeer doordringenden fmaak van
.Mirrbe. Zes drachma van deeze Tinctuur hadden , out
dien zelfden trap van doorfchynendheid te bekoomen, 86 oncen waters nodig.
§. 8.
Een once grof geflootene valfche Mirrbe, uit een klein retortje in een Zancibad overgehaald, gaf, by een allengs vernwerderd runt. , een vies fmakend Phlegma ; en kort daarop
volgde 'er eene geelagtige Olie, die allengs geelder werde,
en eindelyk geheel bruin.geel. De fmaak deezer Olie was
in den hoogften graad walgeiyk, flinkende, brandig. Her
gewigt des waters en der olie bedroeg, drie drachma en 25
greinen.
Een once beste Mirrbe, op dezelfde wyze behandeld , gaf,
in den beginne, een naar Mirrbe ruikend Pblegma. Verders een Citroen geele' balfamike olie,welke ook allengs hooger
werdt van kleur en flerker van reuk. Het gewigt van beiden was drie drachma en 3o greinen.
Uit houfde van de weinige olie konde ik ze niet, zonder
tnerkelyk verlies, affcheiden. Het fcheen my toe dat daar cmtrent , by beiden, niet veel verfchil plaats hadde.
§. 9.
Het overblyfzel van beiden (5. S.) was eene zwarte, broos
ze,
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ze , fMakelooze Koole. Die der valfche Mirrbe woeg een
halve once, en die der beste noch 20 greinen meerder.
S. 1o.
Ik deed het water met de olie (S. 8.) van de valfche
rbe , op nieuw, in een klein en zuiver retortje, doende'er noch
by een halve once waters; ook deed ik een halve once waters in den ontvanger. Daar na haalde ik met een zacht
vuur byna een halve drachma geele doorfchynende olie over;
niet brandig, maar walgelyk van reuk en fmaak.
De op nieuw overgehaalde olie der beste Mirrbe was doorfchynend geel; van eene balzamieke , niet onaangename reuk.
De reuk en fmaak toonden genoegzaam dat het olie van Mir.
rbe ware.
Deeze Proeven, dunkt my, zyn voldoende om ons den
cart deezer, tot noch toe, onbekende Gomhars , eenigzins nader te doen kennen. 'Er bleek, naamlyk, uit,
t. Dat deeze Stolle, eene Gomhars zy, als beflaande uit
deelen, gedeeltelyk in water en gedeeltelyk in wyngeest,
oplosbaar.
2. Dat dit eigenaartige , onaangename en walgelyke een
byzonder kenmerk zy, en dat het onaffcheidelyk by alie Producten en Educta vereenigd blyft, en voornamelyk huisvest
in de Hars en Oliedeelen.
3. Dat het verfchil der famenftellende deelen zo groot niet
zy, dan de eigenfchappen die men door den reuk en fmaak
gewaar words. Echter zyn 'er in de beste Mirrbe meer oplosbare deelen.
4. Men diene wel zorge te dragen dat niets van deeze valfche Mirrbe gemengd blyve, onder de beste Mirrbe. Alle
onze Pharmaceutifche Bereidingen van Mirrbe worden daar
door bedorven. Eenige weinige greinen deelen, aan een once
beste Mirrbe, eenen onaangenamen reuk en fmaak mede.
Of nu deeze valfche Mirrbe een product zy van die zelfde
Plant, maar op eene andere, dan gewoone wyze , by de Verzameling behandeld, wie zal dat verzekeren2 Liefst wil ik
gelooven dat het eene byzondere Gom-hars zy, die men, oat
dat ze met veele flukken van de beste een uitwendige overeenkomst heeft, daar onder heeft gemenget.
De ouden , en onder deezen voornamelyk D/OSCODIDES (*)
fpreeken van zo veele zoorten van Mirrbe, die wy heden.
daagsch niet weeten te onderfcheiden. Hy meldt van twee
fiegter zoorten Ergajime en Minea. Maar wie weet of onze
zoort
()
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zoort juist een van deze beide geweest zy. Veele latere
Schryveren fpreeken van meer dan eene zoort van valfclieMirrbe;
alleen het fchynt dat onze valfche zoort hen niet bekend is
geweest anders zouden zy 'er met meer nadruk van gefprooken hebben, aangezien zy voor een oplettenden ras kenbaar
wordt. Het fchynt nochtans dat onze zoort de meeste
overeenkomst heeft met die zoort waar van de Heer CAR•
THEUSER zegt (*), dat ze beflonde uit groote fraaijeStukken,
doch harder, meer zamengepakt en taaijer dan de echte
The; minder vetagtig, van een pikagtige bruinroode kleur;
van een walgelyken reuk , en zulk eene onaangename bitterbeid , dat men ze, zonder neiging tot braking, niet lang
kauwen konde , fchoon ze zich, uit hoofde van deszelfs ham.
agtige natuur, weinig door 't Speekzel laat ontbinden.
171;77.
(*) Fundam. Mat. Med. Ed. 1767. P. II. p. 236.
•■•10•11MM.
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DE ROOSKLEURIGE MEREL.

Volgens den Heer DE MONTBEILLARD Medefchryver van den
Heer DE BUFFON.

D

E Rooskleurige Merel, in 't Latyn Turdus rofeus, Merula ro/ea, en Avis incognita geheeten , wordt door de
Vogelaars omtrent Bologne Stoma marino , in Spanje Terdos , in Engeland The roze of Carnation coloured-ouzel, en
in Duitschland den Hairkopfigen Drosfel genaamd.
Alle de Vogelbefchryvers , die van deeze Merel gewaagen hebben 'er van gefprooken als van een zeldzaamen
vreemden en weinig bekenden Vogel , dien men niet zag
dan by deszelfs doortrekken, en wiens waare Vaderlaud men
niet wist. De Ridder LINNIEUS is de eenige die ons leert,
dat by in Lapland en Zwitzerland woont ; doch by vermeld ons niets van 't geen die Vogel daar doet, niets van
het paaren , nestmaaken, eijerleggen , broeden, opkweeken
der Jongen , noch van zyne uittochten &c. ALDROVANDUS,
de eerfte die van Rooskleurige Merels fpreekt, zegt alleen,
dat ze zich zonnyds omtireeks Bologne vertoonen, waar zy
by de Vogelaars bekend ftaan onder den naam van ZeeSpreeuwen , dat zy zich op mestvaalten nederzetten zees
vet worden , en lekker fmaaken: twee heeft men 'er in Engeland gezien, de Heer ZD1VARDS veronderlielt dat 2C door
Pen
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ilorm derwaards waren overgevoerd ik heb 'er veele
in Bourgogne waargenomen , daar ten tyde des overtochts
gevangen ; en 't is waarfchynlyk dat ze haare omzwervingen tot Spanje nitftrekken , indien het op grond fteunt,dat
zy,, gelyk de Heer KLEIN zegt , in de Spaanfcbe taal eenelt
naam hebben.
De Pluimadie van het Mannetje fteekt zeer nit, de Kop,
de Hals , de Vleugel en Staartpennen zyn zwart met eel/
fchitterenden weerfchyn van groen en purper; de Borst, de
Buik, de Rug, de Stuit , en de kleine dekveeren der vleugelen zyn Rooskleurig, op deeze plaats wat ligter,, op geene
wat donkerder, met eenige zwarte plekken bier en daar verfpreid op eene foort van fchoudermantel, die van boven tot
op den Staart, en van onderen tot beneden den Buik loopy;
behalven dit heeft de Kop tot cieraad , eene foort van Kuif,
die agter over that gelyk die van het Pest-Vogeltje, en een
fchoon vertoon moet maaken , wanneer de Vogel dezelve
overeinde zet.
De Onderbuik , de beneden dekveeren van den Staart, en
de Pooten zyn donkerverwig , de Klauwen donker oranjekleurd ; de Bek half zwart en half vleeschkleurd; doch de
fchikking der kleuren van den Bek fchynt niet vast en geregeld : want die wy gezien hebben en die ALDMOVAN.
DUS zag, hadden het grondfluk van den Bek zwartagtig en
't overige gedeelte vleeschkleurig; terwyl by de Rooskleurige
MLrels, door EDWARDS waargenomen, de punt van den Bek
zwart was, en dit zwart allengskens afneemende in een donkere oranjekleur veranderde , wake de kleur uitnnaakte van
het grondiluk des Belts, en der Pooten. Het bovenfte gedeelte van den Staart fcheen gemarmerd , 't weik ontftaat
uit de kleur der benedenfte Dekveeren die zwart zyn met
witte einden.
Het Wyfje heeft een zwarten Kop, gelyk het Mannetje,
doch geen zwarten Hals. By 't zelve zyn de Staart en Vleugelpennen van een min donkereklenr , en de zogenaamde fchou.
dermantel heeft min leevendige kleuren.
Deeze Vogel is veel kleinder dan onze Cewoone Merel; doch
de Bek, de Vieugels, de Pooten en de Klauwen zyn, naar
evenredigheid , veel grooter. Ook heeft by in grootte, geftalte en aart meer overeenkomst met de Ring.Merel: want
by is, even als deeze , een reizende Vogel; ondertusfchen moet
men bekennen, dat een der Rooskleurige Merds, die in Engeland gedood wend, zich in ' t gezelfclap be yond van Gedbekkige Merels‘
PROE.
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PROEVEN OP DIEREN EN PLANTEN GENOOMEN, TEN OPZIN
TE VAN DEEZELvER VERMOGEN oat HETTE VOORT TE
BRENGEN. DOOR JOHN HUNTER F. R. s.

Tranfact. Vol. LXV. Part. IL)
E vernuftige Proeven en Waarneemingen, onlangs aan
deeze geleerde Maatfchappy medegedeeld, wegens het
vermogen, 't geen de Dieren fcheenen te bezitten om Koude
re verwekken CO, fpoorde my aan om myne aantekeningen,
wegens zekere Proeven en Waarneemingen , in den Jaare
MDCCLXVI gedaan, die een tegenovergefteld Vermogen in
de Dieren aanwyzen, na te zien: een Vermogen, waar door
zy in ftaat zyn om eene van buiten aankomende Koude, terwyl zy leeven, te wederflaan , door in zich zelven eene maate
van Hette te verwekken, genoegzaam om daar aan tegenftand
te bieden. Deeze proeven waren oorfpronglyk niet ingerigt
tot de ontdekking, die de uitkomst opleverde; maar met een
geheel ander oogmerk: 't Welk geen ander was dan myzelven
re verzekeren of een Dier, naa dat het bevroozen was, het
Ieeven kon behouden, gelyk men met veel vertrouwen beweerd hadt, zo ten opzigte van Visfchen als van Slangen. Ik
vermeld dit om rede te geeven van iets, 't welk men anderzins aan agtioos- en onopmerkzaamheid zou kunnen toefchryven : naamlyk de geringe maat van nauwkeurigheid in bet
'meter} van den juisten graad van Koude, onder 't neemen
deezer Proeven. Ik bedoelde geene nauwkeurigheid ten deezen opzigte; dewyl dezelve van geen gevolg altoos was ten
opzigte van bet ituk toen het voorwerp myns onderzoeks. De
Koude was eerst gemaakt door middel van Ys en Sneeuw met
Sal amoniac of Zee.zout, tot op to Graaden van PAHREN+
IIEITSThermometer: vervolgens werd bet Ys, dus kouder ge.
maakt, vermengd met geest van Salpeter: doch tot welk een
graad de Koude toen opklom, heb ik niet onderzogt. Dit
koude mengzel. werd gedaan in een tobbe, omkleed met wollen deekens, en ook daar mede overdekt , om de uitwerkzels
van de Hette des Dampkrings op het mengzel voor te komen,
en
(4) Zie de Proeven en Waarneemingen in een Heetgemaakte
Kamer, door CHARLES iaLAGDEN, in ons Mengelwerk derHeclend.
Vaderl. Letter-Oef. IV. D. ade Sulk. bI. 448 enz. en die van
MATTHEW DOBSON. V Deela. Ilde St, bl. 280. enz.
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en de lugt in de tobbe zo koud te houden als mogelyk was.
De dierlyke vogten, bloed by voorbeeld , bevriezen op 25
Gr. zo dat een fluk dood vleesch in zulk ten dampkring
zou bevriezen.
PROEVEN OP DIEREN.

I. De eerfte Proeve werd genomen op twee Karpers. Z'
werden gedaan in een glaazen vat met gewoon rivierwater,
en dus in het vriezend mengzel geflooken; het water vroos niet fcnielyk genoeg: weshalven men 'er, om het fchielyker te
doen vriezen, zo veel fneeuw in deed dat het geheel dik werd.
De Sneeuw rondsom de Karper fmolt: wy deeden 'er meet*
nieuwe Sneeuw by ; dit herhaalden wy verfcheide keeren, tot
dat het ons verveelde , en wy alles in de open lugt Belden
te bevriezen, door de zamengepaarde werking van het omringend mengzel , de natuurlyke Koude des Dampkrings. Zy bevroozen ten lantften; naa alle kragten des leevens in het voortbrengen van Hette gefpild te hebben. Dat dit waarlyk het
geval was, kon niet geweeten worden, eer ik dat gedeelte
der proefneeminge volvoerd hadt; om 't well alles begonnen
was: te weeten de ontdooijing der Dieren. Dit ging by trappen toe; doch de Dieren kwamen, met het flap worden, niet
weder tot bet leeven. Geduurende de Koude toonden zy tekens van groote ongemaklykheid, door hunne geweldige be.
weegingen. In eenige deezer Proeven, waar in men de lugt
als een Conductor van Koude en Hette gebruikte, bedienden
wy ons van een looden vat, op dat de Hette te fchielyker
van het Dier mogt afgeleid warden. Het was , om die zelfde reden , klein; en , vermids het ter acieinhaaling voor het
Pier noodig was, dat de mond des vats gemeenIchap hadt
met de open lugt, hadt men het vry diep gemaakt, ten einde
de Koude des Dampkrings, rondsom het Dier, niet te fchielyk mogt verminderen door de Warmte van de open Lugt,
die dezelve als een Conductor zou bedorven hebben.
IL De tweede Proeve namen wy op een Hazel-muffs.
Bet vat werd in het Koude mengzel gedaan tot bykans op
den rand. De Datnpkring random het Dier verkoeldefchielyk; de adem bevroos zo als dezelve uit den mond kwam,
een ruige Vorst zette zich aan de knevels, als mede aan de
geheele binnenzyde van het vat, en de uiteinden der hairea
werden daar mede bedekt. Terwyl dit gebeurde toonde het
Dier de blykbaartte tekens van ongemaklykheid : zorntyds
wilde het zich ineen roilen, ow dus minder pliats te be.
fiaan;,

496

PROEVEN OP DIEREN EN PLANTEN

flaan, en de Hette te bepaalen; doch die vrugtloos vinden.
de , poogde het te ontkornen (*) : de beweegingen namen
in geweldigheid of door het verminderen der leevenskragten: de Pooten waren bevrooren; doch wy vonden ons niet
in ftaat de Koude lang genoeg te doen duuren om het gebeele Dier te doen bevriezen: zyn hair was zulk een flegt
Conductor van Hette, dat de verteering niet meer was dan
de Dierlyke vermogens in (bat waren, om uit te ftaan(D,
III. De derde Proeve deeden wy op een andere Hazelmuis. Om het mislukken der voorgaande Proeve, droeg ik
zorge, dat het hair anderwerf geen hinderpaal zou weezen,
van het welflaagen onzer .Proefneeminge. Ik maakte het
daarom eerst geheel en al nat , ten einde de Hette van
het Dier te fchielyker mogt worden weggenomen; en deedt
bet daar op in een looden vat. Dit werd geheel in het
Koude mengzel geftooken. Wel dra gaf het Dier blyk van
voelen der Koude, door herhaalde poogingen om te ontfnappen. De adem , en het uitwaasfemend water van het
lyf bevroozen fchielyk , en vertoonde zich als een ruige
vorst aan de zyden van het vat en op de knevels: zo lang
de kragt des lee vens duurde, wederftond dezelve de aannadering der Koude. Nogthans hadt 'er, dewyl het Hair nat,
en daar door een goede Conductor der Hette was , eene
veel grooter verfpilling plaats dan in de voorgaande Proeve.
Dit verhaastte de vermindering van 't vermogen in dezelve
voort te brengen. Het Beest flied, en werd welhaast flokflyf; by het ontdooyen vondt men het dood.
1V. Eene vierde Proefneeming ftelden wy te werk op een
Padde. Deeze dompelden wy in 't water, juist diepgenoeg
om den mond p ier te bedekken ; alles werd geftooken
het Koude inengzel, thans tusfclien de io en 15 Graaden.
Ilet water 'er digt by bevroos, en de Padde was als in 't
Ys
(*) Dit wyst nit, dat de Koude, tot eene hooge matte opge•
voerd , eerder de Dieren in beweeging helpt dan van beweegen
doet ophouden; doch het fchynt , uit verfcheide omflandigheden
en waarneemingen, dat eene zekere matte van Koude eene werk.
loosheid te wege brenge , zo in het leevende als in het gevoelen.
de beginzel, 'c geen wy vervolgens nader zuilen ophelderen.
(j) Deeze Proeven werden genomen in tegenwoordigheid van
Dr. GEORGE Fon ycn en Dr. ERWIN, Leeraar der Chymie te Glos.
gouw : de laatstgemelde kwam toevallig binnen toen wy 'er mede
bezig waren.
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ys beflooten ; dock het Dier flied niet en was , derhalyen , niet bevroozen ; fchoon het zeer bezwaarlyk het gebruik zyner leden weder kreeg.
V. De vyfde Proeve deeden wy op een Slek , die zeer fchielyk bevroos, in eene Koude tusfchen de to en 13 Graaden:
deeze Proeve werd in den Winter genomen , wanneer de leevensvermogens deezer Dieren zeer zwak zyn: dezelve zou,
in den Zomer,, een veel iirenger Koude hebben kunnen doorthan.
PROEVEN OP PLANTEN.

Om zeker te gaan of de Planten konden bevriezen, en vet*.
volgens alle haare hoedanigheden behouden als zy ontdooyden , en of zy hetzelfde vermogen bezaten om Hette voort
te brengen als de Dieren , deed ik de volgende Proeven.
Groeiende Vogten , geperst uit groene Planten , als Kool,
Spinnage, vriezen in eene Koude van omtrent 29 Graaden:
en ontdooyen weder tusfchen de 29 en 3o Graaden: en dus
omtrent 4 Graaden boven het punt, waarin dierlyke vogrea
bevriezen en ontdooyen.
I. Nam ik een groeyende Boon, die omtrent drie duimert
Ilam hadt, en deed dezelve in een looden vat met gemeen
water, en dompelde dit alles in het koude meugzel. Het water daar rondsorn was fchielyk bevroozen ; de Boon, egter,
bath !anger tyd work om te bevriezen, dan dezelfde hoeveelheid waters zou gehad hebben; ze bevroos nogthans, werd
naderband ontdooid, en in den grond geplant, doch verdorde wel haast. Dezelfde proeve namen wy op Tulpbollen,
met dezelfde uitwerking.
IL Een Jonge Schotiche Pynboom , die twee volwasfea
fcheuten hadt, en een derde nog aan 't groeijen , en dus ia
zyn derde Jaar was , deeden wy in een koud mengzel ,tusfchert
de 15 en 17 Graaden koud gemaakt. De laatfIe fcheut bevroos zeer bezwaarlyk, dit fcheen eenigermaate toegefchree.
ven te moeten worden aan den wederliand, tusfchen de Plant
en het Water. Ontdooid zynde , bevonden wy de jonge
fcheut flenterig, wy plantten den Pynboom: de eertte en tweede fcheut hadden het leeven behouden, terwyl de derde, of
de groeiende fcheut verdorde.
III. Van een jonge fcheut groeienden Haver met drie bladeren, deeden wy een der bladeren in een mengel 22 Graadea
koud, het bevroos fchielyk. De wortels flaken wy 'er vervolgens in; doch ze bevroozen niet; en in den grond geflooken zynde, groeide alles, uitgenomen het Blad 't weak beVI. DEEL. DIENGELW. NO. 12.
vroo,
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vrooren geweest was. Dezelfde proeve werd herhaald op de
bladeren en wortelen van een jonge Boonplant, en hadt denzelfden uitflag.
IV. Een Bled geplukt van een groeienden Boon, in een
koud mengzel geflooken, bevroozen, en vervolgens ontdooid,
diende tot een regelmaat. Een ander versch Bled werd geno.
men, en in 't midden gekuakt; een klein hol looden vat werd
boven op het koude mengzel geplaatst, en de twee bladen op
den bodem nedergelegd: maar de eene helft van elk Blad liet
men niet toe her vat aan te raaken, door het ombuigen: het
koude mengzel' was tusfchen de 17 en 15 Graaden, en de
Dampkring op 22 Graaden. De oppervlakten van de twee
Bladen, die het lood raakten, bevrooren beide fchielyk; maar
die oppervlakten, welke in rechte hoeken opliepen, en dearom alleen door den kouden dampkring geraakt werden, be.
vrooren niet in gelyke tyden: het geen voorheen bevrooren
geweest was, bevroor veel fchielyker dan het frisfche. De bovengemelde Proeve werd herhaald als het koude mengzel op
9. 5 24 Graaden flondt , en de dampkring otntrent even koud
was, met denzelfden uitflag; alleen hadden de Bladen langer
werk om te bevriezen, inzonderheid het versch geplukte.
V. De bovengemelde groeiende vogten in het looden vat
bevrooren zynde, wanneer het koude mengzel op 28 Graa.
den flondt i en de dampkring dezelfde maat van koude
hadt, werd een groeiende fcheut van een Pynboom, en een
Boomblad op de oppervlakre gelegd: daar eenige minuuten
gelegen hebbende, bevonden wy dat ze de oppervlakte, waar
op zy lagen, ontdooid hadden. Dit dagt ik kon voortkomen
van de grootere warmte deezer zelfftandigheden, op den tyd
der nederligginge; dock de fcheut des Pynboorns op een ander deel verplaatzende, zagen wy 't zelfde uitwerkztl.
VI. Wy hadden een versch Boonblad nauwkeurig gewoogen, en bragten het daar op in den kouden dampkring, waar
het bevroos: in deezen bevrooren that lagen wy 't zelve op
dezelfde fchaal, en Retell het ontdooyen. 'Er was geene
Veranderinge in 't gewigt.
Uit de bovenvertnelde Proeven blykt, voor eerst, dat een
Dier van 't leeven'boet beroofd zyn eer het bevriest. Ten
tweeden , dat 'er eene veripilling der dierlyke vermogens toe,
noodig is, en dat bet geheele dierlyke leeven, fangs deezen
weg, ken worden uitgeput. Ten derden, dat deeze kragt
geevenredigd is aan de volkomenheid van het Dier, aan de
riatuurlyke Hette eigen aan elke foort; en aan elken leeftyd4
Dezeive kan desgelyks mogelyk, in zekere mute afhangen
vain
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Van andere tot nog niet waargenomene omftandigheden : want
nit de 11 en III Proeve, op de Hazel muis, bleek het, dat voor
deeze Dieren, die eene gefteltenis bezitten om ten naaften by
dezelfde Hette te behouden in allerlei lugtgetteltenisfen, de
grootfte maate van Koude, Welke ik kon voortbrengen , no°.
dig was om dit vermogen te overwinnen: terwyl, in de IV
en V Proeve, dit vermogen, in de Padde en Slek, wier natuurlyke Hette niet altoos dezelfde is, maar zeer merkbaar
veranderd, naar gelange van de uitwendige Hette en Koude,
uitgeput werd in eene maate van Koude, niet boven de to
of 15 Graaden , en dat in de Slek , de onvolmaaktfte van beiden,
de kragten om Hette te verwekken, verre het zwakite waren.
Dat onvolmaakte Dieren eene groote verandering in hunne
gefteldheid van Hette en Koude toelaaten, blykt uit de vol.
gende Proeven. De Thermometer op 45 Graaden ftaande,
met den bol door den mond in de maag van een Kikvorsch
gebragt zynde, die zich in een lugt van dezelfde warmte beVondt , rees de Kwik tot 49 Graaden. Hier op bragt ik den
Kikvorsch in een dampkring beet gemaakt door warm water,
en liet bet Dier daar twintig minuuten in, waar op de Kwik,
de Thermometer bol weder in de maag geftooken zynde, tot
64. Graaden Mom. tvlaar tot welk eene maate de nog onvolmaakte Dieren heeter en kouder kunnen gemaakt worden,
op den eenen of anderen tyd, heb ik niet kunnen bepaalen.
De verftyfdheid deezer Dieren, by ons in den Winter, moet
waarfchynlyk toegefchreeven worden aan eene groote verandering in hunne geiteltenisle , te wege gebragt, door de uitwendige Hette en Koude. De Koude heeft dan in hunne
lichaamen zodanig de overhand , dat dezelve , zo lang zy
duurt, voor een groot gedeelte, alle leevenswerkzaamheden
doet ophouden. In warmer iugtftreeken befpeurt men dit uitWerkzel niet. In dit opzigt gelyken zy naar de Plantgewasfen.
Ten anderen leeren ons de voDrhem bygebragte Proeven,
voor eerst dat Planten , wanneer ze in een daadlyken ftaat
van groeijing zyn , of zelfs in een that dat ze in zekere
Itandigheden kunnen groeijen , van haar groeiend beginzel
moeten beroofd worden eer zy bevriezen. Ten tweeden , dat
de Groeijing in zichzeive cell vermogen loebbein Hette voort
te brengen ; doch niet altoos in evenredigheid aan de vermin
dering van Hette, door s aatigebragte Koude veroorzaakt, oat
ten alien tyde een' eenpaarigen graad van Hette te behouden:
want de inwendige gemaatiedheid der Plantgewasfen is vats
baar voor nog grooter veranderingen dan die der onvolmaakte
Dieren ; doch binnen zekere paalen. Niten deeze perked
Mm 2
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wederftaat het beginzel des groeienden en des dierlyken leeyens, eenige verdere verandering. Ten derden , de Hette
der Plantgewasfen verandert, naar de gemaatigdheid van de
middelaoffe , waar in zy zich bevinden , 't geen wy ontdekken door die gemaatigdheid te veranderen , en de Hette
van het Gewas waar te neemen. Ten vierden , de verfpilling der groeiende kragten is , in dit geval , geevenredigd
aan de noodzaaklykheid , en alle de groeiende kragten kun•
nen , langs dien weg , uitgeput warden. Ten vyfden , is
deeze kragt waarfchynlyk gLevenredigd aan de volmaaktheid
van de Plant, de natuurlyke Hette eigen aan elke foort , en
den ouderdom van de Plant op zich zelven. Dezelve kan
ook, misfchien , eenigermaate afhangen van andere tot nog
onopgetnerkte omflandigheden : want in de II Proeve verloor
de oude fcheut de kragten niet, terwyl de jonge en groeijende ftierf; in de III en IV Proeve bevonden wy dat de jonge en groeljende fcheut van den Pynboom zeer bezwaarlyk
bevroos, in eene Koude van to Graaden ; daar een Boonblad fchielyk bevroos met s 2 Graaden ; en in de V Proeve
deeds de jonge fcheut van den Pynboom het Ys veel rasfer
ontdooyen , dan het Boonblad. Ten zesden is het waarfchynlyk , dat door dit beginzel de Planten gefchikt zyn,
voor verfchillende Lugtareeken. Ten zevenden , dat de opfchorting van de werkzaamheden des groeijenden leevens, die
's Winters 131aats heeft , waarfchynlyk daar aan moet toegefchreeven worden , dat de Planten vatbaar zyn voor zulk
eene groote verandering van inwendige gemaatigdheid. Ten
achtften zyn de Wortels der Planten in that om meer Koude te wederaaan dan de flam of het blad , fchoon , derhalven , de flatn door de Koude gedood worde , kan de wortel
in leeven blyven , gelyk de dagelykfche ondervinding onwederfpreekbaar wont. Het weefzel der Planten verandert zeer
door 't verlies des leevens , bovenal in die wateragtig en
jong zyn : van broos en tlyf,, warden ze flap en flenterig.
Het Blad van een Boom is in volkomene gezondheid dik en
vol , weert het water af als ware het beftneerd , en breekt
menigmaal eer het zich op eene aanmerkelyke wyze hat
buigen ; maar worth het langzaam door Koude gedood , dan
zal het alle deeze eigenfchappen verliezen , buigzaam en flap
warden; beroofd van het vermogen• om water af te weeren,
wordt het gemaklyk nat gemaakt , en vertoont zich ais gekookte groente. Wordt het fchielyk gedood , door eene onmiddelyke bevriezing, het blyft in denzelfden flaat als wanneer bet leefde; maar, ontdooid, verliest het de voorgaande
fchik-
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fchikking der deelen te eenemaal. Dit verlies is zo aanmerkelyk , dat men veelligt zou gelooven, dat het veel van zy
ne zelfdandigheid verlooren hadt : doch, uit de VI Proeve ,
is het blykbaar dat dit geene plaats hebbe. Dit zelfde zien
wy, wanneer eene Plant gedood is door de Electriciteit (*).
Indien een groeiende fappige Plant een door van de Electriciteit kryge , genoegzaam om dezelve te dooden, vallen
de bladeren neder,, en de geheele Plant wordt flap.
In zo verre fchynt het groeiend en dierlyk leeven 't zelfde; nogthans verfchilt het Dier en Plant in eene zeer weezenlyke omflandigheid, die wy, hier ter plaatze , byzonder
in aanmerking mogen neemen ; naardemaal dezelve zich zeer
merkbaar vertoont in de gedaane Proeven. Een Dier is even
oud in alle zyne deelen, uitgenomen daar nieuwe deelen gevormd zyn in gevolge van geledene ongemakken, en wy bevinden , dat deeze nieuwe of jonge deelen in de Dieren,
even als de jonge fcheuten der Pianten , zo kragtig niet van
leeven zyn als de oude ; maar elke Plant heeft haare deelen
van onderfcheiden ouderdom. Naar de maate der Jaaren , die
dezelve bereikt , heeft ze deelen van alle opeenvolgende Jaaren, van het eerst af; elk deel bezit kragten, geevenredigd
aan deszelfs ouderdom, en elk deel is, in dit opzigt, gelyk
aan Dieren van zo veele verfchillende Jaaren. De Jeugd is
in alle gevallen een that van onvolmaaktheid : want wy
ontdekken dat weinig Dieren, die 's winters ter wereld kornen , in leeven blyven , of 'er moet byzondere zorge voor
gedraagen worden : 't zelfde heeft plaats omtrent de Planten. Pc beyond dat eene jonge Plant veel ligter te dooden
viel dan eene Oude, als mede dat de jongt1e deelen van dezelfde Plant het fchielvicst omkwamen.
Dit vermogen van Hette voort te brengen fchynt byzonder eigen te zyn aan de Dieren en Planten , terwyl zy leeven. Het is in beiden alleen een vermogen van tegenweer
en wederdand : want bet vertoont zich niet van zelven ea
onuitgelokt ; maar moet altoos opgewekt worden door de
kragt van eene van buiten aankathende Koude verwekkende oorzaak. In de Dieren hangt ttet niet af van de beweeging des bloeds, gelyk zommigen Verorderfteld hebben: dewy!
(*) Om eene geheele Plant, door de Electricireit, te dooden,
is het noodig den Conductor aan elk uitIteekend deel te brengen,

of daar aan een fchok te geeven : want elk deel, dat buiten dd
lyn van de rigting der Electriciteit blyft, zal het leeven behoulqn.
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wyl het eigen is aan Dieren, by welken geen omloop des
bloods gevonden wordt daarenboven is de neus van een
Hond , die bykans in alle gefleldheden der lugt dezelfde
Hette heeft , wel met bloed voorzien ; ook kan men niet
zeggen dat het afhangt van het Zen uwgeftel want het words
gevonden in Dieren , die brein noch zenuwen hebben.
Is, derhalven , zeer waarfchynlyk , dat het afhangt van ee.
nig ander beginzel beiden byzonder eigen , en 't welk een
der eigenfchappen des leevens is, welke onafhanglyk van
den oni/oop des bloeds , des gevoels, en den wil , kan werken en het met de daad doet; te weeten, die kragt welke
het inwendig werktuig bewaart en regelt , en gemeen is aan
Dieren en Planten. Dit beginzel is in den volkomenften
that, wanneer bet Lichaam gezond is, en in de veelvuldige afwykingen daar van vinden wy de werking zeer onze.
ker en ongeregeld ; zomtyds zich verheffende boven de al,
gemeene regelmaat , zomtyds verre daar beneden daalende.
Voorbeelden bier van vinden wy in verfcheide ziekten, en
in een en dezelfde ziekte op verfchillende tyden. Onlangs ontmoette ik hier van een doorflaand voorbeeld , in
een Heer,, die eene beroerte hadt; daar by bezefloos in 't bedde lag, en gedekt met dekens, voelde ik, dat zyn geheele
lichaam , op een oogenblik, overal zeer koud wierd , dus
voor eenigen tyd bleef, en even fchielyk boven maate van
hette gloeide. Terwyl dit eenige uuren agter een beurtlings
plants greep, was 'er geene merkbaare verandering in de pols
te befpeuren.

BERIGT VAN DE ZEDEN BEGINZELS EN EERDIENST DER
DUNKARDS EENE ZONDERLINGE VOLKPLANTING IN
PENNSYLVANIA , ONTLEEND UIT EEN ' BRIEF VAN
EEN LIEER , DIE ZICH EEN IGEN TYL) DAAR.
OPHIELDT (*).

(Uit bet Engelscb.)
of Dar ?er town, gelyk zommigen die Stad noe,
E Pbrate,
men , is een kleine SLad, gelegen aan eene fchpone kleino

(*) Van deezen zonderlingen Aanhang kunnen onze Leezers
reeds een berigt vinden , in het V. Peels Tide Stuk der Faderiandfcbe. Letteroefeningen; dock dewyl het tegenwoordige eenige
by--
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ne rivier of kreek , in een afgezonderde en romanesque valei,
omtrent zeventig mylen van Philadelphia. Deeze Stad en de
omliggende landen behooren aan eenen Godsdienfligen Annhang, Dunkers of Dunkards geheeten ; Menichen van mr
zonderlinge beginzelen en zeden. Zy zyn, voor het grootfte
-gedeelte Duitfchers. Hun naam , zo men my berigt , is
ontleend van de wyze waar op zy de nieuw bekeerden doopen; door dezelven in eene rivier te dompelen, gelyk de Asa.
baptisten onder ons de gewoonte hebben.
Vast gaat het, dat zy, omtrent vyftig Jaaren geleden , bier
eerst ten voorfchyn kwamen; en niet :Os een Aanhang, nit
eenig ander land herkomflig zich te deezer plaatze nederzetten. Hun Genootfchap fchynt, egter, tegenwoordig in
verval, niet boven de honderd perfoonen haalende; fchoon
het te vooren talryker ware. Mannen en Vrouwen gaan Leiden des Zomers in linnen, en 's Winters in xvolle, p,ekleed.
Hun gewaad beflaat uit een langen rok of tabbaart , met een
gordel om den middel vastgemaakt ; can de fchouders is
een hoed of kap niet ongelyk aan die der Dominikaanes. Nonniken. De Mannen fcheeren hair noch hard, Zy zyn ,
over 't algemeen yverig, goedaartig, en by uitneemenheid
fchrander.
De Mannen en Vrouwen hebben byzondere wooningen,
en een byzonder befluur. Ten deezen erode hebben zy twee
groom houden gebouwen opgerigt, het eene worth door de
Broeders , en het andere door de Zusters, der Maatfchappye bewoond elk is een eetzaal en een vertrek tot het verrigten
van den openbaaren Godsdienst: want de Mannen en Vrouwen komen niet zamen , zelfs in het volvoeren van hunne Gods..
dienst verrigtingen. Het overige der gebouwen is verdeeld
in eene menigte van kleine Kamertjes of liever Celletjes, ieder juist groot genoeg om edn perfoon te huisvesten.
Zy leeven voornaamlyk van Wortelen en Moeskruiden: de
regels hunner Maatfchappye, het eeten van vleesch niet veroorlovende dan by byzondere gelegenheden , wanneer zy een zogenaamd Liefde.feest houden: alts dan eeten de Broeders en
Zusters met malkander , in een *root vertrek , Schaapcnvleesch; doch geen ander. Geen ltd, van 't Genootfchap mag
een bed hebben, dan in gevalle van "ziekte. In elke kleine
cel hebben zy een vaste bank, die tot een bed dient; en een
kiein
byzonderheden bevat, daar niet vermeld, en veel la yer is, hebben
wy het der plaatzinge waardig geoordeeld : de tyd is misfchien

onrzaak van eenige verfchillendheden tusfchen beide de berigten..
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klein houten blok ilrekt tot een hoofdkusfen. De Dunkarch
than geene gemeenfchap toe tusfchen de Broederen en Zusceren, zelfs de Huwelyksgemeenfchap heeft by hun geen plats.
Eenigen hebben nogthans deeze bepaaling overfchreeden,
en het gewaagd zich in 't Huwelyk te begeeven. De Getrouwden worden, egter, niet !anger aangemerkt als Yolk°.
men leden der Maatfchappye , noch mogen onder 't zelfde
dak of in dezelfde Stad met de Ongetrouwden leeven : maar
zyn verpligt na eene plaats te gaan, omtrent eene myl van
Ephrata gelegen , met den naam van den Berg Sion bettem.
peld. Zy blyven de kleeding hunner Broederen en Zusteren
draagen , en worden, in andere opzigten, aangemerkt als leden der Maatfchappye.
Eene voornaame Leerftelling der Dunkards is, zo men my
Dat een Toekomende Gelukzaligheid alleen verberigt:
', kreegen kan worden door boetedoening en kwellingen deezes leevens , en , dat, even gelyk JESUS CHR1STUS, door
ff
zyn verdienstlyk lyden, de Verlosfer werd des Mensch„ doms in 't algemeen , zo ook ieder Mensch, door een ont.
„ houdend en bedwingend leeven, zyn eigene Zaligheid kart
3, uitwerken.” Ja, zy gaan zo verre dat zy overtollige werken fteilen , en verklaaren, dat een Mensch veel meer kart
doen dan by naar ftrikt regt verpligt is, en dat deeze over.
tollige werken, gevolglyk , tot behoudenis van anderen knit.
nen dienen.
In deezer voege bedriegen zich deeze arme Menfchen met
ydele overleggingen , zoekende die Godsdienftige voldoening,
welke alleen in den inwendigen ftaat der Ziele kan gevonden
worden, in hunnen uiterlyken toeftand. Godvrugtige en gelukkige gemoedsgefteltenisfen , in de daad, hangen veel min
of van uitwendige omftandigheden dan de meesten zich verbeelden. Dwaaslyk verwaarloozen de Menfchen agt te geey en op de Godvrugtige aandoeningen, of eene geestlyke gemeenfchap aan te kweeken met den Vader der Geesten, en
denken dan zich zelven te verontfchuldigen , door hun lot in
dit tegenwoordige leeven,„1 als ongunflig tot die oogmerken,
te beklaagen. Zy die, in 't zweet buns aanfchyns , bun dagelyks brood winnen, verbeelden zich gereedlyk, dat zy,
zich in 'ruimer en gemaklyker omftandigheden bevindende
weer tyd zouden hebben om op hunne eeuwige belangen te
denken: doch de bezittingen vermeerderen niet, of hunne zorg
en moeite wast in evenredigheid aan , en zy voelen zich
weer met drukten omzet en min vry dan voorheen.
Anderen denken dat zy, door volltrekt ally gemeenfchap
ver.
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verbintenis met de rest des Menschdotns of te breeken, door
in fombere wouden te gaan, door zich in holen en ipelonken
te begraaven, door zich alle de fchuldelooze voldoenint.Y en der
Natuure te ontzeggen, op de alierzekertte wyze, zich in 's
Hemels gunst aanbeveelen, en geheel ovvreenkomilig leeyen met het denkbeeld , 't geen zy van de Heiiigen op aard
yormen. Doch zy moeten , in de eerfie plants aanmerken,
dat zy te vergeefsch onderneemen hunne eigene verkeerde
zielsgefteltenisfen te ontvlieden , die hun, in de elgeicheidenIle fchuilhoeken, zullen vervolgen en plaagen: en ten anderen
overweegen, dat zy, door op deeze wyze uit de wereld te
gaan, alle gelegenheden verliezen , die bun by mogiiykheid
kunnen voorkomen , om duizend tedere aandoeningen op te
wekken, duizend daaden van medelyden, liefde en goedwilligheid te verrigten.
Behalven de twee groote Gebouwen bier boven verrneld,
hebben de Dunkards verfcheide kleinder Eluizen, vooreaarnelyk tot handwerken gefchikt. Want zy bewerken vericheide
dingen met veel kuntst en vlyts. Zy hebben eene zeer gefchikte Oliemolen , Papiermolen , en eene Drukkery. Zy
maaken Pergament , Leder, Linnen en Wollen S!offen , meet
dan genoeg is tot cigen gebruik. De Zusters toonen haar vernuft in 't vervaardigen van Waschkaarsfen, aartige papieren
Lautarens, en verfcheide foorten van bordpapieren Douzen,
die zy nan de Vreemdelingen, die haar komen zien , verkoopen. Desgelyks vermaaken zy zich met het fchryven van ge.
liefde Schriftuurplaatzen met groote Letteren, kunaig opgecierd met trekken en bloemen. Deeze fchriften zyn veel eet
het werk van geduld dan van vernuft : vericheide zyn in lystjes , geplaatst en hangen aan de wand, om haare Godsdienstvergaderplaats op te cieren.
Nog maar een auk ten opzigte van de Dunkards, zal ik
hier in opmerking neemen, naamlyk de byzonderheid van hun
Muzyk. Op eene leuze door een myner vrienden gegeeven,
noodigden de Zusters ons in hunne Kane]; en, op eene ry
gaande zitten, begonnen zy een haver Godvrugtige Liederen
aan te heffen. Dc Muzyk bath weinig of geen vernuftigetoonvallen ; maar beftond uit eenvoudige lange nooten , op 't
welluidenst zamengeaeld. D.2 vier flemmen werden , door
deeze Zusters, gezongen met zoete, heldere en zagre (temmen ; en tevens met eene nauwkeurigheid in maatklank , die
verwonderlyk was. Het is onmogelyk myne aandoeningen te
deezer geiegenheid te befchryven. Dc Zangeresien zaten met
neergeboogen hoofden, in een g-heel ftaatige en vernederde
Mm 5
hou-
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handing; haare weezens waren bleek en mager ingevolge VAR
haare leevenswyze; haare kleeding was wit en gansch fchilderagtig , en haar Muzyk trof de ziel. Ilc begon bykans te
denken , dat ik my in de wereld der geesten be yond, en dat
alle voorwerpen rondsom my lugtgewestisch waren. Met
een woord. de indruk, welke die vertooning op my maakte,
bleef my eenige dagen op 't fterkfte by, en ik zal ze,
Jur,, geheel vergeeten.

WAARNEEMING ODITRENT HET PULPA CASSItE.

Door
HENDRIK BROUWER.

ALle

zoete en zuuragtige deelen der Plantgewasfen zyn
de Gisting onderworpen , gelyk het uitgetrokken merg
van Pyp Casfia ons ten overvloede doet ondervinden.
1k zal myne Proefneeming, die ik, om de Gisting in bet
Pulpa Casfice te beletten, gedaan heb, kortelyk opgeeven.
Ik meng onder verfche uitgetrokken Pulpa Casfix, een weinig Alcohol Vini (allerzuiverfte Geest van Wyn ,) fluit de
pot wel toe, dit herhaal ik om de 3, 4 a 5 dagen, na dat
het weer warm is; bier door heb ik bevonden dat het Pulpa
Casfice,na 6 weeken oud te zyn, niets van reuk nog fmaak veranderd was, daar het Pulpa Casfk e, dat ik op dien zelfden dag
uitgetrokken had, reeds in de tweede graad der Gistinge was
(*). Of men bet PulpaCasfice, op deeze manier behandeld , een
geheelen Zomer voor de Gisting zal kunnen bewaaren , zulks
durf ik niet bepaalen, alzo ik deeze proefneeming, in 't begin
van de voorige maand, eerst werialellig gemaakt heb, egter
durf ik zeggen dat het veel langer voor bederf zal kunnen
waard blyven als gewoonlyk.
Amflerdam,
den 15. September im.

(*) 'Er zyn 3 trappen in de Gisting; ten glen een Geestryke
of Wynagtige , ten 2den een Zuuragdge , en ten 3den een Roc.
Gisting.
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TUSSCHEN ARISTIPPUS EN CRATES.
In de Elifeefcbe Velden.

(Uit bet Fransch van den Heer

M s*.)

ARISTIPPUS.

G

Y waart dan wel over u zelven te vrede op dien dog,

toen gy uwe fchatten in de diepte der zee hadt gewor.

pen ?
CRATES.

Dat was ik! lk werd Vey.
ARISTIPPUS.

Dit woord klinkt fchoon. Maar wy zyn hier zonder getuigen, en wy zullen 'er voortaan niet veel helangs in ftellen,
wat men van ons zegge, wilt gy my de geheime beweegreden
van een zo zonderling befluit wel openbaaren?
CRATES.

Welk eene verborgenheid kunt gy daar in vermoeden?
zag altoos de Rykdommen aan als een' zwaaren last. lk wade my daar van ontflaan; ik durfde zelfs hoopen , dat myn
voorbeeld de Menfchen de nietigheid zou doen opmerken,
van dat veragtlyk Metaal, dien wreeden Afgod, aan welke
men, ten alien tyde, de heiligfle panden der Dcugd, en de
dierbaarite voorregten der Menchlykheid, heeft opgeofferd.
AR1STIPPUS.

Myn waarde CRATES, gy hebt nog alle praal niet afgelegd ;
de woorden- praal, ik heken het, heeft my altoos het meest
geflooten. Indien gy, derhalven, uwe verheevene beginzels
Haar myne vatbaarheid wilt fchikken, moet gy my toettaan,
u eenige zeer eenvoudige vraagen te doen.
CRATES.

Ik luister.
ARISTIPPUS.

Is het geene waarheid, dat de Menseh zich volmaakt, als
by zyn Veriland aankweekt en zyne Ziel veriterkt?
CRATES.

Ongetwyfeld.
ARISTIPPUS.

Is het niet door het vermeerderen van het getal onzer kun.
dig-
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digheden, door meer kragts en uitgebreidheids aan onze denkbeelden te geeven, dat ons Verftand aangekweekt en onze
Ziel verfterkt wordt ?
CRATES.

Ja.
ARISTIPP US.
S.
Zult gy, desgelyks niet toeftemmen , dat, zonder de uit•
vinding der Taalen, 's Menfchen Geest nog gedompeld zou
liggen in zyne eerfte onweetenheid?
CRATES.

Niets gaat vaster, 't Is door behuip dier verheevene nitvindinge dat wy geleerd hebben, onze eigene denkbeelden gemaklyk zamen te voegen, en die van anderen te doorgronden.
Doch welk eene betrekking bid ik u, kan dit alles hebben
met de zaak waar van wy thans handelen ?
ARISTIPPUS.

1k ben nog niet daar ik weezen wil; doch wanneer wy 'er
flegts komen , verfchilt het niet langs welk een weg. Wy
hebben hier tyds in overvloed. — Zoudt gy alle Menfchen
veroordeelen, om alleen gelukkig te zyn door hunne Denk.
beelden.
CRATES.

Ik weet alle Menfchen zyn niet vatbaar voor een zo zulver
geluk.
ARISTIPPUS.

Als gy bun geen ander Geluk overlaat, zult gy veel wree.
der weezen, dan de gierigfle Rykaart.
CRATES.

De Natuur heeft in de behoeften van alien voorzien. Het
genot der zinnen is de welbron des Geluks voor de zodanigen, die 't Geluk der Ziele en des Veraands niet kennen.
ARISTIPPUS.

Ik zal niet onderzoeken of hun deel min beflendig is. Doch
zeg my alleen, indien iemand het geheim hadt uitgevonden
om het getal te vermeerderen dier genietingen , welke al het
Geluk van drie vierde en een half des Menschdoms uitmaaken, zoudt gy het dien Man kwaalyk neemen?
CRATES.

Neen.
ARISTIPPUS.

Waarom dan onophoudelyk uitgevaaren tegen Goud en Diver ? Hy die deeze Metaalen uitvondt, heeft misfclaien den
Men-
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Menichen een veel grooter dienst gedaan dan hy die de Taalen uitvondt. Door het vormen van die Coon van Algemeene
Taal, vermenigvuldigde hy de bronnen van algemeen Geluk.
Geene ontdekking, welker gevolgen zo uitgebreid , zo duurzaam , zo algemeen nuttig geweest zyn. In liede van de verruiling der Denkbeelden gemaklyker te maaken ; rnaakt het
Goud die des Eigendom gemaklyker , verzekert ze desgelyks, en vermeerdert ze in 't oneindige (*).
CRA TES.

Waarlyk iets zeldzaams. Uw heerlyk geheim verzekert en
vermeerdert den Eigendom van eenige Schurken dewyl het
hun gediend heeft, ow, ik weet niet hoe veel eerlyke lieden,
te berooven.
AR / STIPP US.

Zullen wy de Honigbyen verbieden Honig te vergaderen: ow dat de fnoode Horzels haar zomtyds de zoete
vrugt haars vlyts en arbeids ontrooven? Haat de Ryken; ik
ftaa het u toe : maar het Goad en Zilver hebben regt op uwe
dankerkentenisfe. Dank hebben die Metaalen voor de weldaaden , die zy toebragten: 't is niet alleen de Rykdom van
eenige byzondere Perfoonen , het is de algemeene klomp der
Eigendommen , mag ik my dus uitdrukken , die vermeerderd is.
De gemeenfte ondervinding ftrekt hier van ten bewyze. Veronderileld dat rnyn akker twee zakken Koorns opbrengt , en
dat die twee zakken genoegzaam zyn ter voldoening van myne noodigfte behoefren. Indien ik met een derde my gemaklyk eenigen anderen Eigendom kon bezorgen , die my nut en
aanACI1

(*) Het zou zeer gemaklyk vallen deeze gelykenis verder uit te
firekken. Schoon de Tekens onzer Bezittingen en die onzerDenkbeelden in zichzelve willekeurig zyn, is derzelver keuze niet ge.
heel onverfchillig , en hangt meer of min of van de natuur der
zaaken zelve. Alles is niet even gerchikt om een verbeeldend teken van elk voorwerp te weezen. Het is van veel belangs dat de
floffe dier Tekenen een Character en eene waarde bezitten, die
geene te groo'e veranderingen kunnen .ondergaan. 't Is noodig
dat 'er eene juiste evenredigheid gevonden worde tusfchen de tekens en de eigendomen, welker verruiling ons nuttig kan weezen.
Een Land, overvloeiende van gemuntre rykdommen, 't welk, door
zyne ligging , of eenige andere omilandigheid , niet in ilaat wag
dezelve in weezenlyke genietingeu te veranderen , zou niet min
arm weezen , dan die onbefchaafde Taalen, die, daar zy overvloed
van woorden hebben , geene grooter juistheid of meerder verfchei.

deaheid van uittirukkidgen bezitten.
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aangenaam voorkwam , zoudt gy dan niet denken, dat ik,
door zorgvuldiger en vlytiger dat flukje gronds te bearbeiden,
welhaast zou leered dat meerdere daar van te trekken?
CRATES.
Zy eens zo.
ARISTIPPUs.
Gy moet , derhalven, ook zien, dat het alleen te doen is
om de gemaklykheid der ruilingen te begunitigen, om de Menfchen te verpligten tot het trekken van het grootst mogelyke
deel van 't geen hun is te beurt gevallen, om, op eene zeer
weezenlyke wyze , het getal hunner eigendommen te vergrootend En dit kan het Geld alleen doen.
CRATES.
Ik heb maar wine zaak tot antwoord by te brengen op alle
die fraaije uitrekeningen, Ziet het ongeluk der Armen, en de
hardheid der Ryken.
ARISTIPPUS.
Het Geld tot nyverheid aanfpoorende, en 3 van dag tot dag,
het overvloedige noodwendiger maakende, opent, zelfs voor
de allerarmiten ; een ryke myn , waar zy uit mogen delver:
Nog meer : die Armen, die gy rede hebt om te beklaagen ,
zouden veel ongelukkiger weezen, indien 'er geen Ryken in
't geheet waren. 'Er zyn honderd duizend Bedelaars in Europa, die, in hunnen elendigen toettand, meer genots, zelfs
meer weelde, hebben , dan zeer groote Koningen in, woeste
itreeken van Afie en Africa.
CRATES.
Rekent gy voor niets de verwyfdheid en de ledigheid; noodwendige en fchadelyke gevolgen van die menigte door kunst
gemaakte behoeften, welke de Rykdom naa zich fleept?
ARISTIPP US.
Alle Menfchen zyn niet gebooren met dezelfde maate van
kragt; doch alien hebben zy dezelfde begeerte om Celukkig
te weezen. Die ingebeelde behoeften, die door kunst gemaakte noodwendigheden, welke gy voor zo deerlyke jammeren aanziet, houden eene ontelbaare menigte uwer Natuurgenooten bezig, die anderzins ledig en ongelukkig zyn zouden:
Moet gy niet toeftemmen, dat die that der zaaken, waar in
de onderfcheide rangen van Menfchen onledig gehouden kun.
nen worden , op eene wyze best lirookende met de verfcheidenheid hunner bekwaamheden, fmaaken en vatbaarheden,
de wenschlykfle ftaat is?
CEA%
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CRATES.

Dat beginzel is geheiligd door de Natuur zelve; het ontftaat nit de oneindige verfcheidenheid haarer voortbrengzelen;
en wy zien dat zy 't zelve beftendig waargenomen heeft in
de algemeene en byzondere huishouding der Weezens.
ARISTIPPUS.

Elk Wetgeever, die het voorbeeld der Natuure wil volgen ,
moet de middelen opfpeuren om zyn Volk te verryken. De
Rykdom kan alleen alle foorten van werkzaamheid, waarvoor
de inenschlyke natuur vatbaar is, te werk ftellen: deeze alleen kan een genoegzaam aantal voorwerpen aan onze natuurlyke onrustigheid verfclialfen; deeze alleen, ten laatflen, kan
beantwoorden aan de uitgefirektheid en de oneindige verfcheidenheid onzer begeerten.
C RATES.

Ja; maar dit zal alles gefchieden ten koste van onze
heid, ten koste van onze natuurlyke kragten.
ARIS TIPP US.
Ik erken, met u, de Rykdom verzwakt en ontzermwt dat
gedeelte der Burgeren, 't welk 'er het grootile gedeelte van
bezit, maar fchenkt dezelve. 'er niet, op duizenderlei wyzen ,
vergoeding voor. Dar de Rykdom alle hulpmiddelen van
Vinding en Kunst te hulpe roept , om de kragten, van welke
de Namur hun verflooken laat, aan te vullen, en die zelfs
dikwyls te overtreffen.
CRATES.

Denkt gy dit in ernst?
ARISTIPPUS.

In vollen ernst. Merk op, indict) bet u behaage, dat de
Mensch, de fterkite Mensch, op zich zelven een zeer zwak
fchepzel is. Onze grootile kragt is buiten ons, en gelegen in
de behendigheid met welke wy geleerd hebben, dezelve ons
ten nutte te maaken. Onze werkruigen, onze wapens, vermogen meer dan onze armen. HtRCULES zelve hadt zyn
knots , JUPITER zyn blixem noodig (*). Het is met onze
Na(*) Men heeft honderdmaal en meer•herhaald, dat arme en ruwe
Volken altoos ryke en befchaafde Volken hebben te ondergebragt.
Dit auk is zo beflist niet als men denkt. Hebben de Cbineefen
voor de Tortaaren moeten bukken , het was om dat de Chineefen, wat de oorlogskunst betreft, nog barbaarfcher waren dan hurtne Nabuuren. Wanneer het Roornfcbe Ryk door de Noordfcbe
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NaTuurlyke en Zerielyke vermogens even eens gelegen.
ze verkreegene Gevoelens hebben meer kragts , meer heftig-

heids dan onze enkel natuurlyke Aandoeningen. De roein
en de eer, her belang en de grootsheid, alle die groote be.
weegredenen des burgeriyken leevens , zyn door kunst gemaakte Gevoelens: e k derzelven is fterker dan het kragtigfte Inflinct , ons door de Natuur gefehonken, de zugt tot
onze beiloudenisfe. Daarei boven, 4 reeken wy hier van
zwak of flerk , natuurlyk of kunflig? Het komt op Gelukkg weezen aan, dat is het al.
C RATES.

Gy fpreekt flour. Maar de Vryheid?
A RISTIPP us.
De Vryheid, althans die geene harsfenfehim des hoogmoeds
is, de Voe , eid, die tot Geluk ftrekt, is een natuurlyk gevolg des Rykdoms. De nieuwstydigen, welke wy, uit de
Wereld, ontvangen, hebben my onderrigt , dat, zintsGoud
en Zilver in Europa veel algemeener geworden zyn , men
*er geen Slaaven meer ziet. Uit die zelfde nieuwsmaaren
heb ik desgelyks vernomen , dat de rykfte Landen tegenwoordig die Landen zyn, waar de haatlyke onderfcheidingen
der Maatfchappye het minst gevoeld worden: om dat, indien zy alien de zelfde voordeelen niet bezitten, zy alien ten
minften gelyk regt hebben om 'er in te deelen ; vlyt en arbeid
meer dan oit de algemeene maat zynde van Vermogen en
Geluk.
CRATES.

Aitoos zyn de Menfeben gretig, , onrustig en gierig geweest , en zullen zodanig buiten twyfel alle eeuwen door blyven. Dient Goad en Zilver niet ten voedzel aan alle die
Driften? Hebben deeze aan de Menichen geen middel verleend
Folken verwoest werd, ontflondt zulks daar uit, dat bet gedotnpeld
was in de fehandelykae barbaarschhetd, door overmaat van dwing.
landy en bygeloof. De Koophandel en de Ktinfien hadden reeds
de fcbitterendfle voottgangen gemaakt , in de meeste Gemeenebesten van Griekenland, wanneer het de ere hadt van alle de mag.
ten van 40e at' re weeren., — Is 't niet bet vernuft van eene
tweede smiautAmrs , en de heldenaarr waar mede zy haar Volk weer
te bezielen , die Rudand met eene veel minder magt , hebben
doen zegenpraalen over het magtigfte en onbefehaaidfle Volk, 't'
welk thus in Europa leefi?
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leend , om zonder maate de jammerhartige en veragtenswaardige voorwerpen van hun begeerte en yver op ddir te hot).
pen?
ARISTIPPUS.

Ach ! waardfte Wysgeer ; vermids de Menfchen altoos
zullen blyven gelyk gy zegt , waarom dan vergeeffche poogingen aangewend am hun zulks te beletten ? Goud is van
alle Rykdommen der Menfchen 't geen best in (land blyft,
en dus gemaklykst wordt op den gehoopt. Dit is waarheid.
Maar 't is alleen door 't zelve te verfpreiden dat men 't geniet : door ze sneer of min met duizenden van -Ryken en
Armen te deelen , is men waarlyk ryk. Die Rykdom is uit
eigen aart vatbaar om verdeeld en in 't oneindige onderverdeeld te worden , en beftaat niet dan door een getladigen
omloop , cleeze doet denzelven natuurlvk vloeien door alle
rangen van den Staat , door alle Clasfen van Burgeren. De
beweeging daar van is your de Maatichappy , 't zelfde als
de omloop des Bloods voor 't Menschlyk Lichaam , dezelye wordt 'er door gcvoed en in 't leeven gehouden. Dit
beginzel was den Ouden niet genoeg bekend. Europa is
'er heden ten dage haare Kennis , haare Wysbegeerte,
zelf haare Vryheid aan verfchuldigd.
CRATES.

Siaat gy geloof aan dergelyke vertellingen?
ARISTIPPUS.

't Geen ilc zelve eertyds in Sicilie en in Griekenland gezien hen , laat my niet toe daar aan te twyfelen. Naa dat
de Koophandel , die niets anders is dan de Kunst om Goud
en Zilver te handelen , zo groote vorderingen gemaakt heeft,
moeten de uitwerkzels daar van te merkbaarder en bettendiger weezen. In arme Landen ziet gy niets dan een hand
vol Edelen , dat is te zeggen , eenige zeer woeste en onregtvaardige Dwingelanden. De rest is een hoop Slaaven.
Het Volk, eindelyk , het Volk, waar voor gy in de breste
treedt ; kan zich niet op de been houden dan door vlyt en
rykdom , de eenige bron en het beste befchermmiddel zy.
nor Vryheid: dewyl daar door de Vermogendenen de Zwakken, in eene foort van onderlinge afhanglykheid gehouden
zich aan het belang van alien verbonden vinden (*).
C A-

(*) De Schryver der Zamenfpraake tusfchen ARISTIPPUS en can.
Tas heeft zo veele zaaken hun in den mond gelegd, aan welke dee.
Nn
ze
VI. DEM.. IN1ENGELW. NO. i2.

514

ZAMENSPRAAK
CRATES.

Gy zoekt my dan te overtuigen, dat ik niet vry was, naa
het verlies myner fchatten; my!
AR IST IPP u s.
Wat zal ik zeggen? Heeft uwe armoede, uwe ieelykheid>
(want gy waart daarom buiten twyfel niet min jalours,) u beveiligd voor de heerfchappy van de Jonge HIPPARCHIA?
CRA■

ze Wysgeeren waarfchynlyk noit dagten , of die zy enders zouden
uitgedrukt hebben, dat het te verwonderen is hoe by eene waarneeming heeft kunnen over 't hoofd zien, die allergerchiktst fcheen tot
het regtvaardigen zyns Stelzels. Het gehruik van Goud en Zilver,
gelyk dat der Spraake, is eenebykans algemeenenoodwendigheid geworden voor alle Vollten der Aarde ,ten minften voor alle befcbaafde
Volken. De onderfcheide Volken van Europa verfchillen, ten deezen opzigte, alleen in meerder en minder. Maar,, 't zy 'er veel of
weinig Gelds in een Land zy, men zal 'er Ryken en Armen vinden.
p it is een noodwendig gevolg van de natuur der dingen. Nu blykt
het van zelve, dat, in elle Landen, waar het Geld zeldzaam is, de
meerderheid der Bezitteren van 't zelve verbaazend groot meet weezen. Dewyl 'er weinig of geen omloop van Geld pleats heeft, zal
de ganfche Rykdom des Voiks welhaast in handen van een zeer
klein getal Menfchen weezen, en dit kleine getal, in diervoege, veele middelen verkrygen om onregtvaardig, gierig en onderdrukkend
te worden , zo niet om het te zyn, Aan hoe veele flinkfche hande.
Bogen , aan hoe veele knevelaaryen fielde de Woeker Rome niet
bloot, in dien tyd des Heldenmoeds waar in men ons Rome affchildert, als bet Heiligdom der Deugd en der Armoede I Welk eene han.
delwyze haatlyker dan die van ceessus! Hy !wet, voor eeuen zeer
geringen prys, de Huizen door het vuur befchadigd en verbrand,
deedt ze, door zyne Slaaven, herbouwen , en verkogt ze weder aan
dd Eigenaaren; dubbele ja drie dubbele winst van die ongelukkigen
neemende. Zien wy zelfs heden ten dage vier, dat, in verfcheide
Landen van Europa, wear de Koophandel nog tier is doorgedron.
gen, of flegts geringe voortgartgen gemaakt heeft, alle de Lande.
re/en verdeeld zyn onder een klein getal zeer ryke Eigenaaren, die
om 'er, met de minst mogelyke kosten, winst van to trekken , ze
bofchen of weiden laaten , en daar door zelfs elle bronnen van
Bevolking floppen; de weinige handen , die zy noodig hebben tot
het bewerken hunner bezittingen , altoos fchraal en flegt betaalende ? Uit de.eze bewysflukken die gemaklyk zeer vermenigvuldigd
konden worden , blykt, dat her ongeluk eens Volks Met gelegen
is in Ryk te weezen : doch daar in dat het fchaars van fcbatten
voorzien. is. Het is met den Rykdom gelyk met de Wysbegeerto
en alle dingen gelegen, men moet niets ten halven zyn.
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CRATES.

ik zal my noit fchaamen, ARISTIPPUS, dat ik my onderwierp aan de Wetten van eene zo zuivere en regtfchaape drift.
ARISTIPPUS.

Geloof, dat ARISTIPPUS die drift eerbiedt; doch gy ziet,
ten min/len, dat, hoe men ook handele, het niet gemaklyk
valle vry te zyn.
CRATES.

Het was u alleen gegeeven uwe ganfche Vryheid onverminderd te bewaaren in de armen van LA1s! Gy hebt haar mogen bezitten , zonder door haar bezeten te worden ! Welk een
zegepraal voor de Wysgeerte! Ik Itaa 'er over verbaasd; doch
ben, dank zy de Goden! we! verre van ze u te benyden,
De twee Wysgeeren fcheidden van dal gansch Diet te vre•
de over elkander. CRATES zeide. ,, De lugt des Hofs maakt
den Mensch hard en beuzelagtig." ARISTIPPUS riep
hem toe. ,, De eenzaamheid doet den Mensch woest wur.
$3 den! Men. ziet 'er de zaaken noit gelyk ze zyn."
W7-

SCBERTZENDE PROEVE OVER HET ZINTUIG DES GEHOORS.

((lit bet Engelsch.)

D

E Menschlyke natuur, fchoon overal dezelfde, is fchynbaar
dermaace onderfcheiden door de verfchillende gebruiken en
gewoonten van onderfcheide Gewesten , en dermaatevermengd met
de vroege indrukzels, die wy van onze opvoeding ontvangen, dat
ze dikwyls ondereen verward, en de een voor de ander genomen
worden. Dit doet ons, met verwondering ftaaren op alle ge.
woonten , zeer van de onze verfchillende, en Iaat ons nauwlyks toe
te erkennen, dat de Volken met ons van dezelfde natuure zyn, als
zy van ons in Zeden verfchillen: ondertusfchen kunnen elle menschlyke bedryven toegefchreeven worden aan de twee groote roerzels,
• bejag van Vermaak en het vermyden van Smert: en wy zullen,
op een nader inzien , dikwyls bevinden , dat Gewoonten , die, in
den eerften opflage, hemelsbreedre van 4e onze verfchilden, met
de daad eene zeer groote overeenkomst dug mede hebben.
Byzonder is deeze gedagte in my opgekomen door een berigc,
• welk een Heer,, nu onlangs uic China gekomen , in een gezelfchap , waar ik my be yond , gaf van zeker Vermaak door dit wellustige Volk zeer geagt en Berk gezogt.
Hy verhaalde dat het Kittelen der Ooren een der itreelendfte flan.
doeningen was in China bekend , en dat het Vermaak aan geheeN11 2
le
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le geftel door dit Zintuig, door een bekwaam en afgerigt Kittelaar
rnedegedeeld, kon opgevoerd worden tot eene hoogte van verrukking zo groot als iemand wenschte.
Het gezelfchap , door dit nieuws verrukt, betuigde zyne verwondering, gelyk doorgaans, by zulke gelegenheden, eerst door
een diep flilzwygen, en vervolgens door misfelyke vraagen. Hetberigt, uit een zo vergelegen Land als China komende , wekte de
verwondering en nie.uwsgierigheld veel fterker op dan of het uit
eenig Earopiscb Gewest vermeld was, en dit vermenigvuldigde de
vraagen. Onder anderen vroeg men dien Heer of de Ooren en de
Vingers der Cbineefen eenige gelykvormigheid hadden met de ooze : bier op een bevestigend antwoord gegeeven hebbende , ging
by in deezer voege voert.
„ lk bemerk dat ik owe nieuwsgierigheid zo fterk heb gaande
„ gemaakt , door het ophaalen van eene gewoonte bier by u zo
„ kend, dat het u niet, ongevallig zal weezen daar van een breed„ voeriger verflag te ontvangen. Dit vermaak , hoe vreemd
„ het u moge dunken , wordt, in China bykans gelyk gefteld by
„ eenig vermaak , 't welk de Zinnen kunnen opleveren. 'Er is
„ geen Our in 't geheele Ryk ongekitteld ; de Kittelaars hebben,
„ op hunne beurt, anderen die hun kittelen , indiervoege dat 'er
„ een omloop van Kitteling is door dat gantfche wyduitgeftrekte
„ Ryk heenen. Of indien 'er, by toeval, eenige weinigen onge„ lukkig genoeg zyn van geen Kittelaars aan te treffen, of eenige
„ Kittelaars niet genoeg bedreevenheids bezitten om ileeds werk
„ te vinden , troosten zy zich met Zelf-Kitteling. Dit be„ dryf is een der voordeeligfte en aanmerklykile in China;, de be„ kwaamtte uitvoerders wordon of ruin en ryklyk met geld be„ taald of nog beter beloond , door den invloed welken zy kry„ gen by de Gekittelden; in zo verre dat iemand zyn Fortuin ge„ maakt heeft, zo ras by de Kittelaar wordt van een grout Man.

daryn.”
Als deeze Heer ophieldt met fpreeken , betuigde het ganfche
gezelfchap, met de gewoone uitboezemingen, zyne verwondering.
Deeze noemde het vreemd, geene zot , een derde aartig, en ik
bemerkte dat zy, die 't zelve ongelooflykst hidden, door hunne
vraagen, blyk gaven van het liefst te willen gelooven. 1k bemerkte ook, dat zy, onder het hooren der vertelling, proeven deeden
op hun eigen Ooren; doch zonder eenige zigtbaare uitwerking,
die ik kon befpeuren.
Kort bier op fcheidde het gezelfchap, en ik gingna huis; t'huis
gekomen , kon ik niet nalaaten my eenigermaate te verwonderen
over de verwondering van al de rest des gezelfchaps dewyl ik
teas buitengemeens kon ontdekken ik de kragt , dat Oar in
China oefende , als ik den uitgeftrekten invloed van dit aangelegen zinruig in Europa overwoog. Hier, zo wel als in China, is
het
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bet de bron van Vermaak en Aanzien : de wyze van het te kittelen
verfchilt alleen. Hier gefchiedt de Kitteling met de Stem , daar met
de Hand ; doch de uitwerkzels zyn volmaakt dezelfde: ook zyn de
Ooren der Europeannen niet geheel ongewoon door de Hand aangeroerd te worden.
Om de aangeduidde overeenkomst tusfchen ons en de Chineefen,
in deeze byzonderheid , nader te toonen ,zal ilt myne Leezers eenige
voorbeelden van de aandoenlyltheid en het vermogen der Omen , in
Groot Brittanje onder 't oog brengen.
De Britfcbe Ooren zyn zo greetig gel/aid op, en zo aandoenlyk
voor, Kitteling, als de Cbineefcbe, met mogelykheid, kunnen weezen : ook is het beroep eenes Kittelaars hier niet laager ofmin yourdeelig. Men vindt 'er drie foorten van ; den byzonderen Kittelaar,
den openbaaren Kittelaar, en den Zelf-Kittelaar.
Vleiery is, van alle onderfcheide wyzen ,de zekerfte om die trilling
in de lugt te wege te brengen, welke de gehoorzenuwen de keurigfie Kitteling aanbrengt, en, naar maate van het dunner of dikker
maakzel deezer zintuigen , moet de vleiery meet of min fterk weezen.
Deeze is het eigenlyk werk van den byzonderen Kittelaar, en zyne
groote kunst beftaat in de Vleiery tot bet Oor des Perfoons te brengen dien hy kittelt : ik zou geen einde vinden, wilde ik voorbeelden ophaaleu van den invloed en de voordeelen der Kunitenaaren,
die in dit bedryf uitmunten.
De bezigheid van een openbaar Kittelaar befiaat bier in , dat hy
zyne Stem op dien won breuge, zyne floffe zo fchikke, en zyne
bewyzen indiervoege aandringe, dat bet eene aangenaaine aandoening verwekke in de Ooren van eene verzamelde menigte Volks;
dit is een der bezwaariyirfle ftokken in dit beroep , en weinigen wor..
den 'er gevonden die daar in iiiifteeken ; doch voor de weinigen, die
hier uitmunten , is het zeer voordeelig , en een zekere weg tot aanzien.
Ik kan, om van andere openbaare Kittelaars niet te reppen, niet
nalaaten bier byzonder te fpreeken van eenige zeer beroemde open
baare Kittelaars, wien kittelend vermogen alleen aan 't Gehoor kan
warden toegefchreeven. Ik meen de Italiaanfcbe Zingers, die,
ter oorzaake van de verrukking, welke zy door dit Zintuig re wege
brengen , zo grooten toeloop krygen dat zy anderen de menigte
by de Ooren onttrekken.
De Zelf-Kittelaar is zo ongelukkig als veragtlyk : want geene der
bekwaamheden, noodig om anderen te kittelen , bezittende, en by
gevolge onwaardig zynde om door anderen gekitteld te worden, is
by genoodzaakt zichzelven te kittelen: zyn eigeu Ooren alleenontvangen de Kitteling van zyne eigene poogingen. Ik ken een nitfleekend Kittelaar van deeze foort, die zeer naverwant zynde aan
een welafgerigt Openbaar Kittelaar, ook dit werk wilde aanvangen;
ddch in 't zelve zo herhaalde te leuritellingen ontmoet heeft, dat
N iz 3
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by zich genooddwangd vindt tot Zelf-Kitteling, en op de buiten.
fpoorigtle wyze zich daar elan overgeefc.
Behalven de reeds bygebragte bewyzen van den invloed des Oors,
in dit Land, bewyzen veele onzer gewoone uitdrukkingen en fpreek.
woorden, waar nit men altoos de geestneiging eens Volks kan op.
maaken, dat het Oor het voornaamfte en heerfchende deel van ons
geheele geftel uitinaakt. By voorbeeld,
Het Oor van den Vorst te bebben, begrypt een ieder dat zo veel
zegt els een goed deel van zyn gezag, indien niet het geheel , te
bezitten : ten klaarften aanduidende hoe dien invloed verkreegen
wordt.
Het Oor van een cerfien Staatsdienaar te hebben , is by.
kens even voordeelig. Ik verwonder my over zuiks islet , dat
men zo dikwyls na 't zelve dingt , en ernflig point om het te
verkrygen. Dan ik moet elk , die zyn Fortuin op deeze wyze
zoekt te maaken , waarfchouwen , dat by zich ftrikt bepaale tot
het eerie Oor : het toe te leggen , om beide de Ooren van een
Staatsdienaar te krygen , is , hoe regtmaatig het ook zyn moge,
zeer bezwaarlyk en met gevaar omgeeven.
Iemand bet Oor geeven betekent , zodanig een Perfoon te ge.
looven , door hem overtuigd te weezen, zich door hem te laaten
leiden t alles gefchiedende door het welgelukken van zyne pooging
op dat veelvermogend Zintuig.
Iemand het Oor leenen ,is lets minder; doch geeft te kennen eene
gereedheid en geneigdheid in den Leezer om overgehaald te worden door nog een weinig Kitteling: te dier oorzaake is bet leenen
van het Oor een zeker voorteken van wel te zullen flaagen voor een
bedreeven Kittelaar. Een Perfoon , by voorbeeld, die het Oor
leent aan een Staatsdienaar, zal wet haast in zyne belangen treeden;
en wanneer eene Schoone het Oor aan een Minnaar leent, wont zy,
ten minften , eene geneigdheid om meer gekitteld te worden.

Doof te weezen , bet Doove Oor toe te keeren, iemands Ooren
te floppen zyn gemeene en bekende uitdrukkingen, om eerie vol.
liaagene weigering van eenen Perfoon of Voorfiag te kennen te gee.
y en. In welk geval ik dikmaats heb opgemerkt , dat de handdaadige
bewerking zich by de zinnebeeldige uitdrukking voegde.
Geen fterkfpreekender voorbeeld kan 'er bygebragt worden van
de groote waarde, altoos op deeze deelen onzes Lichaams gefteld,
dan de heitendige gewoonte om de kragtigRe begeerte , die men kan
hebben tot eenig ding, eau te duiden , men zou 'er zyn Oor voor
geeven, een prys zo groot dat dezelve zelden of betaald of gevorderd wordt. Getuigen hier van de groote menigte, die nog Ooren
heeft , fchoon zy ze zints fang, door dusdanige betuigingen, vetbeurd hebben.
De freekwyze over 't Hoofd en de Ooren in fehulden of bezip
be-
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&den fieeken , zou een blykbaare overtolligheid in de uitdrukking
weezen , daar het Hoofd hooger dan de Ooren is, wanneer men de
Ooren niet van meer aanbelangs rekende dan al de rest desHoofds:
dit maakt dat in deeze Spreekwyze eene behoorelyke klimming van
het mindere tot het meerdere gevonden wordt.
Het is noodloos hier, tot verdere bewyzen van het aanbelang en
de waarde deezes Zintuigs, op te haalen, dat by de Ooren te trekken, een Oorvyg te geeven, of de Ooren of te fnyden, de verregaandfle beledigingen zyn, die een Man van eer kan aandoen of
ontvangen: dit bewyst dat het Oor zo wel de Zetel van Eer is als
van Vermaak.
De Ontleedkundigen hebben opgemerkt, dat 'er eene nauwe vet*.
wantfchap is tusfchen de Handpalm en het Oor : en dat deeze, door
de kragt en fnelheid der aantrekking, zich fchielyk , als het Oor geraakt wordt , verheft, wanneer teffens het Oor voorbereid is om die
ruwe foort van Kitteling te ontvangen, en de Hand om ze te geeven. Meermaalen heb lit dic, in Perfoonen van de beide Sexen,
waargenomen.
In deezer voege, door eene menigte van voorbeelden, beweezen
hebbende , dat het Oor het weezenlykst deel is van ons geheel gefiel, en ten Zetel ilrekke van Eer, Magt, Vermaak en Smerte, kan
ik niet nalaaten myne Landgenooten, van welk een Rang, Staat,
of Kunne zy ook mogen weezen, te raaden op hunne Ooren agt te
geeven.
Bewaart uwe Ooren, o Vorflen! want uwe Magt is in uwe 0oten gelegen. Bewaart uwe Ooren, o Edelen! want uwe Eer huisvest in dezelve. Bewaart uwe Ooren, o Schoonen! indien gy uwe
Deugd wilt bewaaren! Bewaart ucve Ooren , alle myne Medeonderdaanen: als gy uwe Vryhoden en Eigendommen wilt beveiligen.

OLIVIER

EN

FELIX,

of
DE TWEE VRIENDEN VAN BOURBON.

/

Eerie Ware Gerchiertenis (*).

R woonden, voor enigen tyd, in Frankryk, twee menfchen,
E welke men als een Orestes en Pylades van Bourbon kon aanmerken. De een noemde rich , en de ander Felix. Zy waren
beiden op denzelfden dag, in het zelfde huis,en van twee Zusters,

ge•
(*) Cetrokken uit lee Center lffermix de MR. D.,. te vinden in ler Oeti.
woe is
Costner in eitta Tome I. Zurich 1776.
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geboren. Men had ze ook beiden opgevoed met dezelfde melk ;
want ene der Moeders in de kraam geflorven zynde, belastte zich
de andere met de opkweking der beide kinderen. Te zamen opgevoed, waren zy nimmer van elkander gefcheiden. Zy beminden
elkander, gelyk men elkander beflaat, gelyk men leeft, zonder 'er
aan te twyfelen; zy gevoelden 't op ieder ogenbiik, en hadden het
elkander misfchien nook gezegd. ()Haar had eens het !even van
Felix gered, die waande een groot zwernmer te wezen, en echter
byna verdronken was. De een dacht niet ow den ander voor zyne
zorg te bedanken. Felix had Olivier veelvuldigmaal gered, nit de
netelige gevallen, waar in zyne woelige Geestgefleldheid hem ge.
bragt had; en nook had deze 'er aan gedacht, out 'er hem voor te
bedanken. Elders geweest zynde keerden zy met elkander near
Huis , zonder te fpreken, of zich over de ene of de andere zaak to
onderhouden.
Men wierf op zekeren tyd Volk voor den Krygsdienst; het ongeluldlig lot was op Felix geve!!en:
zeide; het andere lot
is voor my : Zy dienden bun tyd uit, en kwamen in hun Land
terug. Of zy elkander toen nog weer heminden dan te voren; dit
is lets dat ik den Lezer niet durf verzekeren. In ene fchernie tang
dreigde een fabelflag Olivier den kop te kloven; mast Felix
de zich voor den flag, en kreeg een houw. Men wit dat Felix trots
op deze wonde was; doch ik geloof zulks niet. Te Hastenbeck had Olivier zynen medgezel Felix nitden drang der doden,
waaronder by lag, getrokken. Wanneer men hen onderhield, fpraken zy zomtyds van de huip, die de een van den ander ontvana
gen had ; maar nook van de huip die de een aan den ander be.
wezen had. Olivier fprak van Felix, en Felix fprak van Olivier;
maar, zy prezen elkander nook.
In hun Vaderland biyvende, geviel het, na verloop van enigen
tyd, dat zy beiden bewinden ; en 't geval ivilde dat zy hunne Liefde op een en het zelve voorwerp vestigden. 'Er was tusfehen hen
niet de allergeringfle minnenyd: de eerfle , die de drift van zyn vriend
bemerkte, zag 'er van at: Dit was Felix.— Oliviertroawde , en Felix, her leven moede wordende , zonder te weten waarom ,
dompelde zich in de allergevaarlykfte . handelingen. Felix wierd een
Sluik- Handelaar (Contrebandier.) 'T is bekend, dat 'er vier Go.
richtshoven in Frankryk zyn , te Caen , te Rheims, te' Valence en te
Toulouze. , alwaar de Handelaars van verboden waren gevonnisd
warden. De ftrengfle van die vier was te Rheims, alwaar een Tat:,
bot , het allerwreedfte Schepzel dat limner de Natuur voortbragt ,
bet Richterampt bekleedde. — Felix wierd gevangen genomen,
voor den wreden Talbot gebragr, en nevens vyfhonderd anderen,
die hem voorgegaan waren , tot den dood veroordeeld. Olivier
ontdekte hct lot dat Felix dreigde. Op een nacbt flond by van zyns
Vrouws zyde op; en ylde, zonder het miast re zeggen , uaar Rheims.
Ii,
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Hy vervoegJe zich by den Rechter Talbot, wierp zich voor zyne
voeten , en fineekte hem verlof om Felix te mogen zien en
hem te omhelzen. — Talbot zach hem aan ; zweeg een ogenbilk, en gaf hem een teken om te gaan zitten. Olivier ging zitten. Na verioop van een half uur Wide Talbot zyn Horlogie
uit, en zei tegens zo gy uwen Vriend levende wilt zien,
en hem omhelzen, haast u den; by is op weg; en, zo inynHor.
logic welgaat, zal by, voor dat 'er den minuten verlopen, reets gehangen zyn. — Olivier, dim horende, vloog woedende op, gal
den Rechter Talbot, met cell flevigen fIok, een zo vre.esIyken flag
op het achterhoofd , dat deze voor dood ter nederviele. Fly ylde
voorts mar de Strafplaats, kwam 'er, fchreeuwde, floeg den Beni,
fioeg de Gerichtsdienaren, hitfle het onwaardig gemeen, dat deze
Rechtspleging aanfchouwde, op; de flenen vlogen; Felix, verlost,
vluchtte. Olivier was op zyne behoudenis bedacht, maar een Zoldaat had hem , met een flag van de Bayonet, in de zyde getroffen,
zonder dat hy 't in zyne drift gemerkt had. Hy kreeg de poort van
de Stad, doch hy ken niet verder gaan; een medelydend Voerman
nem hem op zyn wagen; zette hem voor zyn huis af, een ogenblik voor dat by den laatfien adem uitblies. Hy had nauwelyks den
tyd , om dan zyne Vrouw te zeggen, „rider, op dat ik u omhelze:
s) ik fterf; maar myn Vriend is gered!"
Op een avond dat wy, volgens gewoonte, ene wandeling deden , zagen wy , voor ene Boerenhut , cue Vrouw flaan, met
vier kleine Kinderen, aan hare voeten: haar droevige houding trok
onze aandacht tot zich, en onze aandacht trok de hare. — Na
een ogenblik ftilzwygens fprak zy ons aan : Zie daar vier kleine Kinderen ; ik ben hare Moeder; ik heb geen Man , en zy hebben geen
Vader meet.. Doze edie wyze om ons medelyden op to wekken was
genoeg, om ons te treffen. Wy boden haar onzen byfland aan, en
zy ontving dezelve zeer grootmoedig.
't Is by deze gelegenheid , dam wy de Gefchiedenis van haren
Man Olivier, en van zynen Vriend Felix, gehoord hebben. —
Men ziet 'er uit, dam de grootheid van Ziel, en de hoge geboorte,
van vertehillende zoorten is; als mede, hoe 'm in alle Landen gebeuren kat:, dat iemand in het duister flerft, voor wien flechts een
ander Tooneel vereisc'nt wierd, om meet roems re behaalen. Dit leers
ons dat men twee Vrienden Iran vinden, zelfs in eene onbefchaafde
Boerenhut, en dus ook by de Iroquoizen.
Zo deze Gefchiedenis den Lezer bevait, zal ik hem misfchien ook
het leven van den geredden Broeder Felix mededelen: dat meer
merkelyke byzonderheden in zich bevat.
G. H. E.
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Atneet had, lang geleen, gevreen,
Naar lieve, en fchoone Ismeen.
Hij vree haar nog; — dat is, hij bleef het Meisje minnen,
Om zo, door did, zijn wensch te winnen.
Zijn wensch was 'c woordje
't Is veel gewenscht, niet waar?
„ Hoe liep het af," Zo als natuurlijk is te denken!
Zij wilde hem wel gunstjes fchenken ;
Maar ja te zeggea viel, — zo 't veeitijds valt,
zeer zwaar.
Vertoef! Als Schrijvers en Pothen
„ Wel nu?' Wel nu!
Geen uitflap hede.n mogten doen,
Wat toch zou dan den lust van zo veel Leezers voen?
'k Beloof U, gij milt alles weeten.
Dameet beminde, maar beminde zonder vrugt,
En flaakte nut'loos menig zugt ,
Om dat hij juist het ja — begeerde;
Waar tegen 't lieve Kind zig, zwijgende, verweerde.
„ Verweerde?" ja! en wel geftaag.
„ Maar hoe wch kon dat woord het Meisje zo verveelen?
„ 'Er zijn veel manner, die geduurig ja, ja fpelen!
„ Of minde zij hem niet?" Dit 's weer een and're vraag:
Een vraag, wel mogelijk te ontbinden ,
Dan die, op deeze plaats, zelfs als parenthefis,
niet te ontbinden is.
„ Zeer goed ! Vervolg dan maar." Mijn Heer ! Uw dienaar !— 'k Zeide
Dat lieve Ismeen fteeds zweeg als 't ja woord wierd gevraagd;
't Was in de daad zo met de Maagd!
Schoon zij Dameetus hoop inmiddels vrij wat vleide.
„ Hoe , vleide ! en daar zij zweeg?" Ik moec de waarheid zeggen ;
Zulks vordert zelfs het Kleed, waar in ik thans verfchijn.
Een goed vertelder zal de zaaken open leggen.
Juist
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Juist zo, zo als ze waarlijk zijn.
Zij vleide 's Minnaars hoop. Het vleien..... „ Maar, het vleient
„ Gij weid geduurig verder nit;
„ Ga voort! ontvouw ons het bank! —
,, Verkreeg hij 't ja? of zag hij zig door haar misleien r
Nog, geen van beide. 1k heb gezegd
U apes voor to zullen draagen;
Verhinder mij des niet door vraagen.
Weet ook, dat 's Meisjes hart is aan dat woord gehegt;
En, als 't het hart geld, dat men zig wel mag bedeuken.
Want, fchoon 'er thans veel Heertjes zijn ,
Die om een haverkiap hun hart een Juffer fchenken;
Dat zijn maar Heertjes, en hun liefde is meest al fchijn.
Ismeen had ouderwetfche zeden;
Haar neen was neen, — bleef immer neen.
En zulke Menfchen zijn nook haastig to overreeden,
Om dat ze, eens overreed, zeer zelden rugwaards tredn.
„ Zij heeft het ja, dan ftil gezwegen?"
Zie daar! zo worde ik needs geftoordl
1k ben met mijn verhaaI nog nauw'lijks halver wegen,
En gij wilt reeds het laatile woord.....
„ Nauw halver weg ? daar ik 't geduld reeds heb verlooren!
„ Vertel een aer de rest; — ik ga .......
Vertoef! vertoef! gij zult het hooren.
„ Wel nu?" — Ten Isatite, zei ze ?a.
j. V. P.

* * * *
* * * *
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.AANMERK11\ GEN OVER ' S MENSCHEN VERDORVENHEM EN
DE VERZOBNING. Door den Eerw. Ileere A. MAC.
LAME D. D. Leeraar der Engelfcbe Kerke,

in 's Gravenbage.
an Heeren Scbryveren der Hedendaagfch4

Vaderlandfcbe Letter-Oefeningen.
MYNE HEEREN!

„TN gevolge myner laatstgedaane belofte laat ik UL. met
deezen , een Toceede Stukje, ontleend , uit a Series of
1,
„ Letters addresfed to SOAME JENYNS Esq. on occafion of his
,, view of the internal evidence of Christianity, By A. MACE
„ LA1NE D, D. Minister of the English Church at the Ha„ gue, toekomen: het zal, zo ik hoop, en vertrouw, gun„ tlig van UL. ontvangen, geplaatst , en door het beste deel
„ uwer Leezeren met genoegen geleezen worden.” Ik blyf &c.

*

*

Men gaat re verre als men beweert, „ dat Beene andere
„ Godsdienst dan de Christlyke eenige redenzoekt to geeven,
„ van de Verdorvenheid der Met-Schen , of eenig hulpmiddel
„ daar tegen aanwest.” Indien men bier, door reden
geeven, bet zeilde verilaat ills des vedbg doen, loopt het aan
reee,en de fpreekendile blyken der Oudheid. Want de Godsdientlige jaarboeken van aite Oofierrche Volken, van de Chineefen , Indiaanen, Peafisanen en Grieken, en welinzonderheid de tielzels van PYTHAGORAS en PLATO, -(*) gewaagen
niet alleen van de Verdorvenheid; maar ook van den Val der
verftandige en gelukkie;e Weezens, uit een flaat van regtheid
en gelukzaiigheid. Uit welk eene Overlevering zy dit ontleenden, kan heden niet genial4k worden nagefpeurd: doch
dat zy 'er iets van wisten is genotegzaam tot wederlegging van
de
(*) Zie de PLedrus van deezen Wy6geer, als merle zyne'Polite
VI. DUEL. ltIENGELW. NO.

o
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de ftelling, „ dat het Euangelie alleen berigt geeft van 's
,, Menfchen Verdorvenheid ," of men moet dan door bet
Euangelie niet alleen bet Nieuwe Testament vertiaan; maar
ook alle de Overleveringen van de Aardsvaderlyke tyden en
zelfs van de Eeuwen vOOr den Zondvloed.
Neemt men de Spreekwyze reden geeven, in den zin van
aan te tootle') op welk eei:e wyze die verdorvenheid in de we.
reld kwam, en hoe ze werd ingevoerd: dan zal ze ook Been
fteek kunnen houden. Met rcgt zou men kunnen beweeren,
dat het Euangelie hier van op de beste wyze reden geeft,
fchoon de wysheid der Heilige Schryveren het niet good gevonden hebbe, ten deezen opzigte, zulk een omf'andig verflag op te leveret], als gefchikt is ter wegneeming van alle
duisterheid (*). Dan, wat bier van ook zyn moge, het tlemt
met de waarheid niet over6n, dat men geene poogingen heeft
aangewend , om , ook in dien zin, reden te geeven van 's Menfehen Verdorvenheid: naardemaal het zeker gnat, dat de WyZen in den ouden tyd voorgewend hebben, op hunnen trant
dit ftuk op te losfen. PLATO ' S berigt vat] deeze zaak is, onder andere, vry keurig: op verfcheide plaatzen in zyne Schriften ontmoeten wy daar van eenige trekken. In zynen Phredrus
faryft by, den Val der Menfchen nit de lugrgewestifche en
eerfte Aarde, toe, aan„ hunne verwaarloozing om het Godgeleide te volgen, na de Bovenhemelfcbe Gewesten, in welke
:, men de waarheid in den grond zou kennen: aan hun ge3, bruihen van Nectar en Ambrofia, (dat is deelneemen in
,1 dierlyke en voorbygaande gelukzaligheden ,) in gevoige
,' waar van zy log en traag werden hunne vleugels bra31 ken, op Aarde nederkwamerr,, en in Menschlyke lichaamen overgingen, die min of meer ilegt en bedorven waren,
naar
(*) Ik erken, zonder den minfien twvfel, de duisterheid van eenige Verhaalen en Leerftellingen der Schrifiuure. Hier beneden
kennen wy snaar ten deele , de bedeeling der Genade, en de wegen
der Voorzienigheid. De Christlyke Bedeeling is een plan der Godlyke Wysheid, welk in de eeuwigheid zal volvoerd worden : 't
is, derhalven, in een' toekomenden ftaat, dat wy kunnen hoopen
de verfcheide deelen daar van onderfcheiden te zullen kennen , en de
overeentlemming van 't geheel te zien. De gedeelten van dit plan,
die gefchikt zyn naar onze vatbaarheden , die ftrekken tot onze Gods.
dienftige en Zedelyke bevordering , moeten ons bier bezig houden;
wat tegenwoordig verborgen is zal bier nainaah onze bekwaamhe•
den, op ewe edele wyze, bezig houden.
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ne ar gelange zy hooger plaats bekleed hadden. Toen werd
gocd en kwaad ondereen verrnengd."
Even ongegrond is bet te beweeren , dat, v66r de yen.
kondiging van bet Euangelie, geene pooging gedaan is om
eenig hulpmiddel tegen de Verdorvenheid der Menfchen
/7
aan te wyzen. " Geen hulpmiddel, in de daad, zo krag.
rig als dat van het Euangelie, werd oft der Wereld aangebooden : maar te zeggen, dat men noit op eenig ander gedagt
heeft, of zelfs dat het hulpmiddel, in het Euangelie voorgefield , geheel verichillend was van alles, dat , vd•Or de verkondiging van 't zelve , werd uitgedagt , firekt ten bewyze van
eene groote onkunde, of van eene onverfchoonlyke onoplettenheid op den Staat der Wysbegeerte en van den Godsdienst,
in onderfcheide tydperken der wereld. In de overgebleeve
Itukken van de Orpbetfibe , Pytbagoreefcbe, Platonifcbe
Stoicynfebe Wysbegeerte , in de berigten, die usaonoTus,
jAmnucuus , en EUSEBIUS ons opleveren van de Godsdienftige Leerftellingen en Zedelyke voorfchriften der Egvtifebe
Wyzen, vinden wy de verhevenfle regels en voorfchriften
de Ziel tot haare oorfpronglyke zuiverheid te herftellen: doch
deeze regels en voorfchriften , waren met geestdryvery vermengd, en niet onderfchraagd door eenige fieunzels of vooruitzigten gelyk aan die het Euangelie verfchaft. Zy waren, nogthans, verre van daar mede te ftryden, ja zelfs daar
aan niet ongelyk. Het Gebed, het Geloof, de Befcbouwing
van de Godheid , de Deugd, om de Ziel te zuiveren van
zinlyke dwaasheid, de Waarbeid °in het Godlyk Beeld te
herkrygen , de Liefde en Goedgunfligbeid , ftraalen van 't
Godlyk weezen, waren de midde/en door deeze Wyzen voor.
gefchreeven , om den Mensch van zyne Verdorvenheid, en
de jammerlyke gevolgen zyns vals te geneezen.
Niet min onverdeedigbaar is de Stelling. „ Dat geene an.
,, dere Godsdienst dan de Cbristlyke het ondernomen hebbe,
onvergeeflyke natuur der Zonde te verklaaren , zonder
17 de
den invloed van de tusfchenkomst eens Middelaars, en de
35
borgtogtlyke Voldoening , door het lyden van een Ver.
„ heevener Weezen." De Spreekwyzen der Heilige Schry.
veren , omtrent dit fink gebruikt, bewyzen, in geenen dee.
le, dat de Zonde onvergeeflyk was, zonder de verzoenende
offerande van een verheevener WCeZeD. Zy fpreeken daar
van niet, zy toonen ons de wyze, die de Godlyke Wysheid
en Genade gehouden heeft ter Zaliging van het Menschdom,
door 't middelaarfchap en 't lyden van CHRISTUS; zy vet.klaaren , dat door zyne tuslchenkomfle, de Mensch, de
0o2
ver.
25
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vergiffenis der 'Londe, de onderfteuningen der Genacie en de
zegeningen der Onfterflykheid verkreegen hebbe: en 'r is
alleen de waan en roekloosheid van onwysgeerige Godge.
leerden , die uit de keuze van deeze wyze beflooten heeft,
dat de Zonde , buiten zulks , of, op eene andere wyze,
volllrekt onvergeeflyk was. Zyn de uitdrukkingen de beste en de eenigfle wyze van gelyke of dezeifde betekenis?
Of durft iemaud vastiteiien , dat, gelyk wy in de Natuurlyke wereld zien , hoe vorfebillende fchikkingen een en het
zelfde uitwerkzel kunnen te wege brengen, bet ook zo niet
kan gelegen zyn in de zedelyke wereld , en in het Godlyk
beftuur ? Ik geloof Met dat een Godgeleerde , die de rede
plaats geeft , heden zal beweeren, dat GOD de Zonde niet
zou bebben kunnen vergeeven , zonder eene verzoenende of.
ferande : of by moest zulks beweeren op dit beginzel, dat
GOD geen ding doen kan of bet is volftrekt het beste alle
Bingen wel overwoogen zvnde — en , op dit beginzel,
mag men zegger, dat GOD geen ding doen kan dan 't geen
by met de daad doer. Doch dit is bier de zaak niet: wy
moeten klaare denkbeelden hebben, en nauWkeurige fpreekwyzen bezigen , in 't behandelen van deeze ttoffen..
Om te bepaalen of de Zonde vergeeflyk of onvergeeflyk
is, zonder eene Verzoening, behooren wy vooraf te overweegen, wat de Yergtfenis der Zonde betekent. Nlaar, eer
wy ons een rechtmaatig begrip van de natuur der Vergit:.
fenisfe kunnen vormen , moeten wy met nauwkeurigheidooze denkbeelden bepaalen over de natuur der Strafe: dewy!
het deeze is , die de Vergifenis ten oogmerk heeft weg te
neemen. Straffe, in 't algemeen , eene zekere maat
van lyden een vrywerkend weezen aangedaan , in gevolge
van bet overtreeden eener wet: en 't eenig einde der Straffe, 't welk wy kunnen begrypen , is het handhaaven van 't
gezag en den invloed der Wean, of, met andere woorden , het verzekeren der geboorzaambeid, Indien wy dan
den Mensch befchouwen , in den that der natuure , als
een overtreeder van de wet der Rede,. waar aan by in dies
that onderworpen is, wordt deeze overtreeding onmiddelyk
ffeftraft door berouw , de natuurlyke vrugten van zedelyke
ongeregeldheid , en , in veele gevallen , door natuurlyk kwaad,
bet uitwerkzel van onwaatigheid en ondeugd. — Maar
dit is alles niet. — Berouw verwekt vrees, of een dug.
ten , dat , behalven de inwendige knaaging van 't Gewee.
ten , een der onmiddelyke ftaavingen van de Vet der Natuure verdere blyken van afkeuring eens beledigden Reg.
teas
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ters in een toekomenden {hat , te wagten Haan. Deeze
vrees wordt gevestigd door de volgende overweeging, dat de
knaaging minst gevoeld wordt iu deeze wereld, door de grootfie overtreeders, en vermindert naar maate de verdorvenheid
en verkeerdheid des Zondaars toeneemt, terwyl, aan den anderen leant, de uitwendige voordeelen deezes leevens , uit
hoofde van de vastftelling der algemeene wetten, dikwyls den
Snooden en Godloozen ten deele vallen. Hier uit maakt men
op , dat uitwendige of van buiten aan komende ftraffe, in een
toekomenden ftaat, zullen gevoegd worden by de natuurlyke
uitwerkzels der boosheid, even als flellige ftraffen aan de misdaaden bier beneden , wyslyk en ten beste der maatfchappye,
gehegt zyn om de wetten van de goede orde te onderfchraagen, en de aanfchouwers van overtreeding of te fchrikken.
Deeze uitwendige of van buiten aankomende ftraffe alleen
kan het voorwerp van Vergiffenis zyn: want die Vergiffenis
kan niet betekenen, dat de Wetgeever en Regter de Zonde
goedkeurt; zy kan niet betekenen, dat by die zelfveroordeeling en knaaging, de natuurlyke ftaavingen van zyn gefchonde wet in 't hart der menfchen, wegneemt; want deeze kunnen alleen geweerd worden door het wederkrygen van eene
deugdgezinde gemoedsgeileltenisfe , door het aflaaten van
boosheid, van ongeregelde neigingen, van kwaade hebbelykheden , en fitoode daadcn. De uitwendige lira& op de zonde gefteld, of tot verbetering van den fchuldigen, of tot waarfchuwing der aanfchouweren, is, derhalven, de eenige waar
omtrent de Vergiffenis kan werkzaam weezen. Dewyl nu
deeze ftraffe aan de zonde gehegt is, niet in de natuur der
dingen , gelyk knaaging en berouw, maar door eene flellige
befchikking, in de wyze van beftuur, kan ze vernietigd worden om redenen van wysheid en barmhartigheid, en dus blykt
het dat de Zonde verg,Teeflyk is. In de daad, indien de ftraffe, hier vermeld, in de natuur der dingen , en uit hoofde der
weezenlyke gefteltenisfe van 's Menfchen Ziele, aan de zonde verknogt ware, dan zou dezelve onvergeeflyk weezen, en
zelfs de tusfchenkomst van eenen Middelaar zou ze niet kunnen wegneemen: overeenkomftig hier mede zien wy, dat de
tusfchenkomst van CuIUSTUS de knaagingen des iNweeten
niet wegneemt, of de Deugd moot in de Ziel herfield weezen; dat dezelve het uitftaan van veel natuurlyk kwaad, (dat
des doods order andere gehegt aan de zedelyke wanorde in
de tegenwoordige geiteltenis der menschlyke natuure niet
voorkomt. Maar, ik herhaal het nog eens, deeze van buiten
aankomende itraffe, daar zy onderfcheiden is van de natuurly0o3
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ke uitwerkzels der zonde, en daar aan words toegevoegd,
met oogmerk om ten voorbeeld te ftrekken en waarlchnwing
te geeven, kan ze, in zekere gevallen, opgefchort e,n vergeeven worden , zonder de tusfchenkomst van eene borg.
togtlyke Verzoening; en de Regtvaardigheid van den Godlyken Wetgeever words, door die Vergiffenis, niet meer gekrenkt , dan die van een aardsch Vorst zou gekrenkt worden , als hy, om reden van voorzigtigheid of goedertierenheid, in 't geval van boosdoenders, die eigenlyke voorwerpen van Gcnade zyn, de ftrengheclen van de uitvoering der
ltrafdreigende Wetten, verzagtte en onuitgevoerd liet, zonder den Stant des ecnigen zoen te verfchaffen. De harde
leer van 't geen de Scholastike Godgeleerden Wreekende
Geregtigbeld hecten heeft al deeze donkerheid en verwarring te wege gebragt omtrent een fink, 't welk zo klaar is
als de zon op den vollen middag. Dan dceze Leer is veel
eer gevormd naar de grimmige en wraakzugtige driften der
Menfchen , dan gebouwd op de bedaarde en goedertierne
regtheid van GOD , en zeker is dezelve, (gelyk zommigen
ze voortleiten ,) zo ftrydig met den aart van den waaren
Godsdienst als met de beginzeien eener gezonde Wysbegeerte. Indien de Menfchen flegts in bedenking wilden necmen , dat 'er gecn hcpaalde en innerlyke evenredigheid is tusfchen uitwendige ftralTh .en zedelyk kwaad of wanverdientlen ,dat deeze verandert naar de Characters, de °al:landigheden , de tyden , en plaatzen (*) ja, dat de
uitwendige flraffe dikwyis tocneemt door die eigenfte omflandigheden , weike de wanverdienfle of fnoodheid van
den geftraften verminderen (f) zouden zy rechtmaatige
denkbeelden van dit ftuk vormen, en zien, dat alley zodanige flraffen kunnen veranderd, opgefchort, vermeerderd of
af.

(*) Indien in 't eene land eene maat van uitwendige firaffe , die
gelyk flondt met twee, genoegzaam gerekend wierd om roof en moord
voor te komen, terwyl in een ander land, eene maat die gelyk
flondt met vyf, noodig geoordeeld wierd om dezelfde nitwerking te
wege te brengen; zou de 1/ran van dezelfde misdaad, in verfchil.
leude landen, onderfcheiden zyn.
(f) Warincer het getal van fnoode voorbeelden in een land vermenigvuldigt, moeten de uitwendige firaffen in flrengheid roeneemen: en, egter, is de Perfoon, die overtreedt, onder den invloed
der veri giLiage van menigvuldige voorbeelden, minder fchuldig, en
heefc minder weezeulyke wanverclienflen , dan by die een fnoodaart
Wordt, daar de voorbeelden van fnoodheid min veelvuldig zyn.
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afgerchaft worden , naar dat de einden des beituurs zuikS
eifchen.
De voor bygebragte bedenkingen bedoelen geenzins noch
ftrekken eenigermaate om de waardije en 't gewigt van die
onwaardeerlyke Offerande , welke de Godlyke Middelaar van
zichzelven gedaan heeft voor de zonde der wereld , te verminderen : zy dienen alleen in het vormen van valfche denkbeelden van de beginzels , op welke de Leer der Verzoeninge rust, voor te komen, en te toonen, dat de Offeran•
de aan het Kruis eer een middel van Keuze en Wyibeld was,
om bet zedelyk Beituur te onderfchraagen , de lchriklyke
gevolgen van zonde en ongeregeidheid ten toon te fpreiden,
dan een fink van Noodzaaklykbeid , door ontoegeeflyke Regtvaardigheid gevorderd als eene toebrenging , onafhanglyk
van de uitwerkzelen , die deeze Opoffering zou veroorzaaken
op de befchouwers van deeze verbnazende en ontzaglyke
vertooning. De betuiging des Apostels , bet betaanzde bem ,
om 1.velken alle dingen zyn , en door waken alle dingen zyn ,
dat by veele kinderen , tot de beerlykbeid leidende , den Over/len Leidsrnan bunner zaligbeid , door lyden , zou beiligen ,
behelst eene volkomene waarheid. Het lyden van CHRISTUS
deedt hem volmaakt worden beide als de Middelaar, die de
heillooze gevolgen der zonde onder een regtvaardig bettuur
zou toonen; en als een voorbeeld dat aan het Menschdom
de ultmuntendfte blyken zou geeven van geduld en onderwerping onder de voorbygaande rampen in een ftaat van
beproeving.

WAARNEEMING AANDAANDE EEN INLANDSCH GENEESNIIII•
DEL HIT ' T GROEYEND RYK , MET MINDER KRACHTIG
TEGEN DE TUSSCHENPOOZENDE KOOR.TS 5 DAN DE
ROORTSSAST. Door SABAROT DE LA VERNIERE,

Med. & Phil. Dr. aangenoomen in 't Collegie
der Geneesbeeren te Nimes &c.
(Yournal de IlIddecine CC. Tom. XLVIL)

D

E Mensch moet niet alleen voor zich zeif beanan man
by is daarenboven oak gefehikt om met al zyn magt mede re werken tot 't algemeen nut, van zyne medeburgers.
natunr geeft ons deeze les , en de menlehenlietde veroordeelt
de Bezitters van geheimen, die hun eigen voordeel boven die
van
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van 't gemeen fiellen. Door dit gevoelen aangemoedigd, deer
ik den Geneeskundigen mede de uitwerkingen van een Geneesmiddel , waarnaar de Academie van Lyon gewenscht
heeft: 't zelve is 't onderwerp van myne Waarneemingen geweest. De Kastanje-boom uit Indien moet niet meer zedert
Jaar 165o onder de vreemde Boomengeteld worden ; 't herhaald planten van dezelve heeft ze tot een inlandfchen Boom,
en, om zo te fpreeken , in Europa vastgemaakt; de Kruidkundigen kennen ze onder den naam van Oesculus"; Hippocastanum eastanex folio multifido. De eerfte Bast van deezen Boom
is even zo kragtig tegen de tusichenpoozende Koorts, van wat
zoort die ook mag zyn, als de Koortsbast (Cortex Peruviavus) die , wy zedert 't Jaar 165o gebruiken. Deeze Bast kan
in alle Jaargetyden van den tronk van den Boom afgefcheiden
worden; 't is een fcobagtige opperhuid, van binnen van een
Kastanje helder kleur, welk zich alle jaar vernieuwt, en die,
van ieder gekend zynde, geen uitgearekter befchryving vereischr. Men moet den vasten (folide) Bast uitkiezen, en de
voorkeuze geeven aan Bien, welke vast zit aan den Bast der Boomen, van een middelbaaren ouderdom: ze moet gaaf, en wet
droog zyn : men moet de Mos, die dezelve dikwyls bedekt,
'er van affcheiden. Men moet ze tot een fyne Pocijer doen
maaken. Een Once van deeze Poeijer, in twaalf gelyke deelen gedeeld, kan men laaten gebruiken om de vier uuren ,
op de tusfchendagen van de Koorts , met een lepel vol water met zuiker, voor die geenen die de bitterheid 'er van tegenflaat; fchoon de fmaak 'er van minder onaangenaam is dan
die van de Koortsbast. Geduurende 't gebruik van de wildde - giften van dit hulpmiddel, verwyderen zich de aanvallen
van de Koorts by den een verder, en by den ander komen ze
nader by elkander, dog altyd minder wordende. Ik heb zeldzaam meer dan een Once gegeeven, om deeze uitwerking 'er
van te verkrygen. Ten etude om 't gevolg van dit middel
tegen de Koorts te verzekeren, heb ik dikwyls 't gebruik van
de algerneene , Geneesmidde1en laaten voorafgaan ; te weeten
eerie Aderlaating en nauwkeurigen leefregel in bloedryke
len ; en een Braak. of Buikontlastend middel in kwaadvochtige geliellen (Cacochymes). Dit Geneesmiddel werkt dikwyls
zonder eenige gevoelige.ontlasting, en zomtyds ook als een
Buikontlastend middel; 't verwat eetenslust, en veraerkt.
Eenige perfoonen liebben over een Iigte fpanning in de borst,
geduurende 't gebruik van dit middel, geklaagd: men kan dit
ongeinak voorkomen door een glas van een verzagtenden drank
na
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na 't gebruik van elke gifte, te geeven. Dit middel doet zyne
uitwerking tegen alle weezenlyke tusfchenpoozende Koortfen, 't heeft my zeifs toegefcheenen , dat dezelve ftandvastiger
was dan van den Koortshast zelve. 1k heb 't met gevolg voorgefehreven, in een Koorts die geen vasten loop had : in een
anderdaagfche , dubbele anderdaagfehe, derden en alle daagfehe, en alle _ andere tusfchenpoozende Koortfen ; altyd met
een goed gevolg. De bewyzen bier van zou ik kunnen
ftaaven door de perfoonen 7elfs te noemen , die ik
IZivarois en te Nimes waar ik woonagtig ben , geneezen hebbe indien de opreehtheid , die onaffeheidelyk van
een Geneesheer zyn moet , my hier niet ontfloeg van
dezelven nutteloos te noemen. 't Behoort tot de Meesters van de Kunst myne waarneemingen door hunne eigene ondervinding te bewaarheden, of . of te keuren ; dog
die proefneemingen kunnen op geenerlei wyze om ver werpen , de zekerheid der ciaaden in deeze memorie ter neder gefield. 't Afkookzel van deezen lust is een weinig groenagtig; ik heb dezelve in lavementen voorgelchreven; en 't gevolg 'er van was, overvloedige afgangen. De Poeijer van
den findifchen Castanjeboom heb ik gelukkig gebruikt, om de
druiping van een hardnekkige Gonorrhoea, voortkomende van
eene vertlapping van 't aangedaan deel, te doer ophouden.
Drie of viermaalen heeft 't gebruik 'er van de aanvallen van de
Vallende Ziekte tegengehouden , ten minften zo als 't my
voorkwam. Ik laat aan de Scheikundigen over om den aart
van deezen Bast verder na te fpooren , en aan de yver en voorzigtigheid der Geneeskundigen om 'er proeven mede te neemen in verfcheide foorten van Ziekten, die hen mogen voorkomen. De ontdekking van dit Geneesmiddel, met de Koortsbast gelyk, is men niet aan my verlchuldigd; 't is de beroeinde Zannichelli die 'er 't eerst van gefprooken heeft; ik
heb afieen 't genoegen gehad van de Proeven ter myner volcloning te lierliazdeu , welke ik altyd ten aigerneene mitre zal
gemeen maaken, me:tegenftaande den grondregel der Kwakgalvery firs est celare Artem.
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WAARNEEMINGEN OVER DE VERANDERINGEN DES BAROMETERS, EN OVER. HET WERKTUIGLYKE DES HEELALS.
Door den Heer DE ROCAUT den ouden.

(Overgenomen uit het yournal Encyclopedique.)
Lk weet dat het Water zwaarder weege dan de Lugt:
wanneer ondertusichen , de Dampicring met Dampen
of Water belaaden wordt, daalt de Barometer; dit zou my,
myns ondanks , bykans doen befluiten, dat een kolom Lugt,
met Water belaaden, minder weege dan een kolom zuivere
Lugt. Dit verfchynzel, ftrydig met de wetten der zwaarte
in de Vloeiftoffen, heeft, buiten twyfel, tot nog den Natuurkundigen , veel werks verfchaft. Vervuld met deeze gedagten peinsde ik by my zelven. Wanneer ik de Ver.
anderingen des Barometers, aan de zwaarte der Lugt alleen
toefchryf, en wanneer ik Ile/ dat een kolom van Lugt, met
Water belaaden, minder weege dan een kolom zuivere Lugt ,
vind ik geen voldoening. Laat ik, derhalven , beproeven
of 'er in de Natuur geene bekende Stolle voor harden is,
die, in meerder of minder hocveelheid daar zynde, de Ver.
anderingen des Barometers kan veroorzaaken,
De iectrifche Vloeitioffe is algemeen verfpreid deeze
Vfoeitloffe , die ons doordringt , die wy met d lugt ademen , en ons misfchien doer leeven , ais mede a ges wat
groeit en zich beweegt , is op den ecnen tyd overvloediger
dan op den anderen. Wanneer de dampen opkiimmen, en
zomtyds Lang eer de wolken gevorrud zyn, geeft de Electrifche Machine minder: het fchynt dan dat 'er minder van
die Electrifche Vloeiftoffe in de lugs beitaat; de Barometer
zakt. Naa den regen , Wanneer de Lugt zniver, dat wil
zeggen , outlast is van dampen , die, opklimmende , misfchien het Electrisch vuur, 't well: dezeive ophief, hadden
medegenomen , geeft de Electrifche 'Machine meerder; de
Barometer klimt. Wanneer men, eindelyk, de Electrikhe
Keten plaatze in een kommetje gevuld met Kwik, die gemeenfchap heeft met de pyp van den Barometer, en men,
door dit middel, daar eeil grooter hoeveeiheid van die Vloeifloffe in doer overgaan, ryst de Kwik tertIond , en het verwyit omtrent vierentwintig uuren eer die Barometer gelyk
wordt met een andere zeer ligtbeweegbaare Barometer, even
tens verdeeld.
Meer
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Meerder of minder Electrifche Vioeilloffe in de Kwikkolom des Barometers biykt, derhalven, niet onverfchillig te
weezen omtrent de veranderingen , die daar in voorvallen,
Om my hier van te verzekeren , herhaalde ik :
De dampen klimmen op, de Electrifche Machine werkt
flapper; de Electrifche Vloeiltof fchynt minder; de Barometer daalt ; kan , overzulks, de minderheid dier Vloeiftoffe de
oorzaak niet weezen van deeze daaling?
De dampen vallen in regen neder ; de Electrifche Machine werkt fterker ; 'er fchynt meer van die Vioeilloffe in de
Mgt ; de Barometer klimt ; zou dan de meerderheid dier
Vloeifloffe de oorzaak niet kunnen weezen van dit klimmen.
Hoe hoog de Barometer ook flaa klimt by nog hooger,
als men, door middel van de Electrifche Keten, een grooter hoeveelheid van Electrifche Stolle in de pyp brengt.
dien , derhalven, de Kwikkolom in den Barometer, in het
tegenwoordige geval , klimt , onaf hanglyk van de kolom Lugts ,
die dezelve omringt , en alleen klimt ter oorzaake van de
grootere hoeveelheid Electrifche Vloeiftoffe, door tun Elect
trirche Keten daar in gebragt, hel ik zeer over, om te gelooven, dat niet alleen de mindere of meerdere Electrifche
Vloeiffoffe , in de Kwik des Barometers , geenzins onverr
fchillig is aan de Veranderingen ; :Haar daarenboven, zeer
wel de oorzaak hier van kan weezen.
Indien, overzulks, de meerdere of mindere hoeveelheid van
Electrifche vloeirtofre in de Kwikkolom des Barometers, de
waare oorzaak der Veranderingen zy, gelyk wy fchynen to
mogen vastftellen, zullen wy dan tevens niet moeten befluiten , dat de Veranderingen van den Barometer ons veel eer
aanwyzen de meerdere of mindere Electrifche Vloeiftoffe in
de Mgt zweevende, dan het meerdere of mindere gewigt in
de lugtkolom , die daar aan beantwoordt ? — Hier uit
volgt, dat, indien de Verandering van den Barometer ons
de meerdere of mindere hoeveelheid van Electrifche Vloeiftoffe in de ons omringende Ingt aankondigt, en die Vloeiftefre ecn der noodwendigite werkende oorzaake is van den
omloop der vngten , en bovenal van de zenuwfappen in het
nenschlyk lichaam; van weaker vryen en volkomen omloop,
de gezondheid onzer lichaamsgeftellen afhangt, ten alien tyde , waar op die Vioeifloffe min vry werkeindenDampkring,
en, bygevolge ook in onze vogten , gelyk ook in de Kwikkolom des Barometers, tat, zeg ik, het noodwendig moet
gebeuren, dat zeer fterke Menrchen dikwyls, eer de Kwik
in den Barometer dale, veel aandoenlyker dan de Kwik zyn.
de,
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ue , op 't gemis van eene zekere hoeveelheid dier Vloeiffoffe,
het beginzel hunner beweegingen , zich logger en lustloozer
dan gewoonlyk gevoelen; als mede dat zy, die ten eenigen
tyde eene wonde bekomen hebben, of met Khumatique floffe bezel zyn, klaagen over fchielyk opkomende pyn in de eer.
tyds gekwetite deelen, of die leden welke de meesteRhutnatique floffe hebben.
Dit blykt ten alien dage aan dusdanige lieden, die ons , op
oogenblik dat zy die pyn gevoelen, en dikwyls eer dan de
Barometer de volgende veranderingen in de lugtsgeffeltenisfe voorfpellen , zelfs by 't fchoonfle weer. Hier uit befluit ik ,
boor eerst, dat, daar de Electrifche Vloeittoffe , bykans op
denzelfden tyd, onze vogten en de Kwikkolommen der Barometers beweegt , 'er eene zekere overeenkomst kan plants
hebben , tusfchen de aandoenlykheid en beweeglykheid van
de deelen der Kwik en onzer vogten.
Ten tweeden , dat, dewyl de meerdere of mindere hoeveelheid van de Electrifche Vloeiftoffe , in onze lichaamen, den
omloop onzer vogten, meer of min aanzet , en bykans, in
denzelfden tyd, de Kwik in den Barometer meer of min doet
ryzen , het geenzins , gelyk men altoos gedagt heeft,, het
meerdere of 't mindere ifewigt in de Kolom van lugt werkende op de Kwik in den Barometer, maar de meerdere of mindere Eiectrifche Vloeiffoffe in de Kwik zelve is, die de Ver.
anderingen veroorzaakt.
Ten derden, dat , naardemaal eene meerdere hoeveelheid
Van diezelfde Vloeiftolfe, door middel van de Eiectrilche Ke.
ten in den Barometer gebragt, dezeIve ,hoe hoop by ook Kann
tnoge, onafhanglyk van de lugt, doet klimmen , het niet
mogelyk fchyne aan eenige andere werkende oorzaak dit ryzen toe te fchryven.
Ten vierden, dat, vermids het vastgaa, dat eene zekere
hoeveelheid van diezelfde VloeifIoffe, door eene kundige hand
beffuurd, en gebragt in verftramde of geraakte leden, de be.
weeging daar aan wedergeeft , even gelyk ze de Kwik in den
Barometer doet klimmen , het blyke hoe deeze Electrifche
floffe de waare oorzaak is van de beweeging dier leden, en
van den Barometer.
Ten vyfden , dat, daar de fchaarschheid dier Vloeifioffe de
werkzaamheid der flerkffe geffellen verzwakt , en zeer ge.
voelige.pyn veroorzaakt in voortyds gekwetffe leden, of die
met Khumatique ongeffeldheden behebt zyn , en bykans,
ten dien zelfden tyde de Barometer daale, ik regt meen te
dat de meerdere of mindere hoehebben out te befluitej
veel-
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veelheid der Electrifche Nirs in de lichamen , min of meer
verleevenctigt alles wat omloopt , ademt , en beweegt ; als
mede dat die Vloeiftoffe , in dezelfde evenredigheid , de
Kwikkolommen in de Barometers doende ryzen of daalen,
de waare oorzaak is der Veranderingen , die wy daar in befpeuren ; en misichien de Ziel van alie Beweeging, de dierbaarae werkende oorzaak der Natuure , zonder welke de
Zonneltraalen ons mogelyk onnut, en onze Aardbolftil,zoa
weezen : ja alles, wat groeit en beweegt, ontzield worden.
Hoe wyduitgeftrekt de voorgedraageue denkbeelden oolc
zyn mogen , zullen ze zo zeldzaam Diet toefchynen aan de
zulken, die behoorelyk agt willen geeven op het belang en
noodzaaklykheid der fcheppinge en 't beflaan van een weezen in de natuur , 't weik de oorzaak en 't beginzel zou
weezen van Beweeging, 't weik bezield en levendig maakt.
'Adieu het my vryflondt deeze gedagten door eenige bedenkingen te onderfteunen, zou ik dan durven beweeren, dat
mosE.s kennis gehad hebbe aan dir noodwendig weezen, die
Electrifche Vloeiftoffe, zo veel gelykheids hebbende met het
Licht, wanneer by de fchepping daar van plaatst, vdOr die
des grooten Lichts aan 't uttfpauzel des Hands ?In de daad,
wat zou 'er , buiren zuiks, geworden zyn van de ftraalen
dier Dagtoortze? Zouden ze idet verlooren geraakt weezen
in de ongemecte , uitgeftrektheid, indien ze , naa het eerfle
oogenblik der uitfchietinge , op eenen bepaalden afftand ,
geene algemeene Vloeifloffe ontmoet hadden over 't geheel
daar aan gelykvormig, die , wederwerkende, op het oogendat ze 'er door werd bewoogen , de ftraalen te rug
zontit op alle de punten van de Zonnefchyf , van wade ze
voortkwamen.
De Zonneftraalen van alle die punten op de Vloeiftoffe
zelve verder werkende, kaatzenze te rugge, even als op 't
oogenblik der eerite uitfchieting,raakencle alle de punten der
Electrifche deeien, die men weet dat huisvesten in de openingen van het aardfcbe halfrond.
Aile deeze Electrifche deeltjes, beweegende , en zamenweikende op alle de aarddeeltjes die dative bevatten , en
die het verlicht halfrond uitmaaken , fchynen den geheelen
Kloot, dus op alle de deelen van de helft gedrukt, gedrongen te hebben , om op de poolen van her Oosten na heWesten te wentelen , en, op 't oogenblik der wenteling,
en de wederwerking, gingen de Eiectrifche deeltjes van 't
Westen na het Oosten , misichien zo ligt als dat een of
Inger knippen met den vinger fierk gegeeven op den bol van
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een kleinen Aardkloot, gehangen aan een draad, vastgemaakt
aan 't midden van den meridiaan in welken de Aardkloot draaijt,
die om de poolen van 't Oosten na 't Westen doet wentelen ,
op 't zelfde oogenblik als zy van 't Westen na 't Oosten
gaan.
De beweegingen, waar van wy hier fpreeken , onderfteund
door de werking en de fchielyke wederwerking, die wederkeerig en aanhoudend is, of, indien men wil, door de dubbele Electrifche beweeging der Zonneftraalen op de Vloeiftoffe, en op de Zonnefchyf van waar ze voortkwamen, en van
die VloeiftofFe op de Zonneftraalen en de verlichte Klooten,
fchynen het algemeen beweegmiddel des Heelals gevormd te
hebben; van hier de rigting der Zeilfteenfloffe na 't Noorden,
de dagelykfche en jaarlyklche beweeging onzes Aardkloots,
en de wenteling der Zon op haar eigen as.
Fan de wenteling der Zon op Naar as: op 't eerfte oogenblik der wederwerking haarer eigene ftraalen op alle de punten haars omtreks , volgens de ,wetten der beweeging van
vloeibaare en Electrifche lichaamen, die, bewoogen en zamengedrukt op alle de punten hunner omkringen, noodwendig
op zichzelven moeten orndraaijen.
Van de wenteling der Vooten om derzelver poolen, volgens
de wetten van beweeging aan de deeltjes van het halfrond dier
lichaamen ingedrukt, welker klomp, ondanks den indruk der
beweegingen aan welke zy gehoorzaamt , aitoos hangs aan
alle de bewnoge deelen.
Van de Rigting der Zeilfleengoffe na bet Noorden , misfchien uit oorzaake van de eerfte uitfpreiding der Zonneftraalen, die uit het Zuiden komende, en, bygevolge haare voornaarnfte werking van het Zuiden na het Noorden rigtende,
den loop der Zeilfteenftoffe na die zyde kan gewend hebben.
Dit fchynen my de eenvoudige middelen te weezen, wear
van de Maaker der Natuure zich bediend hebbe , om het
werktuiglyke der beweeging des Heelals te veroorzaaken: de
dubbele Electrifche beweeging heeft dit denkbeeld in my doen
opkomen: en om It nog eenvoudiger te maaken , door de werking en wederwerking der beweegende en bewoogene ftoffen
ter zyde te ftellen, zeg ik , de algemeene of Electrifche Vloeiftoffe, op 't oogenblik der eerfte uitfchieting van de ftraalen
der Zonne, daarop in beweeging geraakt, heeft terftond de
mitvangene beweeging medegedeeld aan de Electrifche deeltjes, opgeflooten in elle de openingen der deelen des Aardfchen
Haifronds. Deeze Electrifche deeltjes hebben wederom terftond haare beweeging thedegedeeld, aan alle de Aarddeeltjes
die
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die dezelve behelzen, en de geheele Kloot, dus op alle de
deelen van de helft gedrukt, wentelde daar op misfchien zo
ligt , als een klein opgehangen Aardklootje , op het fterk
knippen met den vinger.
Deeze algemeene Vloeiftoffe bewoogen zynde, heeft , op 't
eigenfte ongenblik , Weder gewerkt op de Zonneftraalen, die
dezelve in beweeging bragten : en deeze beweegende Zonne.
frraaien oefenden terftond haare wederwerking op alle de
punten van het Hemellicht van waar ze voortfchooten, en de
Zon draaijde op haar elgen as, volgens de wetter/ der Vioeifloffen, die, bewoogen en zamengedrukt op alle de punten
haars orntreks , op zichzelven moeten omdraaijen.
Om alles kortlyk zamen te trekken. Eerie meerdere of
mindere hoeveelheid van Electrifche froffe is, in de Kwikkolommen der Barometers , onafhanglyk van de zwaarte der
Lugt, de oorzaak der veranderingen.
Meer of min Electrilthe Vloeiftoffe in de Lichaamen bezielt meer of min alles wat ademt, omloopt, en groeit.
De werking en wederwerking, of, als men wil, de dubbe.
le bewecgingen , of wel de wederzydfche en geduurige fchom.
melingen der Zonneftraalen op de Vloeiftoffe, en op 'tlichaarrt
der Zonue, van waar ze voortfchooten, en van die zelfde
VioeilDire op de Zonneftraalen en de Klooten, fchynen de
algemeene beweeging des Heelals veroorzaakt te hebben.
Indio) dccze Vloeiltoffen ('t geen zeer wel zyn kan,) op
de Klooteu werkende , dezelve deeden beweegen in een omgekeerde reden van de vierkanten hunner afftanden en inhouden, zou de onfterflyke NEWTON, misfchien, niets antlers te
(loci) gehad hebben , dan die werkende oorzaaken, in ftede
van het woord ilantrekking, te ftellen.
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Volgzns den 'leer Da MONTBE:LLAT1D, Mederearyver van den
Heer DE BUFrON:

D

E Berg Itierel, in 't Latyn Turdur feu Merula feu Ru.
bicula , feu Rubicilla major,, fiLvatilis fylvia pectore
rubro; in 't Itaiiaansch Codirosro tnaggiore, Tordo Marino,
in 't l-loogduitsch Stein roetele ,.Stein-reitling, in 't Engelsch
Greater-red flart ; in 't Zweedsch Lappskata Olyksfogel, in.
died de Vogel, die deezen naam in Zzveeden voert , dezelfde
is
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is als onze Berg • Merel: zy fchynt van verfchillenden aart:
want de Heer LINN/EUS beeldt haar of als een froutmoedigen,
vraatzugtigen Vogel, die, wel verre van de Menfchen te
ontvlieden, de fpyze van zyn tafel neemt.
De Naam van Berg- of Rots - Mere!, aan deezen Vogel ge•
geeven, duid genoegzaam aan op welke plaatzen dezelve gezogt moet werden : hy bewoont Bergen en Rotzen : men
vied ze op die van Bogey, en in de woestfte ftreeken, zy
zetten zich doorgaans op groote fteenbrokken en geheel bloat
peder ; zeldzaam kan men ze tot den afftand van een fnaphaanfchoot naderen. Zo ras men te digt by komt, begeeven zy
zich op een merklyken afftand ; en kiezen een Preen van die
hoogte dat zy rondsom kunnen been zien. Deeze Vogel
fchynt niet wild te zyn dan alleen uit wantrouwen , en om dat hy
alle de gevaaren van de nabuurfchap der Menfchen kent: deeze nabuurfchap heeft, ondertusfchen, voor hem minder gevaaren dan voor veele andere Vogelen; hy waagt Diets dan zyn
vryheid: want, daar hy natuurlyk fchoon zingt, en vatbaar is
om nog beter zingen te leeren, wordt by minder gezogt oin
geeeten te worden, fchoon by een lekker beetje uitlevere,
dan om zyn zang, die zagt en vol verfcheidenheids is, zeer
naby aan Bien van de Gras-iWuscb komende : daarenboven
leert by gemaklyk den wildzang der andere Vogelen nabootzen, en zelfs onze muzyk zingen: by laat zich alle dagen een
weinig voor het aanbreeken van den dageraad hooren , dien hy,
door eenige heldere klanken, aankundigt: desgelyks, verheft
by de ftem, by het ondergaan der Zonne. Wanneer men in
't midden van den nagt, met een kaars by zyne kouw konat,
vangt hy terftond aan met zingen: als by over dag niet zingt
fchynt by onderftems zich te oefenen, en nieuwe deuntjes te
leeren.
In gevolge van hunnen wantrouwenden aart , verbergen deeze
Vogels hunne nesten met groote zorgvuldigheid, en plaatzen
dezelve in de gaten van Rotzen, digt by bet overhangend
plat van de ontoegangiykfte fpelonken : het is met dan met
het uiterfte gevaar en de grootfte moeite mogelyk by hun
broedzel te komen: zy verdeedigen 't zelve , met moed , tegen de nestftoorders, en poogen hun de oogen uit te pikken.
Elk broedzel is van Brie of vier eijeren: wanneer de Jon.
gen gekipt zyn, voeden ze dezelve met wormer en iniecten,
dat is, met dezelfde fpyze die zy gebruiken. Ondertusichen
kunnen ze gewend worden aan ander vnedzel , en als men ze
in een kooytje houdt, kan men ze hetzelfde beflag geeven als
aan de Nagtegaalen: doch om ze op te voeden,moeten ze uit
her
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bet nest genomen worden: want zo ras zy gehrtlik weeten
te maaken van hunne vleugels en in de lugt te vliegen,
laaten zy zich op geenerlei wyze vangen : en , idiom men
ze kreeg , zou het verlooren arbeid weezen dewyl zy het
gemis der vryheid Diet overleeven.
De Berg-Merels vindt men op eenige plaatzen in Duitscbland op het illpifcbe Gebergte , op de Bergen van Tyra,
van, Bugey, enz. Men bragt my een Wyfje van ciccze iboet ,
den twaalfden van May, op de eijeren zittende gegreenen
het had haar nest gemaakt op een rots omflreeks'
?rt ,
waar deeze Vogels zeer zeldzaam en geheel onbekend zyn,
haare kleuren fchitterden
minder dan die van het Mannetie.
b
Dit is een weinig kleinder dan de Gemeene Merel, en verfchilt daar van geheel en al in de evenredigheid der deelen ;
de wieken zyn zeer lang en zodanig als voegen aan een Vogel, die zyn nest maakt am 't platte der fpelonken : zy hely.
ben , uitgettrekt zynde , een vlugt van dertien of veertien
duim ; digt geflaagen komen ze bykans aan 't einde van den
Staart , die geen drie duimen lengte heeft, de bek haalt bykans e:fn duim.
Wat de Pluimadie aanbelangt , de Kop en de Hats zyn
als bedekt met een aschkleurigen mantel , afgezet met kleia
ne rosfe vlekken ; de Rug is digt by den Hals gebruineerd.,
en van een helderder kleur by den Staart, De den zydpennen van denzelven zyn ros , en de twee tusfchenpennen bruin.
De Vleugelpennen en de Dekveeren zyn donkerverwig geboord met een helderder rand ; eindelyk is de Borst en het
geheel Onderlyf oranjekleurig , met kleine witte en bruine
vlekjes. De Bek en Pooten zyn zwarter.
De 13LAUWE MEREL , in 't Latyn Cyanus Ceruteus , in 't
Italiaansch Merlo Biavo , in 't Hoogdnitsch Blau- vogel
Blau-flein amfel. In deeze Mere! vindt men dezelfde bg rond,
, te weeten ascligranw(maar
r
kleur als by de BetMerel
zonder eenig inmengzel van oranje ,) dezelfde geflalte, bykans dezelfde afineetingen , finaak in dezelfde fpyzen, den.
zelfden wildzang , dezelfde gewoonte van zich op den top
der Bergen te onthouden , en haar nest op de Nide Rotzen te maaken weshalven men deezen Vogel veelligt min
aanzien als behoorende tot dezelfde foort met de Besg_ J'ifc
; ook hebben veele Vogelbefehryvers de een voor de ander
genomen. De kleuren der Pluimadie verfchillen een weinig
in de befchryvingen , en ze zyn waarti:hynlyk onderhevig
aan eenige weezenlyke kleurveranderingen afhangende van
den ouderdom, de lugtftreek , de fexe , &c. Het Mannetje,
Pp
dons
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door den Heer EDWARDS afgebeeld , was overal niet van eene eenpaarige blame kleur : die van het bovenlyf was veel
donkerder dan van het onderlyf: het hadt zwarte Staartpennen , bruine Vleugelpennen , en de groote Dekveeren van dezelfde kleur; doch met witte randen: de Oogen waren omringd van een geelen kring, de Bek was van binnen Oranjekleur, van batten bykans zwart; deeze kleur hadden ook de
Pooten.
BELONIUS, die deeze Vogels te Ragufe in Dalmatie gezien
heeft, zegt dat ze ook op de Eilanden van Negrepont , van
Candle, van Zante, van Corfou enz. gevonden worden, dat
men ze zeer zoekt, om derzelver zang; doch hy voegt 'er neyens, dat ze natuurlyk niet voorkomen in Frankryk of in Italie.
Ondertusfchen is de zearm, die Dalmatie van Italie fcheidt
geen onoverkomelyke hinderpaal , inzonderheid voor deeze
Vogels, die, volgens BELONIUS zelve, veel beter vliegen dan
de Gewoone Merels, welke nogthans den weg kunen afleggen , en door den Staat van Venetie in Italie komen. Daarenboven gnat het vast, dat men deeze Vogeis in Italie aantrefr.
De Blauzve Merel, door BRISSON befchreeven, als mede die
wy hebben laaten afbeelden, kwamen beiden uit dat land.
De Heer EDWARDS hadt, uit het aigemeen gerugt vernomen,
dat ze daar nestelden in ontoeganglyke Rotzen , of oude verlaate Toorens: nog meet. ; hy hadt 'er eenigen gezien , die omitreeks Gibralter gedood waren; waar uit hy, met genoegzaamen grond , beiluit , dat ze door geheel het Zuiden van
Europa verfpreid zyn; doch dit is alleen te verftaan van de
bergagtige ftrecken: want zeldzaam ontmoet men deeze Vogels in de vlakten ; hun broedzel is doorgaans van vier of
vyf eijeren , en hun vleesch , inzonderheid dat der jongen ,
wordt voor zeer goed gehouden.
De Heer LOTTINGER heeft by my gefprooken van een
Loodkleurige Merel, die, in de maanden September en October, over 't Gebergte in Lotbaringen trekt, en als dan veel
vetter en beter van fmaak is dan onze Gewoone Merels; doch
die noch naar het Mannetje noch naar bet \Vyfje van deeze
laatstgemelde Coon gelykt. Dewyl het berigt my van deezen
Vogel gegeeven met Beene befchryving gepaard ging, heb ik
niet kunnen beflisfen, of dezelve moet aangemerkt worden als
eene verfcheidenheid van de Blauwe Merel, naar welke by in
Pluimadie en aart fcheen te zweemen.

SE 1n

BESCHRYVING VAN HET EILAND ISCFIIA.

543

EENE KORTE BESCHRYVING VAN HET EFLAND ISCHIA, MET
ELN BERIGT VAN DE BADEN OP ' T ZELVE.
eenen

Brieve van een He,er te Napels aan een Arts te
Loden.

Napels, 15 Octob. 176.
WAARDE BEER!

K ontvinguwen verpligtenden Brief te Rome, waar ik den
I geheelen Winter overbragt, in een veel aangenaamer graad
van warmte, dan ik t'huis zou gedaan hebben; want de Winter is, by u, in alle opzigten zeer ftreng ge*eest. Den ticn•
den van May vertrokken wy na Noels , waar ik, kort naa
inyne aankothst,een bezoek gaf can Dr. — en hem raadpleegde over irlYn ongernak; uwe dienstaanbiedenis by hem niet
vergeetende. Zyn rand was, dat ik het Saifoen zou afWagten,
Wainleer then de Baden op 't Eiland Ischia gebruikt , 't welk
Met July een aanvang neemt, dat ik deeze in eene middelbaare hette iou gebruiken, nu en dan tusfehen beiden my be.,
dienende van de drooge hoof of hette Waasfeth , die op ver,
fcheide plaatzen des Eilands , gevonden wordt ; en dit desgelyks in een geniaatigden trap, of, gelyk zy 't noemen, de
voorftOof. Uit hent teirenS verneemende dat 'er verfneide
piaatzen op Ischia, eenige mylen van elkathicr gelegen, gea
vonden wierden, daar men zulke Baden en Stooven kan
ttelde ik het uit eene plants te befpreek-en, tot dat
ik , met eigen oOgen, derZeiver rigging en omitandigheden
gezien hadt. D;envoIgens gingen wy alien , Op den twintlg.
—
in een Vaartuig na
iten van Juiiy, vergezeld van
, waar wy drie dagen bleeven, de voornaandte
Zen bezoekeride: eindelyCkoos ik een verblyf uit op een zee;:'
aangenaamen ryzennien grond , omtrent een vierde aryls vast
zee gelegen, recht tegen over de Baden della Fontana en dci
Fornello, en ane rnyl van de Stoof di Castiglione, hebbentle
het bekoorelyk uitzigt op Cae,va , en andere Plaarzen aan
vaste Kust van Italic, onitrent acht mylen van daar, ais me•
de op het Eiland Procida, Keep Mifeno,den Berg Veli,vias
89rriento enz. Naa dit verbiyf toogen wy, op den vierden
van July, en bleeven 'er tWee maanden , in welken tyd it;
gelegenheid vondt om kennis te Icrygen van vecle byzonder.
heden dit Eiland bcreffende , en, dewyl itt my net
herinneren eene befchryving van 't zeive in tie BOOACII onzer
ep
ly
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Reisbeichryveren aangetroffen te hebben, zal ik het waagen
u een kort berigt te geeven.
Dit Eiland den ouden Romeinen bekend onder den naam
van "Enazia , ligt achttien mylen van Napels, heeft achttien
m ylen in den omtrek; op 't zelve, zegt men,worden achttien
duizend Inwoonders, en achttien Steden of Dorpen gevonden. 1k geloof, nogthans, dat zy, om het geliefde getal
achttien vol te maaken, genoodzaakt zyn order de Dorpen te
tellen , Gehugten waar flegts vyf of zes huizen flaan. Het
zy hier mede zo 't wil, het Eiland blykt, naar maate van de
grootte, zeer wel bevolkt te weezen; de Huizen zyn 'er, in
't algemeen, ruimer en beter gebouwd dare die lieden van ge.
lyke otnilandigheden in Frankryk of Engeland bewoonen, en
eenige Steden hebben een grootsch voorkomen. Aan het
oosteinde, digtst by 't Eiland Procida , vindt men de Stad,
die den bedendaagfchen naam van Ischia aan 't geheele
land geefr. Hier is een Kasteel, omtrent twee honderd roeden van zee gelegen , gebouwd op een hooge rots, op eene
wyze dat het zeer veel gelyke na het Kasteel van Edinburg,
het is aan 't land vast door een brug , met een enkelen boog
tot het doorlaaten der Vaartuigen. Tegenwoordig dient het
tot eene gevangenis van Staat, maar ftrekte, in vroegere dagen , tot een wykplaats der Koningen van Napels, in tyden
van ongelegenheid. De Stad munt boven de andere Steden
in aanzien uit, als de voornaamfle Zetel des bewinds, fchoon
zy, in grootte of rykdom, de aanmerkelykfte niet is.
Ehe myl ten westen van deeze Stad , en op een kleinen
afitand van den Zeeoever,,zyn de Baden Fornello en Fontana,
de Baden van Ischia gebier boven vermeld, en
beeten; dewyl zy aan die
Stad in eigendom behooren. Tegen over deeze is ons huts , en digt by 't zelve eene zeer
fchoone Landhoeve, gebouwd door Don FRANCISCO BUONO*
CORE, Arts des laatstoverledenen Konings van Spanje. Maar
ik moet van de Stad Ischia tot deeze Landhoeve niet overftappen , zonder verflag te doen van een zeer.zonderling verfchynzel, 't welk men tusfchen beiden aantreft. Het zelve
beftaat uit eerie Lava, die, uit een ryzenden grond, omtrent
eerie en eene halve myl landwaards op, in den Jaare MCCCII,
voortkwam , en tot de Zee voortliep; maakende het eenig gedeelte des Eilands,'t welk den naam van eerie vlakte verdiende,, geheel ten onbruike: 't zelve isi nog tegenwoordig zo
zwart, en van alle groente beroofd, als in de eerfte week naa
de uitbarfling. Boven op heeft de Lava een fponsagtig voorkomen, en dit deel wordt gebruikt om de boogswyze daken
der
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der huizen van te bouwen, beneden is het vaster, en dit deel
levert bouwftoffe op tot de wanden. Behalven de ruwheid
der ftoffe, bellaat dezelve nit groote ongelyke klompen, die
'er heuvels en valeien van maaken , veel hobbeliger dart een
der Lava's van den Berg Veftwius: het heeft meer het voorkomen van eene algemeene opbaraing der aarde dan van eene
ftoffe , die ten eenigen tyde uit dezelve vloeide. Het eerfle
gezigt van deeze Lava, door het Landvolk la Cremata gehee•
ten, vervult het gemoed met eene verbaasdheid, vermengd
met fchrik ; en levert een klaar denkbeeld op van den oorfprong des ouden verdichtzels van de Rouen , JUPITER beoorlogende: want zy die Beene kennis hebben van den aart der
Vuurbraakende Bergen , moeten noodwendig deezen plek
gronds aanzien als het veld waar op een deezer ftryden ge.
ftreeden is; en, met de daad, dit Eiland is in de Oudheid ,
te dier oorzaake, beroemd; men wil dat JUPITER den Deus
TIPHEUS onder 't zelve begraaven hebbe.
De Kust aan den Zeekant deezes Eilands is zeer ongelyk.
Op eenige plaatzen beftaat dezelve uit rotzen, die niets anders dan nude Spelonken zyn, die zich in Zee uirgearekt,
en, op zekere afftanden, voorgebergten of kaapen gevormd
hebben. Tusfchen deezen zyn halfronde Baayen, in de Landtaale Marines genaamd, waar men langzaam afheilende Zandbanken aantreft, op welke zy kunnen landen, en hunne vaartuigen, met groot gemak , op 't droog haalen. De voornaamfle van deeze Marines naast die van de reeds gemelde Baden ,
is de Marina di Cafamicili , dewyl dezelve na de Stad van
dien naam loopt, die een Binnenflad mag heeten: vermids ze
bykans erne myl van Zee alligt. Voorts westwaards aangaande , komt men by de Baay van Lucca, een groote en mime
Stad, waar de meeste Vreemdelingen van aanzien, de Zo•
mermaanden te Ischia doorbrengende, hun verblyf houden.
Hier zyn heete Zanden , en op eene halve myl afftands de
drooge Stooven van St. Lorenfo. Een andere Kaap voorby
zynde, ziet men de Baay van de Stad Forio, de rykite van 't
geheele Eiland, en waar de meeste Handel gedreeven wordy.
De ganfche Kust , die ik dus kortlyk befchreeven heb ,
ligt in 't gezigt van 't Vasteland van Italie ; op den buitenkant des Eilands zyn aan zee geen Steden of Huizen, deels
uit vreeze voor de Zeeroovers uit Barbaryen, deels om dab
die kant meer aan flormen blootgelIeld en min tot den handel
gelegen is, nogthans heeft men op de hooge gronden zeer
fchoone Dorpen of Vlekken, als Testaccio, Bazano, Monterone en dergelyke.
Pp3
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Het eenige dat dit Eiland uitlevert is Wyn doorgaans
wrang en zomtyds uitfteekend goed. Ik twyfel niet of dezelve zou aitoos uitfteekenti goed weezen , indien de kunde en vlyt der 1nwoonderen de goedheid van den grand
evenaarde doch hunne wynen tot zekeren marktprys gebragt hebbende , zyn ze meer bezorgd om de hoeveelheid
daar van te vermeerderen, dan om de hoedanigheid te verbeteren. Te deezer oorzaake is het geheele Eiland een
Wyngaard; en dit wel in dien ftrikten zin , dat wy geene
Moeskruiden zouden gehad hebben om by ons vleesch te
eeten , waren deeze pet dagelyks aangebragt door Vaartuigen van Napels. Zy hebben 'er uitfteekende Fruiren; dual
deeze zyn ze meer aan de goede Natuur dan aan hunne
kunde in het Hovenieren, verfchuldigd.
De Inwoonders zyn goedaartig. De voornaarnflen vonden wy zeer vriendlyk en gastvry : het arbeidsvolk fcheen
beter met hun lot te vrede , dan in eenig ander land door
my bezogt. Zeet zeldzaam ontmoette ons een bedelaar,
zeds onder de Kinderen ., of eenig .ander merkteken van gebrek. Misfchien poet dit, voor een gedeelte, flier aan toegefchreeven worden , dat men 'er geen jn(lellingen vindt tot
bet doen van liefdpgaven , waar van bet te Napels over.
vloeit, welke Stad ook meer bedelaars, en Ilegt armgeboefte , beeft dap eenige andere in de wereld. Wanneer wy de
Ischiaanen in eenig Stuk, te land of ter zee in onzen dienst
gebruikten , deeden zy het met alle volvaardigheid, en hielden zich met weinig voorhunnen arbeid voldaan.
Terwyl wy op Ischia waren, verkeerden wy weinig met
de Inwqonders , wy kreegen gezellchap nit eeuen gansch
anderen hoek. Een Edelman van Arapels , aan eene zeer
bevallige Toscaanfrbe :,'Mfrouto getrouwd , by wien wy te
gipeis kennis gekreegen hadden , kwam 'er weinig dagen
baa 013S ; met zich brengende eene andere Mevrouw,, de Egtgenoote van den Hollandfchen Conful , en vier Toscaanfche
Heeren , alien van goeden fmaalc en wel opgevoe'cl. In dit
gezellchap bragten wy een gedeelte van elken dag door,
en alle onze avonden, clan eens aan bun, dan weder aan
nns verblyf: ota van eene in 't andere te komen hadden
Ivy flegts eene korte wandeling te doen : men heeft bier
geene Itydtuigen , en fchoon ze 'er waren, zouden ze van
; ,en dienst weezen, dewyl de wegen te nauw,, te Nil, of
te hobbelig zyn om bereeelen te worden. Maar, om dat
gebrek 'te vergoecfenis 'er eene inenigte van zeer goede
l;c!s. , elk met een O'ppasfer daar by, deeze kart' men krygen
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gen in zo grooten getale als men 'wit zonder /anger dan
vyf minuten te wagten , en voor zeer weinig gelds. Van
deeze dieren bedienden wy ons dikwyls : zomtyds een party van acht of tien uitmaakende, bezoekende dus de Steden
en Dorpen , waar wy nu eens ontbeeten dan eens het middagmaal hielden : de verfcheidenheid van een heuveligen
grond, die, op eenige plaatzen, fcbaduw verleende, op andere fchoone gezigten uitleverde , maakte deeze rydpartyen
zeer aangenaam. Misfchien is de baat, die zommigen bier,
ten opzigte van hunne gezondheid , erlangen , ruim zo veel
toe te fchryven aan deeze leevenswyze en de frisheid der
lugt , dan aan een der mineraale wateren : en 't gust vast
dat ten minften drie vierde van de Vreemdelingen , die den
Zomer op dit Eiland doorbrengen, geen ander geneesmiddel gebruiken.
Op 't midden van dit Eiland is een heuvel , in hoogte
verre hover) alle de andere uirfteekende , thans St. Nicolo,
oudtyds Eponeus geheeten. Een onzer plaifiertochtjes was
na den top deezes bergs, in 't gezelfchap van negen Heeren en Julfrouwen, met welken onze Ezeldryvers en Knegts
een lange ommegang maakten : want, in deeze nauwe wegen moet men gaan gelyk de Ganzen , of ilmericaanfcbe
Indinanen , alien een voor een agter elkander. De weg is,
op veele plaatzen, zeer fteil en rotzig ; maar op een Iscbi•
aanfcben Ezel kan men overal vertrouwen ; deeze dieren zyn,
van natuure en door gewoonte , zo voorzigtig en vast op de
been, dat 'er geen voorbeeld is van hun vallen, als zy aan
zichzelven worden overgelaaten. — Op den top van St.
Nicolo vonden wy eene Hermitage in de rots gehouwen, of
liever een klein Klooster, bier woont een oud Vlaamsch Officier,, die het, omtrent twintig Jaaren geleden , in 't hoofd
kreeg een Hermiet te worden. Veelvuldige zwakheden
ben hem de laatfte vyfiien Jaaren bet bedde doen houden;
doch by ziet 'er wel uit, en is leevendig in den ommegang;
dit bevonden wy omtrent een half uur aan zyne bedfponde
flytende. Behalven hem zyn 'er vyf of zes Monniken, die
by beurten hem oppasfen, en na de, Stad gaan om het noodige voor hem en zich zelven te haalen. Zy liebben hunne kleine cellen , kleine keuken , kleine eetzaal, en kleine
kerk, alles in zeer goede orde. Het gezigt is van bier zeer
uitgeftrekt en heerlyk: zy houden de lugt voor zeer eetlust
wekkend en gezond ; doch het moet 'er in den winter bitter koud weezen.
Als het weer, op den achtften Augustus, aan den Zeekant
PP 4
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zo beet was, dat wy bet raadzaam oordeelden, om by zonneopgang ons verbiyf te verlaaten; vond ik het, nogthans,

op den vollen dag, wanneer wy bet middagmaal, van 't Been
wy mede genomen hadden, zouden houden in een der vertrekken van dit kleine Klooster , zo koud, dat ik blyde
was op eenigen alliand van de tafel in de 7,011 te kunnen
waar ik my de fpys deed aaniangen. In de daad het is
een cter groote gemakken van Italie , voor lieden van eene tedere gab:kerns, dat zy 'er bykans overai eene foort van lugtfireek , naar hunnen zin , kunneti vinden. Want daar zyn
plaatzert, die elk tweet dat zeer beet zyn terwyl het niet min
vast gnat, dat zy vyf en twinrig of dertig mylen van daar,
door de ongelykheid des gronds, plaatzen zullen aantreffen
zo koel en koud zy wenichen.
Her words tyd, dat ik u verflag doe van de mineraale Baden,
nit hoofde waar van dit Biland , in ouden tyde, beroemd geweest is, en nog beroemd blyft. Ik heb in twee derzelven gebaad, te weeten de reeds genoernde,ais digtst by ons verblyf
meest alle de andere geproefd; en fchoon GU1gelegen
JASSELINO die, twee honderd Janren geleden. over dit
onderwerp geichreeven heeft, en nog in agting blyft, aan
leder deezer Bronnen de geneeskragt voor eenige byzondere
kwanien toelehryve : nogthans zyn ze, voor zo verre rnyn
imaak my onderrigtte, alie bykans van dezelfde natuur, zynde alle fterk vervuld met Zeezout, fmaakende gelyk gewoon
brak water; dock met een graad van zoutheid, die het drinken daar'van zou beletten , was het niet, dat men ze als een
geneesdrank innam. De maat van hette man ook gezegd worden , dezelfde te zyn: dewyl ze alle, in derzelver natuurlyken
ftaat, te beet zyn om in te baaden: weshalven zy, eer ze
gebruikt kunnen worden , eettige uuren nit cle bron moeten
geweest zyn. Dit maakt ze zeer ongefcliikt tot openbaare
baden dewyl dezelfde hoeveelheid van water, die gansch
niet groot is, zonder eenige verandering, dienen moet voor
alien gebruik op dien dag, een flak gansch niet behaaglyk
voor lieden, die eenigzins zinlyk vaden; en waarotn ook de
meesten Backkuipen t'huis hebben, waar in het water in Vaten, op ezels gelaaden, gebragt wordy.
Het meest bezogrite van alle deeze openbaare Baden, zyn
die van de CURGATELLI gelegen in een diepte, buiten het
gtaigt der zee , nan den voet van St. Nicolo , en digt by de Stad
Niet verre van deeze Baden is een groot HoSpita,d, gebouwd, begiftigd en beftuurd , door een liefderyk.
Nellie genaamd, 't welk wile Zomers eat
C-,:nootfchap
groat
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groot aantal perfoonen derwaards zendt en onderhoudt, op
dat zy de voordeelen der geneeskragt, aan deeze wateren roegefchreeven , mogen ontvangen. De eerfte bezending diet
Kranken landt geregeld op den vyftienden van July aan, en,
naa 't verloop van twee weeken worden zy na Nape's te rug
gevoerd in Vaartuigen, die een gelyk getal,om der overgaanden plaats te vullen, mede brengen.
Zeer nalaatig is het yolk op Ischia am hun voordeel te doen
met de gaaven door de natuur hun gefchonken: want 'er is
ergens een Fontein, waar van zy een van de fchoonfte Baden der wereld zouden kunnen maaken ; niet onderhevig
aan de ftraks gemelde ongemakken. Dezelve word genaamd
Agrea de Nitroli, dewyl zy, gelyk men zegt, een falpeteragtigen fmaak heeft; doch deeze is zo gering dat men het water voor gemeen water Iran drinken: en 'er zyn menfchen,
die zich 't zelve, om die rede, verfcheide mylen ver laaten
brengen , geloovende dat het allerheilzaamst is. Agreasde
Nitroli ligt hoog op landwaards in, en verre van zee, in eene
woeste diepte, omringd van retzen, die als nog den toegang
bezwaarlyk maaken , en omtrent een vierde myls van het
Dorp Barano. Het Water is aahgenaatn van warmte, en omtrent gelyk dat van Buxton ; het vloeit voort uit een rots met
een ftroom flerk genoeg om een molen'aan den gang te hon.
den, en, bygevolge, genoegzaam, om in den oorfpronglyken ftaat, drie of vier Baden beftendig verandering van water te bezorgen. Doch waarom verwonder ik my over de
nalaatigheid der Iscbiaanen, die eene menigte van Mineraale
Bronnen en zeer weinig gelds hebben: als ik de flo/fe behandeling by zommige onzer Bronnen in Engeland overweeg.
Wat de geneeskragtige uitwerkzels der heete Baden op Ischia aanbelangt, vrees ik dat myn berigt zeer onvoldoende
zal weezen: en, naa eene aandagtige overweeging van de natuur der menfchen en der dingen, twyfel ik zeer of wy hnmer een voldoend berigt zullen krygen. De eenige perfoonen, van welken wy 't zelve, met mogelykheid, kunneu
ontvangen, zyn de Badhouders, of die op dit Eiland de Geneeskunde hanteeren. Maar, ongukkig, zal het belang,
't geen zy hebben, om de eer van'huune Baden op te houden , indien ze al kundig genoeg waren , om nauwkeurige
waarneemingen te doen op de ondericheide gevallen, die hun
voorkomen, hun altoos beletten de omaandigheden geheel en
21, en opregt, op te geeven : en terwyl zy ons vergroote ver.
haalen mede deelen van drie of vier gelukkige gevallen , drie
of vierhonderd , min gunaig aan hun oogmerk, verzwy
P5

550

BESCHRYVING VAN HET EILAND ISCHIA.

ja , zelfs zonder deeze lieden laage of oneerlyke inzigten toe

te fchryven , is het gereed te begrypen, dat zy, met den
tyd , eene vooringenomenheid krygen omtrent het geen zy
aanpryzen , die bun belet juiste waarneemingen te doen : uit
welken hoofde zy anderen misleiden, alleen om dat zy zelve
eerst bedroogen zyn.
Op Ischia is een Chirurgyn , die al zyn leeven gewoond
heeft te Cafamicili , digt by het meest bezogte Bad : een
Man, die zeer ten goeden naame ilaat , en, ter oorzaake
zyner, veronderftelde ervaarenheid, van mast alien, die op
Ischia in veele Jaaren gekomen zyn tot heritelling hunner
gezondheid, gcraadpleegd wordt. Naa dat ik deezen Meer
een verhaal van myne kwaale , en de verfchynzelen, die 'er
mede gepaard gingen, gegeeven , de zweliing myner vingeren en knien getoond hadt , verklaarde by, dat ze Rhea,
matiq waren, of, oat zyne eigene woorden te gebruiken, ontflonden uit een umore crasfo , dat ik zeker zou geneezen
worden door een langen tyd te haaden in bet Water di
Fornello en di Fontana, welke watcren deeze en geene hoedanigheden hadden, waar aan hy zeer geleerde naamen gaf.
Maar van u geleerd hebbende alle zodanige redeneeringen
te wantrouwen , deed ik hem deeze korte vraagen ; of hy
in de daad iemand kende, die, .9:elyk ik gelleld, geneezen
was door middel dier wateren ? Hy antwoorde zeer veelen;
doch ais ik voortging met na eenige byzondere gevallen te
verneemen , kwamen ze zeer fchoorvoetend voor den dag ,
en bleeken , wel ingezicn , in verfcheide omflandigheden ,
zeer verfchiliende van het myne. Dit gefprek diende weinig
om myne twyfelingen weg te neemen; maar niers van myn
kant hebbende om tegen zyne befpiegelende kunde over te
flellen , noch eenige rede om my te verzekeren dat het baaden my geen goed zou doen, beproefde ik het verfcheide
keeren, en liet het alleen na toen ik be yond dat ik zwakker wierd. Vervolgens dompelde ik my zelven alle morgens, met ecn veel beter uitflag , in zee, fchoon de zee alhier , 's morgens ten acht uuren, niet onder de koude Baden kan gerekend worden. Ik bevind my tegenwoordig gezond en Lustig ; doch de zwakheid myner knien is eer toe
dan afge no m en.

RAAD•

RAADCEEVINGEN AAN EENE GETROUWDE VRIENDINNE.

551

VADGEEVINGEN VAN EENE VIZIENDIN MN HAARE EVEN
GETROUWDE VRIENDINNE.

n

((lit bet Engelscb.)

Et wordt ruim tyd , dat wy onze Leezeresfen een
Stu*, byzonder voor haar gefchikt, mededeelen:
1, en wy twyfelen niet, of het volgende zal de goedkeuring
„ der verftandige en pligtlievendc wegdraagen."
29
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MYNE VRIENDIN!

In de daad, myne jonge Vriendin, gy hebt my ten boogflen verpligt , door zulk een onderfcheidend merkteken van
Vriendfchap en Agting, dat gy, op den gewiatigfien dag uws
leevens, tyd hebt kunnen vinden, om my, met een Brief,
van uw eigen hand, uw voltrokken Huwelyk bekend te maaken : eene Gebeurtenis voor my van 't hoogfle belang, daar
ik van geheelen harte de opregtfte gelukwenfchingen uitftort.
Gy betuigt van my geen Brief te wagten met de gewooue en flaatlyke piigtpleegingen opgevuld; maar vol van emstigen en vriendlyken raad, ten opzigte van de nieuwe betrekkingen waar in gy u geplaatst vindt, en de nieuwe Pligten ,
die gy op u genomen hebt. Gy wenscht dat ik altoos by u
kon weezen , om over uw gedrag het opzigt te houden en te
waaken; gy fchynt vol van die heilzaame vrees en dat gelukkig mistrouwen wegens uwe eigene voorzigtigheid, 't welk
tot de groottle beveiliging ftrekt van de onervaarene jeugd.
Zo lang deeze u byblyven durf ik het waagen 'er voor in te
ilaan, dat gy, in geen weezenlyk [Ink, de paden van pligt
en geluk zult verlaaten.
Het verheugt my, dat gy nog eenige weeken, in uw ouders huis, zult blyven, dat huis, 't welk u, tot dus lang ter
fchuilplaats voor het Kwaade gediend heeft, en waar gy alIeen voorbeelden van het Goede gezien hebt: doch van dit
tooneel van geregeldheid, en bedaarde vrolykheid, zult gy
fchielyk na de Hoofditad verhuizen, meestresfe van u zelve
en van een Gezin worden, en u eensflags gedompeld vinden
in den draaykolk der groote wereld, waar gy bykans eene
Vreemdeling zyt. Derwaards zullen myne kommer voile ea
goede wenfchen u volgen: want van de wyze, waar op gy,
in den beginne , te werk gaat, hangs meet af, dan gy u met
mogelykheid kunt verbeelden.
1k
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Ik weet gy zyt niet opgevoed in de beginzelen der beerfchende mode, en dat gy, voor tegenwoordig, het Huwelyk
niet aanziet als een bedryf,, dat u regt geeft tot onbepaalde
vryheid en losbandigheid, in aerie van bet aan te merken als
eene plegtige verbintenis tot onderwerping en gehoorzaamheld, tot huislyke zorgen en ernstige verrigtingen. Waarlyk
gy zult, naar alien fchyn , de zodanigen ontmoeten, die u
daar over zullen uitlachen , en iets zeer befpotlyks vinden
in het denkbeeld van 't gezag eens Egtgenoots. Doch, welke qok uwe gevoelens , ten deezen opzigte, molten weezen ,
't gnat vast, dat een Man zo edelmoedig als de Heer
zich zeer zou bedroeven , als hy zich verpligt vondt, zyn
gezag te gebruiken in bet beperken-uwer vermaaken, van het
eerfte oogenblik dat by de reize des leevens met u, als zyne
Gezellinne, aanving. Hy weer, dat by , in 't algemeen , zou
veroordeeld worden als jalours of gierig, indien by zich te
were ftelde oni den ftroom van ydeltuiting , waar in de
meeste uwer kennisfen u gaarne ingewikkeld zagen , te ftuiten : want zy zyn ten vollen verzekerd, dat, wanneer gyeenmaal in dien maalftroom geraakt zyt, eene meer dan vrouwlyke fterkte noodig is om 'er zich uit te redden. Nieuwsgierigheid en Trotsheid zullen haare verzoekingen verdenigen.
Gy hebt een nieuw gelaat, een nieuwen toeftel te vertoonen;
nieuwe vleieryen wagten u op: alle openbaare plaatzen rondsom de Stad moet gy zien , en daar gezien worden.
De Heer B*** koos u nit loutere genegenheid: de meerderheid zyner middelen, en het ruime veld van keuze hem
daar door open gefteld , gepaard met de beminnelykheid van zyn
perfoon en character, maaken het onmogelyk dat eenige an.
dere beweegreden hem aandreef. Ik — die de onbaatzoekenheid van uwen aart ken, en weet, Welk eene volkomene
vryheid uwe Ouders u, in dit fink, gelaaten hebben , ik
twyfel niet in 't minfte of uwe keuze van den Heer B * * *
was het zuiver uitwerkzel van opregte toegenegenheid , zonder cenig inmengzel van zugt tot zyne rykdOmmen. De
jeugd is doorgaans niet baatzoekend, en uw hart tot nog onbedorven. Maar,, myne waarde, de Ieevenswyze in dit al te
zeer beichaafd gedeelte der wereld, laat nauwlyks een enkele
trek van de natuur over, en de Jeugd zelve worth vreemd van
tederhartigheid en waarheid , en zoekt de fchatten, (als gefchikte middelen om ydele trosheid te voldoen,) met degree;igheid van een ouden woekeraar. 't Is, daarom , noodig,
dat gy de opregtheid uwer genegenheid jegens uwen EgtgeLoot ten blykbaarfle toont , en bier aan malt by met redentwyfe-
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felen, wanneer by ziet, dat uw geluk veel eer ontftaat nit
het ruim genot zyner Middelen , dan het bezit zyns Perfoons. Door een bepaald en gemaatigd gebruik zyner toegeevenheid, door altoos zyn gezelfchap boven dat zyner by.
zondere vrienden , boven openbaare vermaaklykheden , en
asfemblees, te ftellen, door eer zyn fmaak dan uw eigen te
volgen en het voldoen daar aan uw grootst genoegen te
agten , moet gy hem overtuigen dat uw hart zyn hart is:
eene waarheid , die altoos meer moet doorftraalen in den
algemeenen loop uws gedrags , dan in betuigingen of in die
gemaakte vertooning van genegenheid, door listige Vrouwen dikwyls in ftede van waare blyken eener opregte toegenegenheid gefteld. SWIFT zegt ons, op zyne gewoone
ruwe wyze zeer nadruklyke dinged over het betoon van
toegenegenheid , die ik veilig aan de proeve uwer eigene
kieschheid mag overlaaten, „ de Liefde bemint , nit eigen
„ aart , het geheim , en een aapdoenlyk perfoon is altoos
„ afkeerig van het betoonen eener drift of genegenheid by
,, de zodanigen , die 'er geen belang by hebben." Een
beminnelyk Schryver, veel kiefcher dan SWIFT, gaatzo verre dat by zyne Dogters raadt dimmer de voile uitgeftrektheld haarer Liefde, zelfs aan haare Egtgenooten, te laatelL
blyken : een voorfchrift , 't welk niet tot eere ftrekt van
zyne eigene Sexe , en 't welk de onze zou berooven van
haare zoetfte bekoorelykheden, eenvoudigheid en kunstlooze tederheid. Eene hoogmoedige en heerschzugtige Vrouw,
die na 't meesterrchap over haaren Egtgenoot ftondt , zou
in de daad wyslyk handelen met hem altoos in verwagting
te houden , en met bet bedekken van eene genegenheid
die zyne magt moest vermeerderen , en de haare verminderen: dock eene rechtfchaape Vrouw verlangt dit niet, en
behoeft gevolglyk zodanige kunstenaaryen geenzins te werk
te Een zedig hart mag de waare aandoeningen, die
't zelve vervullen, vertrouwen aan een edelmoedig en kiesch
Egrgenoot , en die, gelyk de uwe, niet vervuld is met dat
laage denkbeeld van de Vrouwen , 't welk de verkeering
met de flegtite onzer Sexe altoos inhoexemt.
Swirr , (en meest alle Schryvers onder de Manua over
dit onderwerp,) verklaart, dat de Liefdedrift in de Mannen
onvermydelyk verlooren gaat door 't bezit des voorwerns,
en flegts korten tyd naa het Huwelyk kan duuren. Welk
een fchriklyk vonnis moet dit, op deezen tyd, voor u wee.
zen ! uw hart , 'c welk zyne eigene genegenheid vermeer.
derd vindt , kan het denkbeeld van zuik eene veranderinc
in
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in het beminde Voorwerp niet verdraagen. Maar,, myne
ye Vriendin , de God der natuure , die de Liefdedrift , als
een prikkel tot het Huwelyk, fchonk , heeft ook de middelen
befchikt ter bevordering van 't geluk deezer inftellinge ; middelen , die voor den opregten van harten niet bedekt zullen
blyven. 't Was, in de daad, 's Hemels wil niet dat wyong
geheele leeven in de vervoering van drift zouden doorbren.
gen: doch dat, wanneer deeze bedaarde, eene hebbelyke genegenheid zou plaast grypen, en fteeds (tether worderi.
onrust en bekommering der Begeerte moet gevolglyk optionden, wanneer men van 't Voorwerp verzekerd is; doch dan
volgt een zagter en bedaarder geluk, 't geen, in welgeftelde
harten , eene tederheidverwekt, dikwyls ontbreekende te midden
van de hevigite driftvervoeringen. Dan eer die drift bekoelt , is
bet uw zaak den vasten grondilag eener duurzaame Vriendfchap te leggen. Dit zal best gelukken, te:wyl het vooringe.
Women oog der genegenheid wile uwe uitinuntenheden in 't
fchoonfie daglicht bele houwt , en 'er nog een dekkleed ligt ovet
uwe gebreken. Dit tydperk moet gy, zo veel mogelyk, verlengen, op dat de agting tyd hebbe om diepe wortels te fchteten : ten lien chide moet gy elk ding vermyden dat an oogenblik naaimaak kan verwekken, ten opzigt van lichaams- of
zielshoedanigheden. Bedek de zwakheden van beiden zorgvuldiger voor 't oog van uwen Egtgenoot dan voor dat van iemand anders; en laat noit bet denkbeeld van u, in zyne vet.
beelding, vergezeld gaan met onaangenaame of onbevallige
omflandigheden. Eene Meestres van een Huisgezin kan altoos geen vrolyken lath op 't gelaat hebben. Gy zult zomtyds misflagen aantreffen , en moeten aanwyzen , en de
menschlyke natuur mist niet zelden in dit, met behoorelyke
maatigheid en voeglykheid, te doen: laat dit dan noit gefchieden , in tegenwoordigheid van uw Egtgenoot. Ontrust hem
nimmer met een breed vertoog van uwe moeilykheden met de
Dienstbooden en Winkeliers , noel: met de kleinigheden van
het Huishouden : en laat boven al niets van deezen aart Yen
bittere fans gieten over de 1pyze, wanneer gy aan tafel zit.
In zyne bedryven met de wereld zal by dikwerfgenoeg zaaken
aantreffen , die een hart als 't zyne ontrusten , en eenigzins met
moeilykheid vervuilen. Doch , laat by, tot zyn cigen hues
wedergekeerd, daar alles bedaard en vreedzaam vinden : en
laat um liefhebbend believen hem in een goede luitri brengen,
en wile ongemaklyke drift te neder zetten.
Tragt zyne oogmerken te ontdekken, tref zyn finaak, doe
uw voordeel met zyne kundigheden: en bat niets, welt:
by
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by hem eene zaak van belang is, by u eene beuzeling fchynen. Dus zult gy u aangenaam by hem maaken als een
Metgezel , als een Vriend wien by' verzekerd is altoos
die overeenkomst aan te treffen, welke de Vriendfchap het
meest bekragtigt. Maar , indien gy van zyne bedryveii
fpreekt als boven uw bereik of geheel vreemd van uwen
fmaak , dan kunt gy hem, in dat Licht befehouwd , niet
meer behaagen , en gy moet het geheel en al laaten aankomen , op uwe perfoonlyke bevalligheden , die, helaas ! door
tyd en gemeenzaamheid, elken dag in waardye afneemen.
Wanneer gy op 't land zyt zult gy misfchien uuren en
dagen met elkander doorbrengen , zonder eenig ander gezelfchap ; in dit geval zal de verkeering bezwaarlyk genoegzaam onderhoud opleveren ; en naast hem te mishaagen moet
gy 't meest dugten dat by uw gezelichap zal moede worden. Indien gy 't op hem kunt verwerven om met u te
leezen, het een of 't ander fpeeltuig te hanteeren , of u eene taal , eene weetenfchap te leeren ; zult gy bezigheid en
vermaak vinden in die uuren aan te vullen , en niets bindt
fterker dame zodanige wederzydfche oefeningen. De vorderingen , die gy ouder hem maakt , zullen in zyn denkbeeld
eene dubbele waarde krygen , en zeker kunt gy het onderwys noit aangenaamer dan nit zyn mond ontvangen. En,
fchoon gy natuurlyk met hem niet van denzeifden fmaak
mogt weezen in 't leezen of in eenige uitfpanning , zult gy
dien door hebbelykheid verkrygen , en door eene hartlyke
begeerte tot u naar hem te fchikken , en in zyn genoegen te
deelen. Onder zulk een Meester zult gy uwe verftandige
kundigheden uitgebreid, en uwen fmaak gezuiverd vinden , ver
boven uwe verwagting , en de ftreelende belooning van zynen lof zal u zo zeer aanprikkelen dat gy alle zwaarigheden te boven komr.
Uw gedrag , ten opzigte van zyne Vrienden en nabeflaande Bloedverwanten , zal van zeer veel invloeds weezen op
uw onderling geluk. Indien gy ten hunnen opzigte zyne
gevoelens niet aanneemt , zal noudwetadig uwe vereeniging
zeer onvolkomen weezen , en duizefad onaangenaame onaftandigheden zullen daar nit fteeds oration. Ik ben onderrigt dat by een braaf Zoon is van eene Moeder,, die, fchoon
veele uittnuntende hoedanigheden bezittende , eenige gebreken heeft, welke hem deeden befluiten , naa zyn Huwelyk ,
Hier . by haar in te woonen. Dit is zo goedaartig als voorzigng van hem gedaan , want, fchoon by zelve de zwakheden , waar
by van zyne kindsheid al gewoon was ,
heeft

556

RAADGEEVINGEN

heeft kunnen verdraagen in eene Moeder, zo kragtig op hem
geiteld , zou dit nogthans te moeilyk gevallen hebben voor u,
daar gy die zelfde . genegenheid, welke ailes draaglyk maakt,
Hier kmn bezitten, en gy ook geheel niet gewoon zyt met
haar om te gaan. — Dan, hoewel ik dus verre zyne behoedzaamhaid voor u goedkeure , moet gy, egter, fteeds gedagtig weezen van hoe groot een gedeelte haars geluks zy, uwen
halve, beroofd is, en, ingevolge hier van haar alle mogelyke
vergoeding doen , door minzaame bejegening , en boven al door
haar dikwyls het gezelfchap van haaren Zoon te laaten genieten. Het zou uw Geweeten billyk zeer bezwaaren, indien
by , door uw toedoen , haar minder agtte, en nalaatig wierd
in die pligtmaatige genegenheid, door welke by dus lang zich
voordeelig onderfcheidde. Draag, derhalven , zorg, dat 'er
noit tusfchen u en deeze Mevrouw gefchil ontitaa:geene klagte van haar of van u ontruste immer hem, wien het zo lastig
en onnatuurlyk zou weezen zich tegen haar te verzetten.
Wapen u tegen de opftuivendheid van haaren aart, en bepaal
u voor of noit met haar te twisten , wat zy ook moge ztg.
gen of doen. In zulk eene verwantfchap is dit gedrag geene
laagheid; maar verdienite: het vordert geen laage believing
of valfche toeftetnming: dewyl ftilzwygen en beftendigegoedaartigheid altoos de opregtheid in uwe gefprekken, en gepas•
te vrymoedigheid in uw gedrag, zal bewaaren. Indien zy
toont uwe bedryven te willen regelen, of zich met de zaaken
van uw huishouden te moeien, meer dan gy redelyk oordeelt,
boor haaren raad met geduld, en antwoord met eerbied, doch
op eene wyze waar in kennelyk doorftraalt, dat gy over uwe
piigten zells oordeelt. „ Ik zal overleggen, wat gy de goed„ heid gehad hebt my te zeggen. Ik zal het verkeerde
„ tragten te verbeteren", en dergelyke alg.etneeneantwoorden
zullen, waarkbynlyk , voor dien tyd, haare onderneemingen
van dien indringenden aart Ituiten.
Wat men ook moge zeggen van de gefchillen onder Celleyen geloof my , die , onder Getrouwden , hebben altoos flegte gevolgen , boven al wanneer ze niet zeer kortflondig en goring zyn. Laat men ze zo hoog loopen dat 'er bittere- of
fmaadlyke woorden vallen , en openlyke betuigingen van we.
derzin aan beide kanten, dusdanige wonden kunnen bezwaarlyk oh volkomen geheeld wonden: en, fchoon de Getrouwden,zich in de noodzaaklykheid vinden om die breuk zo goed
te heelen als zy kunnen, heeft, egter, hun vertrouwen op elkanders genegenheid, in dit twisten, zulk een krak gekregen,
dat dezelve bezwaarlyk te herftellen zY• De moeilyke herden-
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finking van 't gebeurde zal dikwyls, in de tederfle uuren ,
boven komen : en elke beuzeling zal dezelve vernieuwen.
Gy behoort zelfs nu zeer byzonder op uwe hoede te
weezen tegen dit beginzel van huislyk jammer. Een nieuw
Getrouwd Paar geeft, uit overmaat van genegenheid , zich
zomtyds toe in kleine oneenigheden, die eerst, misfchien,
fchielyk eindigen in eene vernieuwing van tederheid ; doch,
dikwyls herhaald , verliezen zy deeze aangenaame uitwerkzels , en brengen andere, van eenen tegenovergeftelden aart
voort. Het gefchil wordt van tyd tot tyd ernstiger , de
oneenigheid fchiet dieper wortels , eene hebbelyke ftuursheid , twistgraagte , en wederzydfche kwaalykneeming krygen de overhand , vernietigen al die tederheid, waar uit het
eer(te gefchil den oorfprong nam.
Ik ben 'er verre af van uwe tegenwoordige aangenaame
dagen te willen ftooren, of uw fchoon vooruitzigt van geluk
te willen verdonkeren , door de mogelykheid te veronderftellen ,
dat eenige regtmaatige oorzaak van Jalouzy, eene ongetrouwheid van den Heer B*** u kan voorkomen. Zo verre men
't menschlyk hart kan kennen of vertrouwen , hebt gy reden
om te denken, dat gy beveiligd zyt voor dit allerbitterst lot:
en niets dan een onwraakbaar bewys, ongezogt u ontmoeten.
de, behoort ooit uw vertrouwen en agting te doen wankelen.
Indien dit gebeurde, indien myne dierbaare Vriendin
geroepen wierd om deeze harde proeve door te ftaan , dat zy
de oogen, die nu van liefde gloeien, vol wederzin aanfchouwde ,
wat zou dan uw toevlugt weezen?
Geen
woede, geen getier geen trotfche verfmaading geen
beklag by de wereld , die 'er om zou lachen , geen bekIag
zelfs by uwe Vrienden, die u niet kunnen helpen, dan door
Egtfcheiding, welke uw ongeluk openbaar en volkomen zon
maaken 1 De vertroostingen en onderfteuningen van den Godsdienst , met een vast befluit om het fpoor van pligt niet te
verlaaten, kunnen u al/een opbeuren onder dit verdriet. De
eenige hoop, om de oorzaak daar van weg te neemen , moet
ontleend worden van den tyd, en aatiltatude gebeurtenisfen,
dien flaat gy af te wagten , daar van behoort gy u te bedienen. Ziekte of tegenfpoed zal hem, misfchien, tot denken
brengen, en beweegen het oog te flan op de verdienften van
dat ftilzwygend geduld , van die ftandvaste gehegtheid aan
pligt ; deeze wekken mogelyk agting, en baanen den weg tot
bet wederwinnen van 't verlooren hart. Indien niet ; het uwe
zal met den tyd geneezen worden van de pynlyke aandoening
eener onbeantwoordde Liefde , die niet lang kan 'land houVI. DEEL. DIENGELW.INO. I3.
sten
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den in eene Ziel haarer edelheid bewust. Hebt gy Kinderen,
deezen zullen dit fchriklyk ruim opvullen met eene drift niet
min Berk dan die gy hebt te onder gebragt : om hunnen wil
zal u het leeven dierbaar zyn, en met genoegen gefleeten worden. — Doch laat ik afftappen van een onderwerp , zo
ongefchikt voor uwen tegenwoordigen toefland, en voor uwe
allerregtmaatigfte verwagtingen.
Ik kan niet nalaaten my zelve geluk te wenfchen met de
vorderingen der Jufferen , zints den tyd wanneer SWIFT,
(fchryvende by eene dergelyke gelegenheid als ik thans de pen
op 't papier zette,) zyne Kweekelinge aanraadt geene Vriendfchap aan te gaan met iemand van haare Sexe. Dir, in de
daad, is haar verbieden eenige vriendfchap in 't geheelte houden : want de wereld wil , en om zeer gegronde reden , niet
hebben, dat gy, uwe Jaaren, Vrienden onder de Manner)
hebt , uitgenomen uwe naaste Bloedverwanten. De regels
van het Welvoeglyke , in deeze ftukken , fteunen op eene
kennis van de menschlyke natuur, die Jonge Julfrouwen nog
niet kunnen verkreegen hebben, en daarom gereed zyn om
zulke regels te veragten , als gegrond op laage denkbeelden
van de natuur der Vriendfchap, of van de harten die dezelve
kweeken. Dan iemand zou veelligt veronderftellen dat.de gemelde Heer Lang genoeg in de Wereld verkeerd, en flegt genoeg van 't Menschdom gedagt hadt, om overtuigd te weezen van de onvoeglykheid, dat eene pas getrouwde Juffrouw
haare vertrouwdfte Vrienden, en getmenzaamfte Kennisfen
zogt onder de andere Sexe. Doch , het gevaar van haaren
goeden naam .en zelf van haare zeden eens ter zyde gefteld
zynde, zou een Juffrouw, die haare eigene Sexe veragtte ,
en alleen met Mannen wilde verkeeren, zich zeker niet min
helachlyk nanftellen , dan een Heer die al zyn_tyd onder de
Vrouwen fleet. Gelyk een Aap in de Fabel zou zy gevaar
loopen , om by beiden veragt en verfmaad te worden. De redenen, die swwr geeft voor deezen verkeerden raad , hebben,
yonder) ze immer plaats, zeker nu opgehouden. Gy kunt in
de verkeering met veele Juffrouwen gelegenheid tot leerzaam
onderhoud vindenl is het onderwys zo uitgeftrekt niet als dat
de Mannen u kunnen geeven , het is, ten minflen, genoeg
om van u als eene Juffrouw ontvangen te worden. Nogthans
item ik met SWIFT in an ftuk volmaakt zamen , naamlyk in
U aan te pryzen, dat uw Egtgenoot uw voornaamfte en dierbaarfte Vriend moet weezen, en dat gy zyn oordeel behoort
rand te pleegen in elke Vriendenkeus , die gy vervolgens doet.
De Vriendinnen, die gy reeds bezit, zyn, zo ik Vertrouw,
ver-
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verzekerd van een gedeelte zyner hoogagtinge ; en by heeft
al te veel belangs in de getrouwheid en ftandvastigheid van
uw hart , om te wenfchen dat gy ten haaren opzigte verflauwt. lk zal, derhalven, flaat maaken op zyne volkomene toeftemming, om altoos het vermaak te hebben van my
te noemen,
Uwe getrouwe en genegene Vriendin,
CHAPONE.

DE PROEF DER DEUGD.

Een Zedelyk Verteizel.

(Uit bet Engelsch.)
N een fehoon en bloeiend Landfchap, befpoeld door de Nord.
Zee , woonde SABINUS, een Jongeling, door de Natuur gevormd
om de harten van alien te bekooren ; doch de bettendigheid van
zynen aart bepaalde hem alleen tot °ram.
Hy overtrof haar verre in middelen ; maar dit mangel , van
haaren kant, werd zo ruim en ryklyk vergoed door haare verdien.
ften , dat by niemand zyner liefde waardiger keurde dan haar. Saar.
mos minde OLINDA , en OLINDA droeg samos• wedermin toe: en,
binnen kort, trouwende, gaven zy al de wereld blyk van de vereeniging hunner batten. — Dan helys! niemand, hoe gezegend,
hoe gelukkig , is fchootvry voor de pylen van den Nyd , en de
heillooze uitwerkzels van onbeteugelde drifts Hoe gevaarlyk, hoe
verfoeijenswaardig zyn alien, die den Nyd tot gids in hutme be.
dryven neemen ! Hoe zeker zullen zy het rechte fpoor verlaaten;
en tot misdryven overflaan , welker enkele gedagten hun eertyds
deeden beeven.
ARIANA eene Juffrouw van zeer beminnenswaardige hoedanigheden, SABINUS vry na in bioedverwantfchap beftaande, en hoog
door hem geagt, verbeeldde zich ,dat zy, zints het Huwelyk met
OLINDA , van hem veragt en finaadlyk behandeld wierd. Door deeze
jaloufy in haar hart te kweeken , gaf zy zich *keel aan drift over,
en verwaarloosde de betragting van alle die deugden, waar over zy
20 lang en zo rechttnaatig gepreezen was. Agterdogt zonder oor.
zaake , en verkeerd opgevatte wraakzugt, maakten haar heeds te
onvrede; zy zugtte onophoudelyk; het geluk van anderen verwekte haar onduldlyke fmerte : zy was op niets dan wraak bedagr.
Hoe weinig geleek zy naar de eertyds, liefhebbende, bedagtzttanie
en medelydende ARIANA.
q2
Steed-
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DE MEP

Steeds was zy 'er op uit om eene Egtverbintenis zo vast ge•
legd, en met zo welzamenflemmendeharten aangegaan, te flooren,
en bedagt allerlei ontwerpen gefchikt om SABINUS en OLINDA ongelukkig re maaken. 't Geval fcheen haare onregtvaardige oogmerken te begunftigen. SABINUS was langen tyd in een verdrieclyk
pleitgeding ingewikkeld geweest , en het Hof deed onverwagt eene
uitfpraak, ten voordeele van zyne Party. Dit dompelde hem, uit
het midden des lachenden overvloeds, in den poel van gebrek.
SABINUS verwagtte van ARIANA uit hoofde van bloedverwantfchap , al de hulp, die zyn tegenwoordige coefland vorderde:
doch zy was doof voor zyn fmeeken, en verfmaadde de rechtmaatigfle verzoeken, of by moest eerst °LINDA, die zy verfoeyde,
laaten vaaren. Voldeedt by haar, in dit opzigt, dan waren haare
middelen, en alles war zy hadt, ten zynen dienfte. — SABINUS
beefde op 't hooren van dien voorflag; by beminde zyne Egtge•
noore met onuitfpreeklyke cederheid, en verfmaadde , met verontwaardiging , de aanbiedingen hem tot zo hoog een prys gedaan.
ARIANA was flier min misnoegd over het verwerpen haars voorflags , en vierde bot aan de haatlyke drift, dus lang eenigzins be.
teugeld.
Zelden komt een ramp alleen : SABINUS moest zyne zaaken op.
geeven; en by werd den volgenden dag , om eene oude Familiefchuld, in de gevangenis geworpen: OLINDA, de eenige troost in
al dit jammer, bleef hem by. In dit verblyf der elenden leefden
zy zamen aan hun lot onderworpen, en getroost. Zy bezorgde
den fchraalen maaltyd , en by las haar lets voor, terwyl zy bezig
was met het huiswerk. De medegevangenen verwonderden zich
over hun onderling genoegen, en wanneer deezen eenige vrolykheld namen, deelden SABINUS en OLINDA in die geringeuitfpanning,
welke in een gevangen flaat kan genooten worden. In flede van
elkander over en weder te befchuldigen, wegens hun ongeluk , en
bet daar door te verzwaaren , maakcen zy den last ligter te draagen , door elk zyn deel geduldig op zich te neemen. Warmeer
SABINUS zich in 't minst moeilyk betoonde, ter oorzaake van, het
lot zyner Vrouwe , betuigde zy hem, by de liefde , die by haar
toedroeg , by de tedere banden die hun voor altoos aan elkander
hegtten, tegen moedloosheid op de wage te weezen: dat zy , zo
lang zyne genegenheid haarwaards duurde , elle de onheilen des
wederfpoeds tartte, en in neat was alien verlies van eer en vriendfchap re verdtaagen: dat niets haar ongelukkig kon maaken, dan
her denkbeeld dat by ongelukkig was.
Door 'r lang verblyf in de gevangenis, geraakte de kleine voorraad van geld op , en de honger dreigde dit Paar met alle verfchriklykheden. Zy murmureerden niet ; en zagen, met een onuitfpreeklyke fmart, bun kind, onbewust van zyne eigene elende
en het lot zyner Ouderen, rondsom zich fpeelen, wanneer 'er een
Boo.

DER DRUM

Boode binnen tradt, hun berigtende , dat ARIAN& overleden was,
en dat haar uiterfle wil, gemaakt ten voordeele van een verren nu
uitlandigen Bloedverwant , gemaklyk kon gekreegen en verbrand
worden: in welk geval, de ganfche nalaatenfchap op hem kwam,
als de naaste Erfgenaam uit den bloede.
Een voorftel van zo laag eene natuur vervulde dit ongelukkig
Paar met fchrik: zy belastten den boodfchapper terflond te vertrekken, en, elkander om den hals vallende , fmolten zy in traanen:
want nu was alle hoop van redding te eenemaal verbannen. Hy ,
die deezen voorilag gedaan hadt, was flegts een Verfpieder, van
ARIANA gezonden , om de hartgefteltenis te beproeven van een
Man, dien zy beminde en teffens vervolgde.
ARIANA fchoon door flegte driften verheerd , was in den cart
goedertieren , vriendlyk en verftandig. Zy be y ond, dat elle haare
poogingen om de ftandvastigheid of braafheid van SABINUS te doen
waggelen, vrugdoos waren; en begon verbaasd te flaan over zich
zelve, hoe zy zo lang , en zo ongetergd, • een Man van die braafheld en trouwe hadt kunnen bedroeven.
In een naastgelegen vertrek hadt zy zelve afgeluisterd hoe de
Boode en de boodfchap ontvangen werd, en kon niet naalaaten
at de kragt van zo uitmuntende Deugd te voelen : zy nam de
voorgaande goedheid haars harten weder aan; kwam , met traanen
in de oogen , by SABINUS en OLINDA, en bekende de itrengheid
haarer handelwyze. Zy bezorgde hun eerst van al bet noodige , en
benoemde dit Paar als de waardige erfgenaamen haarer groote bezit tingen.
Van dit tyclitip of genoot SABINUS met OLINDA een onafgehrooken
heil; zy waren beiden gelukkig door de hulp en vriendfchap van
ARIANA , die, niet tang daar naa, iletvende, hun in ' t bezit liet

eener ryke naalaatenfchap; in haar jongfte oogenblikken erkennen.
de, dat de Deugd de eenige weg was tot waar Geluk, en, dat,
hoe zeer de onfchuld , voor een' tyd, moge verdrukt worden, findvastigheid in 't einde zekerlyk zal zegepraalen.

VERHANDELING OVER DEN OORSPRONG DER NIEUWEJAARSGIFTEN
NIEUWEJAARSWENSCHEN.

(Uit bet Fransch.)
E gewoonte, ow, op den Eerften Dag van January, Nieuwe•
jaarsgiften te fchenken , en een goed Nieuwjaar te wenfchen,
is eene dubbele pligtpleeging, afkomftig van de Roineinen; de oorfprong daar van is Diet opgefpoord door den Abt VELLY, noch door'
lemand der andere Fran/che Gefchiedfcbryveren.
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TAMS die met ROMULUS heerschte, flelde te Rome deeze Pleg.
tigheid in: toen ten tyde zondt men tot een Nieuwejaars gefchenk
afgeplukte blaadjes van Tzerkrnid, en Boonnakken gefneeden in
een Bosch, aan de Godin der Sterkte, STRENUA geheeten, toegewyd : van den naam deezer Godinne hebben de Nieuwejaars ge.
fchenken by de Romeinen den naam Nan Strena ontleend: het eenvoudig en bygeloovig Volk verbeeldde zich , dat die Takken en dit
Yzerkruid, aan alien, die ze op deezen dag wisten te krygen , voor
't overige des geheelen pars Sterkte en Gezondheid verieenden.
Het gnat vast, dat onder de oude Gamlen dergelyk een gebruik,
vergezeld van dezelfde bygeloovigheid, plaats vondt. De Druiden
gingen , met den aanvang des Jaars, in de heilige bosfchen, met een
Gouden Snoeimes , de Varentakken der Eikenboomen affnyden ,
welke zy, voor een Nieuwejaars gefchenk, aan 't Volk uitdeelden,
als eene hemelgave, welker onuitfpreeklyke kragt hun het overige
des Jaars voorfpoedig maakte: het !hat op dit oude gebruik, datnog
heden , in eenige Landfchappen van Frankryk, de Boeren het woord
Laguilanneux (zo veel als le Gui neuf,, de Parentak van '1
Nieuwe yaar) bezigen om de Gefchenken op den Nieuwejaarsdag
uit te drukken.
De Romeinen , als mede de Gaulen ,in befchaafdheid toeneemende, lieten eene bygeloovigheid vaaren, waar van de oudervinding
bun de nutloosheid getoond hadt. In fiede van die Bladen en Takken voerde men veel nutter Nieuwejaarsgefchenken in ; zy ruimden
plants aan Vygen, Dadels, en Honig, by een nog onbedorven Volk
voor de lekkerfle fpyzen gehouden ; maar de \iVeelde, die de Goden der Bosfchen in Goden van Good hervormd heeft , fpeelde
ook haare rot in de Nieuwejaarsgefchenken. De Romeinen voegden
by deeze Eetbaare gefchenken Zilvermunt, oordeelende dat hunne
Voorvaders wel zeer eenvoudig moesten ge‘yeest zyn, daar zy de
Honig zoeter dan Zilver vonden.
Niet alleen firekten de Nieuwejaarsgefchenken tot vriendfchapsbly.
ken; zy, die befcherming noodig hadden, bedienden 'er zich van:
want, in oucien tyd , gaven de Geringen aan de `GrooteneNieuwe•
jaarsgelchenkeu , rerwyl tegenwocrdig de Geringen ze doorgaans
van de Grooren antvangen. De zlfbangelingen, die een GoedYaar
wenschten aan hunneBefebermers , ileiden bun , behalven het jaarlyks
gefchenk, Vygen, Honig, en een fink Gelds ter hand.
Desgeiyks booden , oudtyds , in Frankryk, de ingezetenen hunnen
Heeren jaarlykfche gefchenken aan, die, in den beginne, vrywillig
waren ; loch door de Heeren vervolgens gevorderd werden. Aileen heron zy , om hunne onregtvaardigheid te vergoelyken , aan
deeze alperstingen den oorfpronglyken 'jam van Giften behouden.
De Romeinfehe Keizers hielden het voor zich niet te laag Nieuwejaarsgefchenken van den Raad, van de Ridders, en van het Volk
te ohLvangen. AUGUSTUS fchiep zelfs vermaak in ze uit de banden
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van 't gemeenfte Volk aan te neemen: dit zal niemand bevreemden
dan de zodanigen die niet weeten, dat die Keizer, alle Jaaren , tip
eenen daar toe beftemden dag, een aalmoes op de firaaten vroeg:
het inkomen deezer openbaare bedelaarye werd befteed om de
Standbeelden der Goden , waar mede by Rome vercierde, met Goud
of Zilver op te fchikken. De fombere en norfche geaartheid van
TIBERIUS wraakte deeze Gemeenzaamheid van AUGUSTUS , ten op.
zigte van de Nieuwejaarsgefchenken ; en, om van derzelver aanneeming ontflaagen te zyn, maakte by, op den Berften Dag des Jaars,
uit Rome te weezen. CALIGULA, zo befaamd van wegen zyne gie.
righeid als uit hoofde zyner wreedheid, verklaarde openlyk , dat by
de Nieuwejaarsgefchenken , door zyn Voorzaat geweigerd, zou
ontvangen. Deeze .Keizer, den ganfchen dag in het voorhof van
zyn Paleis gezeten , ftrekte de hand uit om het Geld, en de andere
Gefchenken , door het Volk , by den ingang van 't Nieuwe Jaar,gebragt , aan te neemen.
De Koningen van Frankryk , in dit opzigt, zich Haar het voor•
beeld der Romeinfehe Keizeren fchikkende, ontvingen van hunne
Onderdaanen, op Nieuwjaarsdag, Gefchenken (*). FRODOARD gem
tuigt dat dit gebruik ftand greep ander de Regeering van moves;
het Byvoegzel der Salifebe Wet maakt 'er melding van, en wil dat
aan de Paarden, den Koning tot een Nieuwejaar gefchonken, de
imam des Schenkers zou gegeeven worden, ten einde men de zoda.
nigen , die zich near dit gebruik fchikten, zou kunnen onderkennen
van de verwaarloozers. Wanneer de overweldiging der Groothofmeesteren den 'ulster des Throons geheel hadt doen taanen, kwa.
men de Doennieten van Koningen, in hun Paleis als opgeflooten,
daar niet uit dan wins in 't Jaar, op den Eerfien Dag , am zich
de vergaderde menigte te vertoonen, en de Gefchenken te ontvan.
gen, die het Volk bun, volgens het oude gebruik, bragt (t).
Grooten en Kleinen, Leeken en Geestlyken, alien bragten zy
hunne Gefchenken aan den Vorst: en ' geen byzonder onze opmer.
king verdient, is dat de Kloosterlingen zelve hunne gefchenken leverden : en, dewyl de thenge Kloosterwet hun verbood, ze in eigen perfoon aan te bieden, vaardigden zy iemand af, om het in
hunpe pleats te doen (§),
Deeze gefchenken ievrien door de Onderdaanen den Vorst on.
rniddelyk ter hand g , die, naa dezelve met eigen hand aan.
vaard te hel,ben, ze eau zyn Kemerling of Schatbewaarder gal:
deet

( 4 ) In 't Pransch genaaind Dons Royaux Pans sonar , Roxaturs
Errennes.
et Secundurn antiquam confuetaineus ?Iona illis Regibus a ppd. 9.0 OS*
1

kantur.,
6) Concilimm Verneufis. Cis3,
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deeze was, in dit bedryf, aan de Koninglnue onderworpen : dewyl
die het opzigt van de jaarlykfche gefchenken gekreegen hadt.
De Koning en de Koninginne, deeze Gefchenken overziende,
behielden 'er van was hun aanftondt, het oVerige ging us de beilemde plaatzen; het Geld in de Schatkist; de Paarden werden op
's Konings Stallen gebragt, en de eetbaare waaren aan de Tafelbe.
zorgers uitgedeeld.
Onze Koningen verfmaadden niets van 't geen men hun bragt, en
,deeze Giften wares; zomtyds aanzienlyk; 'er word vermeld dat ze
PEPIN verrykten (4), zy maakten een voomaame tak nit van de inkomflen der Kroone.
De Prinsfen van Koninglyken bloede ontvingen desgelyks Nieu.
wejaars gefchenken: egte gedenkflukken wyzen uit , dat dit gebruik , in de Vyftiende Eeuwe, nog Hand hieldt. Onder de Handfchriften in 's Konings Boekery , vindt men Boeken , die JEAN
Herrog van Berry tot Nieuwejaarsgiften ontving. Voor aan in een
deezer Boeken, 't welk tot Tytel voert, Des faits et bonnes mceurs
du fags Rol Charles V, leest men 't volgende: Le quel livre De.
enoifelle Christine de Pifan donna a mon dit Seigneur , a &vatries , le ler yanvier i4o4,dat is. „ Welk Boek Mejuffrouw CHRIS„ TINE DE ', BAN , aan myn Heer gegeeven heeft, als een Nieuwe.
„ jaarsgifr, den I Jan. 1404.”
(*) Abatis vameribas a Awasis is Proceribus fiiis ditatas

est.
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OUDE KAT, EN HAAR JONG.
Een Fabel.

E

En zeer bedaagde, en wijze Kat,
Die, 't federt langen tijd, bij al haar nagebuuren
Bekend was,als een fchrik der muizeu, lag te gluuten
In een gewelfd groot Vengiter-gat,
Daft zij zich koesterde in den warmen Zonnengloed,
Omgeeven door haar kroost, het welk, zoo fill als zoet,
Al fpeelend bezig was. — Na een langduurig awijgen,
(Een zichtb'bre blijk van haar beleid,
Waar door ze al haar verfland zocht bij elkadr te krijgen,)
Staat ze op met groote deftigheid ;
Kromt haaren rug met een aanmerkelijken bong :
Haar ingefpannenheid blijkt uit haar fcherpziend oog.
Haar jongfte dochter liet zij daar op tot zich komen.
Zoo ras als deeze naast haar zat,
Begon ze, als een geleerde Kat,
't Gewigtig oaderwijs , dat zij had voorgenomen.
Dus ving zij haare Oratie aan:
„ Kind! houd uw kop regt op, leen uwe aandagtige Wren,
„ Aan 't Been ik u zal doen verftaan,
„ Wijl anders mijn gepeins, en moeite zijn verlooren:
„ Ik zal wel dra den weg van alle Konen gaan ,
„ En mooglijk maar zeer kort beftaan;
„ Dus
u nog lesfen geeven ,
„ Waar pa gij met veel nut voortaau zult kunnen leeven;
„ Afro° 'k in uw gedrag zeer veel te laakeu vind,
„ En weinig prijzenswaard, mijn kind!
„ Gij flaapt den gantfchen dag, doer niets dan ledig loopen
„ Of gij de handigheid voor vadfigheid kunt koopen:
„ Steeds legt gij op deez' muur bij held'ren Zonnefehiju;
„ Die muur zal uw bederf nog zijn.
„ De
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„ De waare roem van een regtfchaapen Kat beflaat
„ In Sterkte, List, en Vaardigh-eid;
„ Des luister toe, en volg mijn raad.
„ List krijgt men door beleid;
„ Doch de and'ren kan me alleen door oeffening bikoometi,
„ Zijt altoos iev'rig; wil uw vadzigheld betoomen.
„
Heb reeds gemerkt, thus langen tijd,
„ Dat gij, wanneer gij wakker zijt,
1 , Niets enders doer den mar uw Nut in 't rond te draaijen,
9, Of met. uw Pooten door de ruime tugs to zwaaijen,
dna . een Vliegevangst te doen.
„ Foe'? fchamn 'u; 't ltrijd met uw fatfoen.
Een Kat, die bij den mensch in agting denkt to leeven,
„ Moet na veel eetfler wildbraad theeven,"
Mier op begon zij haar vervolgens te onderrechten;
Hoe zij, met groote veiligheid,
Haar vijand kon bevegten ;
En toonde haar het onderfcheid,
Om deeze en geene mars met voordeel te gebruiken ,
Indien haar prooij haar her- of der-waarts zogt te ontduiken;
En hoe zij zich verbergen moest,
Wanneer zij kon te voorfchijn koomen;
Doch needs met overleg, en nimmer wild noch woest
Toefpringen , voor haar Prooij alle aftogt was benomen.
War vreugde zij ook moest doen blijken ,
Wanneer zij met den buit ging firijkett.
Bij 'c 'mite punt hield zij zich merk'lijk !anger op;
Herdenkend het Vermaak, 'c geen zij wel had genooten,
Wanneer ze een acme muis had tusfchen bek en pooten;
In zoo yen', dat zij zelfs vergat,
Dat zij fprak tot een jonge Eat.
Des viel ze op 't Schepfel aan , en beukte 't op den kop,
Ala of ze een muis gevangen had;
Daar na floeg zij haar idaauw op 'sKatjes teed're !oaken,
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En raakte, waar zij maar kon raaken;
Zij zeulde 't keen en weer, en trok het na haar toe.
Het Katie wierd te regt van zulk een Leerwijz' mod;
Ontvlugte des terfiond, toen was in haar vermogen,
Haars moeders fcherpen klaauw en oogen;
Begaf zich na een hoek , alwaar zij zich verborg,
Met groote vrees, en'zorg.
„ Ondankb're!" riep toen de Oude Kat ,
TerwijI zij 't jonge Dier nog zeer misnoegd be6ogde;
„ Verdien ik zulks van u? is dat,
„ o Kind! miju loon? daar ik u poogde
„ Uit moederlijken pligt te raaden?
Durft gij mijn moeite en vlijt dus agteloos verfinaaden?
„ Ach! moeder!" riep toen 't Katte-kind;
„ 'k Waar met Vermaak bij u gebleeven,
„ WijI ik uw Lesfen needs geagc heb en bemind:
„ Maar, toen gij me op mijn kop zoo'n klaauwflag bebt gegeeven,
Vergat ik al het geen , dat gij mij eerst gebood:
y, Dit is de reden ook , waarom ik van u vlood."

* *
Niels vordert meerder kunstbeleid,
Dan als men goeden raad geeft aan zijn goede vrinden.
Wanneer men Bien niet geeft met veel befeheidenheid,
Zal men het nut daar van niet kunnen ondervinden.
Dat zeldzaam goede raad gewenschte werking heeft
Spruit even vaak uit hem , die ze onbefeheiden geeft,
Als uit de dwaasheid, en her eigenzinnig leeven
Van hem, aan wien die raad befeheiden werd gegeeven.
J. L. V. d. T.
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BEDENICINGEN OVER DEN INVLOED VAN DEN SMAA1C OP DE ZEDEN.

E

Enige Menfchen zyn van eene ligt aandoenlyke geaartheid , die
hun ieer gevoelig maakt , voor alle de, lotgevallen deezes leeyens : zy ondervinden eene hooggaande vreugde, en fpringen op van
vrolykheid als de Voorfpoed hunne wenfchen bekroont; dan de
hartkwellendfte verdrietlykheid is hun deel, wanneer wederfpoed en
ramp op hunaanvallen. Gunstbewyzen en dienstviardigheden win.
pen gereedlyk hunne vriendfchap: de geringfte belediging port bun
tot wraak op. Eerbetooning enblyk van onderfcheiding verhefl'en
iich boven triaate ; doch zy warden , daar en tegen, door veragting
en fmaad, fterk getroffen , en, te neer gefiaagen.
Menfchen van deezen ftempel hebben, buiten tegenfpraak , veel
ieevendiger geneugten, en treffender te leurftellingen, dan lieden van
koeler en bedaarder geaartheid. Maar ik geloof, dat, wanneer meri
alles tegen elkander opwcege, 'er bykans niemand zal gevonden
worden, of by zou, flond het te zyner keuze, , lieVer de laatstge.
melde dap de eerstgenoemde hoedanigheid beiitten. Over 't Geluk
of Ongeluk deezes leevens hebben wy weinig te befchikken: en,
wanneer iemand van deezen ligtaandoenlyken aart eenig ongelult
treft, wordt by geheel van verdriet en ongeneugte yernonden, en te
eenemaale beroOfd van alien verkwikkend genot in de dagelykfche
voorvalien deezes feevens : en dit genot ondertusfchen maakt het
groottle gedeelce nit van ons gelnk. Zeer fmertende toevallen ko.
men ons veelvuldiger over dan groote geneugten; en, gevoiglyk
zal de zeer aandoenlyke Man , de laatfte min dan de eerfte aantreffen:
om thans Met op te merken , hoe Menfchen van zo leevendig en drif
tilt eene geaartheid veel gevaar loopen, om de perken van voorzigtigheid -eti gemaatigdheid te overfchreeden, en verkeerde flappen te
doen , die menigmaal onherflelbaare gevolgen naa zich fleepen.
'Er is eene kieschheid van Smaak in zommige Menfchen, diezeer
veei overeenkomsts heeft met deeze kieschheid van Drifren, en dezelfde veroorzaakt , ten opzigte van het Schoone en
het Leelyke, als de andere ointrent Voorfpoed en Tegenfpoed, Goede dienften en Onheufche bejegeningen. Toont men eenDichatuk,
of een Schildery,, aan deezen Man, de kieschheid , van zyn' Smaak
maakt hem aandoenlyk your elk deel: by voelt en ontdekt de flout*
en meesterlyke trekken, met de grootfle voldoening; dan het litre,
het ongefcliikte vervult hem met walgiug en afkeer. Een befchaafde
en verftandige Verkeering verieent hem een alleraangenaamst onderhoud: rnwheid en onbefchoftheid firekt hem ten geesfel. Met dept
VI. DEEL 0 AIENGELW, NO.14.
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woohl , kieschheid van Smaak heefi dezelfde uitwerking als kieschheid
van Drift: beiden breiden zy den kring nit van ons geluk en van
onze elende: beiden maaken zy ons gevoelig voor geneugten en on.
geneugten , die de rest des Menschdoms Hier gewaar worden.
Eene kieschheid van Stnaak is, nogthans, zo zeer te wenfchen en
aan te kweeken , als eene kieschheid van Drift te beklaagen, en,
zo veel mogelyk , te verbeteren. De gelukkige of ongelukkige
Toevallen deezes leevens hangen weinig van onze eigene befchikking
af: doch wy zyn, voor een groot gedeelte, volfirekte meesters ,
welke Boeken wy willen leezen , welke Vitfpanningen wy zullen
neemen, wat Gezelfchap wy zullen houden. — Zommige Wysgee.
ren hebben gerragt ons Geluk geheel onafhangiyk te maaken van
alles wat buiten ons is. Dit is een onuitvoerlyk beftaan: dan elk
verflandig Man zal tragten zyn Geluk te ftellen in godanige dingen,
ais meest aan hem zelven flaw:, en dit is best te verkrygen door
kieschheid van Smaak. Wanneer iemand deeze bezit , is hy geluk.
kiger door 't geen zyn Smaak dan door 'c geen zyne Driften ftreelt,
en heeft meet genots van een treffend Dichtftuk of eene weldoor.
wrogte Redenvoering , dan de kostbaarfte weelde der wellust kan
verfchaffen.
Hoe zeer kieschheid van. Smaak en van Drift aan elkander verbonden zyn in de oorfpronglyke gefleltenis der Ziele, valt moeilyk
te bepaalen. Myns bedunkens zyn ze zeer nauw aan elkander verknogt. Elk heeft gelegenheid om op te merken , dat de Vrouwen,
met kiefcher Driften dan de Mannen begaafd, ' ook een' kiefcher
Smaak hebben, in de cieraaden van opfchik , toefiel; en de gewoo.
ne welvoeglyltheden van gedrag. lets uitinuntends in deeze flukken
doet hun Smaak veel eer aan dan dien der Mannen: en kan iemand
den Smaak eener Vrouwe trefFen , hy is niet verre van 't winnenhaarer genegenheid.
Doch , wells eene verwantfchap 'er oorfpronglyk ook moge weezen tusfchen deeze gefieldheden , ik hou my ten vollen verzekerd ,
dat niets kragtdaadiger ftrekke om de kieschheid van Drift tegenee.
zen , dan het aankweeken van dien fynder Smaak, welke ons in &at'
Nit om over de Characters der Menfchen , de opftellen van Vert:1ft,
en de voortbrengzels der befchaavende Kunften , te oordeelen. —
Ons Oordeel zal door 't gebruik meer en meer gefleepen worden ;
wy zullen ons rechtmaatiger kundigheden van dit leeven vormen ;
veele dingen, die anderen behaagen of mishaagen , zullen ons te laag
vOarkomen en onzer opmerkinge onwaardig weezen: en wy zullen,
allewskens, die ligtgeraaktheid eu kieschheid van Drift, welke zo
veel onrusts baart, afleggen.
Een welaangekweekte Smaak, voor de befchaavende Kunften,
vermeerdert onze aandoenlykheid voor alle tedere en aangenaame
Driften, en bevrydt tefFens de Ziel voor ruwer en ongeftuimer beweegiugen; dit fleunt op twee zeer blykbaare gronden. — Voor
eerst,
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eerst , bevordett niets zo zeer de evenmaatigheid van gefteltenis als
her beoefenen van de fchoonheden der Dichtkunde, der Welfpreekenheid , der MuZyk of der Sehilderkunite. Zy verrchaffen eene
zekere keurlykheid van gewaarwording , aan 't gros des Mensclidoms onbekend: de heweegingen , daar doorverwekt , zyn zagt en
ceder. Zy trekken het hart af van de woelige en winstzoekende
bezigheden , koesteren opmerkzaamheid, baaren rust, en die aan.
genaame zagtheid van geestgeftelrenisfe , Welke best aan Liefde en
Vriendfchap voegt.
Ten anderen ; bevordert kieschheid van Smaak, Liefde en Wend.,
fchap , door onze keuze tot weinigen te bepaalen , en ons °riverfchillig 0 maaken , ten opzigte van 't gezelfchap en de verkeering
met de rest der wereld. ten Man van Smaak heeft geen recht
genoegen dan hi 't byweezen van eenige .uitgekoozene Vrienden ;
zyne genegenbeid , dus binnen eenen naauwen kring bepaald zyn.
de, zal bet ons niet verwonderen , dat dezelve fterker werke , dan
wanneer zy algemeener en onbegrensder was. 3y hem zal de vrolykheid van een lustigen gezelfchaps Vriend in een beilendige
yriendfchap veranderen ; by hem zullen de begeerlykheden , der
jeugd eigen , eene edele drift worden.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.
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Ene gemaakte hooding, eene tiitwendige verrooning van byzondere heiligheid, moet altyd verdagt voorkomen, am dat
het dikwyls bewyzen van veiniery zyn. Niet zelden tog leggen
zulke luiden als ze by hunne vertrouwden zyn , die gewaande
heiligheid af; en worden dan natuurlyker,, dan zy , die hunne openbare daden met minder vertooning verrigten.
Het is gevaarlyk van een Dwingeland, of van hem die eenwraak.
gierig hart bezit , iets te zeggen. Zy hebben doorgaans hunne vet.fpieders; en weten wel gelegenheden te vinden , am zich te wreken. Hoe fnood hunne handelwys oak moge wezen , zy , wetea
ze nochtans genoegzaam re vernisfen met den fchyn van regtvaardigheid , en dus worden door hen, veelal , wreedheden en onwettige ihaffen aan den onfchuldigeri uitgevoerd , die zy de vertoo.
ring van Regt weren te geven. Uit dien hoofde zyn ufrnakZugrige ntenfchen als zy het heftier in handers hebben , gemeenlyk
Gelukkig het Land, wiens
de gevaarlykfte Dwingelanden:
Regeerders door edeler dryfveren bewogen worden !
Wie iets beloofc, moec zyne belofre op zynen tyd gefiand doen,
evil by niet voor een lc waden , betaIer aangezien worden : en by,
die zyne fchulden niet betaalt , word doorgaans voor een ilegt
mensch gehouden. Mar konnert nochtans omflandigheden zyn,
dat ieniand nier becaalt , en echter een cerlyk man blyft.
(e.
a
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Geldkig he! Land , wear de deur van het Regt even zo wet
voor den Annen , als Ryken ,open that; waar de Ooren der Reg.
ters even zo min voor den Bedelaar, als voor den Edelman ge.
Iloten zyn: - waar het Regt niet te bekomen is voor hem,
die 'er het meest voor bleden kan ; maar atleen voor hem, die de
Regtvaardigheid aan zyne zyde heefr. Zy in tegendeel perfen den Inwoneren op allerleie ongehoorde wyze het geld af, die
het Regt aan den meestbiedenden verkoopen.
Ongelukkig
Land, waar zulke Regters Vonnis wyzen!
Men vind Menfchen, die opentlyk durven zeggen, watzy denken ; dat zyn luiden, die eIkeen , zo als men het noemt, de wearheid durven zeggen. Zy zyn op deze iloutmoedigheid door.,
gaans zeer ttotsch en hoogmoedig. - Dan het zyn allerlastigae Lieden in de Zamenleeving: want zo gereed als zy zyn, om
elk maar ongezouten alles in 't aangezigt te zeggen, wat zy mast
durven denken ; even zo gereed zyn zy , om elk een kwalyk te
behandelen , die bun lets durft zeggen. Wie maakt hun bevoegd,
om me& regt te willen hebben , dan ze gereed zyn aan anderen
toe te ilaan ?
Hy , die de Waarheid niet verdragen kan , dezelve allerwege
vervolgt en poogt te verdrukken , is een fnoodaard. Indien
zulk een de magt bezit, is by een Tiran, een Schender der Wet.
ten , een Vertreder der Deugd; een Wangedrogt in de Weereld.
Van hem, die de Waarheid vervolgt , die dezelve niet verdragen kan, heefr men niet finders, dan een allerflegtst onthaal tee
wagten, en de jammerlykfle gevolgen te vrezen.
Men vind Menfchen, die de kunst bezitten, om zonderling te
behagen; dit fchynt lets natuurlyks te zyn; dat den eenen mensch
els aangeboren, en den anderen geweigerd is.
Als men jets vetrigt, 't zy met daden, of met fchryven , dat de
aTgemene goedkeuring weg draagt, waarom zou men zich dan niet
mogen vleien, dat het goed is, zonder joist daarom een al te groo.
ten trap van Eigenliefde te vertoonen?
Wanneer iemand een Misdaad bedreven heeft, vooral als heteen
aanzienelyk perzoon is , kan by niet verdragen dat ze hem onder het oog gebragc word; en els ze hem ontegenzeggelyk bewezen word, is by razend. - Hoe! zal dan een mensch, die,
iin aanzien gefteld zynde, kwaad is, maar vry misdadenmogen bedryven ?
Want weer een Snoodaart geen middel toe , vooral als het 'er
op itankomt, om zich te verbergen?
Vtoeg of last gevoelen zy , die een ongebonden , een losbandig
leven leiden, dear van de jammerlyke, de allerfmartelykaegevolgen.
Het gebeurt yank, dat de road van anderen, door ons opgevolgd,
ons dour te ftaan konat. - Het gebeurt ook wet eens , dateen
veronagtzaamde goede raad, hem , die denzelven verwaarloost,
be•
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behouden zou bebben indien by 'er gehoor aan gegeven had. Billyk overwegen wy dierhalven altoos te voren eenen ontvtmgen rand ,
met ernst; op dat we geen heilzamen verwaarloozen , noch een
verderfelyken opvolgen.
Wanneer de Menfchen in drukkende omflandigheden , in jammer.
Tyke wederwaardigheden zyn, dan roepen zy niet zelden , am den
dood, dat die bun uit hunne elende moge verlosfen. Maar komt
by eens hunne bede, dan zeggen zy met den Hout-Drager van
Efopus ; wy hebben u flegts geroepen, om onzen moejelyken
en zwaren last te helpen dragen.
By velen heeft de Waarheid geen ingang , en by de meesten vind
zy een flegt onthaal.
Wanneer wy door eene onverwagte blydfchap , of een fcbielyk geluk overvallen warden , heeft men 'er veelal dezelve uitwerking
van, als men heeft van eene fchielyke droeffield , of van een onverwagt ongeluk; zy Jaten veeltyds geen enkel woord den vrijen doortogt. - Dan een diep ffilzwygen en de bonding van het gekat, doen dikwils meer dan de gepastae en fterkfle uitdrukkingen.
Indien men niet voorzigtig handelt, kan men, al heeft men de
waarheid en regtvaardigheid aan zyne zyde, wel eens een martelaar
van de waarheid en regtvaardigheid warden.
De Regtvaardigen openen hunne ooren voor de klagten der elendigen; en derzelver toegang is nimmer voor sanhooren hunner
zaak gefloten maar de onregtvaardigen verdrukken de elendigen ,
wanneer het helpen van dezelven met hunne belangens niet inftemt.
De Waarheid heeft altyd een beminnelyk voorkomen ; maar als zy
met morn , of verwyt, vergezeld gaat, verliest zy alle hare beval,
ligheden. - Om deze reden moet men de waarheid altoos met
eene overtuigende Zagtmoedigheid te voorfchyn doen komen: dan
vermont zy itch in haren vollen Mister, met aile hare bevallige
Schoonheden ; waardoor ze dan ook gemeenlyk zegenpraalt.
Het is gevaarlyk , wanneer 'er verfcheidet1 tegenthydige hartstogten in den menseh zamenwerken; men heeft voorbeelden , dat zy
den dood ten gevolge hadden: maar men vind ook menfchen , op
welken zy geen vat hebben. Deze katften zyn , of groote Geesten ,
die alles in de oneindige Wysheid als reeds voorzien befchouwen ;
of het zyn gevoellooze onverfchillige menfchen, die nergens door
getroffen warden, en nauwlyks lets tamer dan bloote machinen zyn.
De Oneindige Wysheid werkt niets te vergeefsch ; doer niets Zee.
der gewigtige einden en oogmerken; fchoon wy die van de minIle werken Gods, van voren befchouwd, ontdekken kunnen; maar
van agteren ingezien , outdekken wy de allergerchiktfle oogmerken.
Hoe kunnen wy dan zo dwaas wezen, dat wy vete dingea
hwaad noemen, voor dat wy 'er het einde van gezien hebben..
C. V. D. GA
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ANECDOTE WEGENS OLIVIER CR OMWEL.

(Ilit bet Franscb.)
En leest, in de Gedenkfchriften der Familien van de Gravett
d'Orrery, de volgende- zeer aanmerkenswaardige Anecdote.
Op een zekeren dag dat Cromwel, met Lord Brogbill en Ireton ,
aan het boofd van zyn leger in Ierlandwas, viol juisthun gefprek
over den dood van KAREL DEN I, — Cromwel verklaarde,dat
die Vorst, indien by den raad, welken zyn eigen ban hem gaf,
opgevolgd ware, en hy getrouwe dienaars onder zich bad gehad ,
hem, (Cromwel) met al zyn Volk had konnen verbryzelen. Hy
voegde 'er by, dat by zelfs eens een ogenblik op het punt geweest
was, om vrede met den Koning te maken ; maar dat zekere zaak
die juist op dat ogenblik voorviel, hem geheel van voornemen deed
veranderen , en 'er hem van 'afcrok. Lord Brogbill , wiens
nieuwsgierigheid door dit verhaal opgewekt wierd , haastte zich
om hem enige ophelderingen daar omtrent te vragen, en de Protector was zo goed van hem de volgende te geven.
„ De Schotten en de Presbyterianen, zeide by , begonden machtiger te worden dan wy ; en zo zy vrede met den .Koning ge„ maakt hadden, zouden wy onfenbaar, zonder uitkonist, opgeof.
„ ferd zyn geworden. Doze oraliandigheid deed my befluiten,om
„ zuiks voor te komen, en op redelyke voorwaarden, zo wel myn
„ vrede, als die van myn Vaderland te maken. Terwyl ik met
„ dit voornemen bezield was, en my fchikte om zelve uitte„ voeren , ontving ik een brief van een myner Spitms , die .een
Kamerdienaar van den Koning was. — Hy onderrichte my
„ dat de dag van (me totaie vemieling bepaaid was; dat deniaat„ regulen genomen wierden, en dat men niet zou draten van de„ zelve uitrevoeren. Maar onze Spion wist 'er geen juist vernag
„ van te geven; by bepaalde alleenlyk de plaars, war wy nadere
„ onderrigting zouden konnen vinden; dezelve was vervat in een
„ brief, welke de Koning aan de Koningin fchreef; dat ons noop.
„ te om denzelven re onderfcheppen. Deze brief was verbor.
„ gen in een Zadel, dat een man op zyn hoofd naar Holborn droeg;
alwaar hy zich in ene gemene kroeg moest opbouden, out daar
, ter plaatfe een paard to nemen , met het welke hy naar Doevres
„ kon ryden, Te Doevres waren vertrouwde perzonen gefield, die
zich van dat Zadel meester moesten maken, 'r zelve onderzoe.
,, ken, en den brief 'er uitnemen; terwyl de drager of brenger
„ zelve niet wist, dat by 'er mode belast was. — ik beyond my
te Windzor, vervolgde Cronnvel, wanneer ik dit beticht kreeg;
„ ik vertrok aanlionds naar Ireton, en ons verenigende met een der•
79 den, zo flout als wy, befloten we, ons meester re maken vim
de•
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„ dezen brief; die voor ons van 't uiterfle gewigt was ), om de firik„ ken, die men tegen ons fpande, te kunnen doorgrznden.
Wy namen Soldaten-Klederen aan , en , met alle fpoed naar Hol.
f
„ born fnellende, traden wy in de bewuste kroeg, na onzen mak„ ker' belast te hebben , om als Schildwacht aan de deur te
„ blyven flaan, ten einde de aankomst van den drager van het Za„ del te befpieden, en 'er ons kennis van te geven , zo dra by na,
„ derde. Wy waakten middelerwyl in 't binnenfle van de kroeg,
„ veinzende bier te drinker; daar wy, in afwachting van den Cou,,
bleven, tot Lien uren in den avond. Eindelyk kwam onze
Wy
„ Schildwacht ons berichten, dat de man gekomen was.
„ [vonden aanflonds op , en viogen naar hem toe met uitgetrokkene
Zabels; terwyl by bezig was, om zyn Zadel op het paard , 't
„ welke men hem gegeven had, te binden en zich gereed maakte
„ om 'er op te klimmen. Wy zeiden hem , dat wy verplicht wa„ ten te onderzoeken alles , war to Holborn in-en-uitging ; mast dat ,
„ dewyl hy het gelaat van een eerlyk man had , wy ons enkel zou.
,, den vergenoegen met zyn Zadel te doorzoeken. Hier op namen
• wy 't zelve weder af, en bragten 't in de kamer , daar wy gedronken hadden ; intusfchen dat onze Schildwacht den Reiziger
„ naging en waarnam. — Wy openden ene der zyden van het
„ Zadel, en vonden aanflonds den bewusten brief, dien wy ter„ fond in onze zak flaken. Het Zadel dus flier meer nodig heb„ betide, gaven wy 't den brenger te rugge; hem zeggende, dat
„ dat by een braaf man was, en dat by verder zyn Reis en zaken
„ kon voortzetten. De ongelukkige Reiziger, Hier bewust dat hy
„ zulk ene gewigrige boodfchap by zich droeg, en bygevolg niet
„ wetende dat wy die hem afgenomen hadden, vervolgde zyn weg
„ naar Doevres. — De Koning onderrichtte daar in de Konin.
„ dat de twee partyen het Leger en de Presbyterianen hurt
„ Hof by hem maakten, en dat hy zich zou verenen met die genen,
• welke hem de voordeligfte vooraellen zouden doen; doch dat by
„ evenwel naast befloten had, de voorkeur te geven aan de Pres„ byterianen , om 'er zich mede re verenen. — Door deze Ophel„ deringen, vervolgde Cromwel , verlicht, joegen wy met Cie ipoed
„ weder naar Windzor; en bevroedende , dat wy gene gunfige
„ voorwaarden van den Koning lronden verwerven, wierd zyn under„ gang befloten. De kennis van zyn voornemen flelde ons in fiat,
„ om zyne maatregelen nuttelons re maken.”
Deze Lord Broghill was de eerfle Graaf d'Orrery. Koning
NAREL DE II verkoos hem , ter beloning van het dee! dat- by ge.
had had in deszelfs herftelling; hoewel by, gedurende het bewiod
van Olivier Cromwel , altoos door dezen Oproermaket gebruikt
was gewarden, dien y oak bedendig getrouw gediend beef.
C. IL E.
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WAARNEEMINGEN
omtrent de
LUGTS-GESTIXDHEID, WEDER en WIN) , to AMSTELDAM
in December 1777.

DOOR ANTONIUS WILHELMUS SCHAAF , Med. Doet.
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1.41agite Barometer d. 28. to
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Laagfte Thermometer gr. 28. j middelb. gr. 381.
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BLADWYZER
DER

YOORNJAMSTE BTZOND ERHED EN3
In de Tweede Stukken des Vyfden en Zesden peels.
(V. en VI. dienen ter Aanduiding van het Vde en Vide Deel.)
in men rede tragt te geeven
van de verandering van Climaat , die men waargenomen
' gels , V. 5o8. Eigenfchapheeft , in de Volkplantingen
pen , 509. Leevenswyze , 51o.
in het binnenfie der Lander/
Waar dezelve zich onthoudt.
64 enz.
in) V.
513
Aantrekkingskragt, (Verflag van Americaanen, (De Nord) door
het Parlement van Engeland,
de waarneemingen om de) der
verongelykt in den Koophan.
Bergen te ontdekken en te
del, V.
18
meeten, V. 415
voornaame takken
AISAS (de Koning) en zyn flaaf.
van hunnen Koophandel , V.
256
Dichalukje, VI.
20
Aldrukzels , (Berchryving eerrer
390
manier om) van Plantgewasfen Arnint. Dichtflukje, VI.
op papier te maaken , VI. 192 Antwoord. (Welvoegelyk) Puntdicht , VI.
17x
Africa , (Dagverhaal van MAs.
ii,poneurofis, (De goede uitwerSONS eerfle Reis door de Zuid.
king van het doorfnyden van
lykfle Deelen van) VI. 236.
de) der tweehoofdige Spier in
Van zyne tweede Reis, 274.
eerie pynlyke gefcheurde wond,
323
Van zyne derde Reis.
V.
Alcbymistcn hebben de Genees355
kunde belachlyk gemaakt ,VI. ARETINUS (Gomel) Leevensberigten van hem, VI.
189
153
Alleenfpraak over 't Menschlyk Argonauten , derzelver Tocht
een verdlchtzel , V. 275. 't
leeven, V.
491
zelve moet tot de Gefchiede.
van den Deferteur,
nis van den Zondvloed gebragt
558
worden , V.
276
Anzandelboomen , (Kruidmengkundig ondcrzoek betreffende Ark , Ziufpeelingen der Fabelkunde op dezelve, V.
273
de Bittere) en derzelver Vrug
146 Armoede in den winter befchreeten , VI.
ven , V.
6z,
( Onderfcheide
zie Buikwater.
foorten van) VI.
147
iimbergrys , wat dezelve is , VI. Astrologie , zie Starrewichebary.
313 zkyn , hoe ze voortkomt, V.
233. Hoe re bewerken Ald,
America ,(Noord)(Proeve waar
Sup
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4/Ik1ler , Naamcn deezes Vo-

•
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Strydige hoedanigheden van
dezelve met die des Wyns ,
234. Nuttigheden van dezelve.
235

B.
Anfleen, Benaamingen door
B onderfcheide Volken daar
aan gegeeven , VI. 313. Onderfcheide foorten , Aid. Welke de beste is, 314. Hoe de
Poolschpruisfrichegevonden en
gevischt words, 3 S. Waar nit
dezelve beflaat , 316. Geen
Gottr of Boomharst, 317. Eigenfchappen , 318. Poeder hier
van gemaakt, waar toe diem.
Ilig , 319. Tinctuur daar van ,
van welk een gebruik , Ald.
Ontleding van denzelven , of
fcheikundig onderzoek. 364
Barometer, (Het ryzen en Lisa.
len van den) aan de meerderof minderheid der Electrifche
VIoeifloffe toegefchreeven, VI.
534. enz.
Barton , (Onderfcheide) der
360
Boomen , VI.
BATIISEBA hare afkomst , V. 317
Bedding, (Verfleende) gevormd
door de wateren van Matlock
1 38
in Derbyshire, VI.
Bedenkingen , (Zedelyke) VI.
203. 571
(Zedige) V. 334
Bergen , (Verflag der waarneemingen om de Aantrekkingskragt der) te ontdekken en te
meeten, V.
415
Vaderlyk) V. 346
Berate. v ,
Befchaafdbeid, (Regels ter) VI.
161. 252
Befchroomdbeid , (Voorbeelden
van de zonderlinge uitwerkzels der) met ophelderende
aanmerkingen , V.
533
B'effuuren, (Regels van de kunst
16o
om anderen te) VI.

Bocken, (Klagten over de veelvuldigheid der) V. 239. Besotwoording derzelven
1. Oordeelkunde moot vry zyn in het
beoordeelen der uitkomende
Boeken,
247
Bakken , (Spring) in menigte
in Zoid. Africa , VI, 329.
Hunne zeldzaame tochten ,
Aid.
Boog , (Waarneeming van een
Witten) aan den Hemel, VI.
lob
Boomen , middel om 'er gewisfer vrugten van te hebben ,
VI.
202
Boon, (Waarneeming over een)
die uit de Lugtpyp , in 't rechter gedeelte van de Longpyp ,
neergezer was , en wederom
den zelfden dag door hoesten
uitgeworpen is, V.
410
Borst, (Eene verharding in de)
geneezen door 't gebruik van
Pillen uit Dulle Kervel, VI.
135

Braaking , (Langduurige) var.
oorzaakt door een Knoestgemet in de Pylorus en Duodenum, VI.
267
Brandewyn , eon zamengefleld
Vogt hoe bereid , V.
23 t
Brandmiddel , gebnrikt in de goneezing van eene Borsiteering ,
V.
94
Brittanje , (Groot) heeft in de
behandeling der 'Noord-zime; i.
caaniche Volkplantingeu , haare eige belangen verlochent of
vice; re;. verraaden , V.
17
(\Araarneeming aangaonde
ecn Wonde in den Ouder-)
doogaande tot in het gedarmte , V.
50
Buikwater,, geneezen door zes.
22 g
tig aftappingen , VI.
Bzir-
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Burgertninnaar aan ilicestus. Congantinopok daor BIATIOMET11
Dichtflukje , VI.
2I2
den IL bemagtigd, V. 592
J3ybel , (De Godlykheid van den)
- befetryving van

bef.chouwd als de voornaamfte
bron der Lydzaamheid , VI.
173. enz.

C

C.
AMPER PETRUS

Berigt ,
wegens eene onheurche befchuldiging , hem door den Heer
mos aangewreeveu , VI. II B
CAREL DE XII , Koning van
Zweeden , eene zonderlinge
Anecdote wegens zyn Dood ,
298
Vi.
Carolina, (Landsgeflekenis van
Zuid.) V. 37o. Veel Regen
daar vallende 374, Verbaa.
zende Hette , Aid. Schriklyk
Onweer , 377. Winterweer ,
379. Hoogte van den Barome
ter.
Aid.
Catechizatien der Jeugd , hoe
een Leeraar ze hebbe in to
rigten , V. t 8 2 . Derzelver voor
deelen.
184.
CATHARINA (Befchryving der
tegenwoordige Ruslifcbe Czarinne,) V.
522
Cennis , (Reize over het Ge.

bergte) V.

453

CERES , (Verhandeling over den

oorfprong , en het voorwerp
der Verborgenheden van) to
Eleulis, V.
581
CHEREA eu D1OGENES , V. 431
CHRISTINA , (Zatnenfpraak van
Koningin)met DESCARTES,VI. 69
CHRISM; zyn gedrag op de Brui.
loft re CanainGalilea, VI. 3o t
COLL1NSON , (PETER ) de VOOT-

Damn fie gevallen zyns Lee
yens, V.
153
COMMINGE (Gevallen van den
Graaf DE) en ADELAIDE VAN
LAUSANNE, V.

605

de tegenwoordige geffeltents
diet Stad , V.
595
Copal, wat het is, VI.
314
2 CORINTH. XII. 7. vetklaard ,
V.
537
Cuomwst, , Anecdote wegens
hem, VI.
574
D.
(Gedagten op den Dank.
Vast- en Bede.) des Jaars
1777. VI.
81
Dardanelles , Befchryving daar
van, V.
603
DESCARTES, (Zamenfpraak van)
metKoningin CHRISTINA, VL69
Deugd. (Proef der) Een Zede.
lyk vertelzel , VI.
559
Dicbters, (Korte Regels voor
jonge) V.
355
Dicbtkunst, seer vroegtydig ge.
booren , V.
163
(Aan de) Dichtftuk.
je , V.
21Z
den Mensch , bykans
zo natnurlyk eigen als de
Spraak , de Zang en de Drif.
ten , V. 298. Hoedanig , eer de
Volken uic lumnen ouden ftaat
van eenvoudigheid re voorfehyn kwamen , 299. Welk
eene vordering dezetvemaakte
ten tyde der Troubadours ,
Soo. Hoe deeze Dichters de
an dere opwekten.
343
Dienstbooden, hoe een verflandig
Mensch ze aanmerkt en be.
handelt , V.
93
Diet-en brengen Flette voort ,
VI.
495
D1OGENES en MERSA , V. 431
Diomea 11Iuscipula, eenenieuw.
lings ontdekte g.evoelige Plant
beldreeven , V.

los
Dooy,
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Dooy, (Beleiegelinii van den)

in 't Voorjaar des pars
1VIDCCLEXVI. V.

100

Draakengein aan de Kaap be-

fdreeven, VI.

236

Dreigen. (Vergeefsch) Punt-

dick.

171

DrDakenfchap , (Waarneeming

van eene doodlyke) VI. 230
Droom aan Iris. Dichtftultje,
VI.

121

Drukkunst , (De) heel( wel

voordeelen aan de Geleerdheid ;
doch nadeelen aan de Geleer462
den veroorzaakt, VI.
Drukpers, (Aanmerkingen tegen
het bepaalen van de vryheia
der) V.
246
Duif, , voorlang tot een heilig
Zinnebeeld gebruikt, ter oor.
zaake clot ze MACH ten boode
269. 271
ftrekte, V.
Dunkards, berigt van een Aanhang in Pennfylvanien zo geheeten , VI. 502. Wanneer en
van waar oorfpronglyk , 503.
Kleeding en Leevenswyze ,
Hoofdleerftelling , 504.
Kunften en Fabrieken , 505.
Ald.
Muzyk.
E.
DWARDS 9 (G.) de voornaamvan dien
ite
Heer, V.
419
Eerlykbeid in onzen handel met
den Naasten, waar in gelegen ,
V. 45. Redenen die ons dear
toe verpligten en aandringen.
48. enz.
Emma, (Tafereel van der Menfehen ge(leltenisfe in de Acht.
tiende) V.
392
Eiken-tnaren , (De) in de Geneeskunde gebruiklyk , nagefpoord , VI.
53
Electriciteit, hoe door Dierlyke

E

nitwaasfemingen verhiederd I
V.
505
Electriciteit , hoe dezelve op
Planten werkt,en dezelve dood,
VI.
Sot
doet den Barometer klimmen, VI.
534
ale het algemeen
beginzel der Beweeging befchouwd , VI.
537
- (MOSES fchynt de
ftoffe der) to bedoelen als by
van het Licht fpreekt, War
de fchepping der Hemellichten ,
V I.
ENCE MATS

537

(E. M.) Twee
Byfchriften op zyne Afbeel.
ding, V.
579
G.
ilaY'Naamen deezes Vogels,
V. 55r. Plitimadie , Aid.
Ann, 552. Leevenswyze, 553.
Voedzel , Wear dezelve
gevonden wordt , 554. Ver•
fcheidenheden. Aid.
Cebeden , in de Christlyke Gemeente, wat zy al in hebben,
V. 137. Hoe ze moeten ingerigt worden. Aid,
Geboorte Zang aan N. N. V. 310
Gedagten , (Invallende) in den
Winter des pars MDCCLXXVI.
Dichtftukje , V.
84
Geduld, (Regelen omtrent het)

G

V.

202

Geestdryvery , welke jammeren

dezelve teelt, VI. 305. Wordt
door de Zedelyke Wysbegeerte
beteugeld.
Ald.
Gehoor , (Schertzende Proeve
omtrent het Zintuig van '0 VI.
515
Gelaatkunde , ( Aanmerkingen
over de) VI. 295
Geleerden , (Schets van eenen)
door DE LA HARPS, V. 481
Ge-
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Gehl* , (IInislyk) Vertoog daar
89
over, V.
Gemaaltbeid , (Het Afzigtige
der) in de Mannen , vertoond
in naar 't leeven gefchetfte
Characters , VI.
372
in de Jufferfchap
ten toon gefteld , VI.
428
Geneeskunde , Redeneering en
Ondervinding hoe in dezelve
te paaren , V.
95
op den rechten prys
gelteld , VI. 180. Hoe zeer
befpot en veragt, 181.Retien
daar tegen ingebragt , x851
Opgelost, 186. Dwaaslyk met
de Aichymistery en Astrologie
verward.
188
Geregtigbeid, (Wreekende) van
waar die Leer herkomflig, VI.
53o
Gefprekken , (Redenvoering over
het houden van Godsdienftige)
VI. 349. Hoe dikwyls , op een
verkeerden trant gevoerd, 351.
Hoe aan te leggen.
352
Geweeten , (Regels voor 't) V.
200

GezelfCbaps keuze , regels daaromtrent, VI.
163
GLYCERION, door WIELAND, V.
571
Gong , Zedelyke Eigenfcbappen
voor ons Menfchen ontdekbaar,
V. r. Zyn van gelyken aan
met de Zedelyke Deugden, in
ons Menfchen.
2. enz.
Godsvrugt, (De) V.
205
Goedwilligbeid , (Redenvoering
over de algemeene) V. 129.
Waar in dezelve beftaat, 130.
Drangredenen dear toe, 132.
Middelen om ons dezelve ei.
gen te maaken.
133. enz.
Goudzoeker,, (De) en de Wys.
geer, V.
83

ilEeren , (Jonge) voordeelen
' die Zy kunnen trekken nit
de verkeering met deugdzaame
Juffrouwen , V.
248
HENDRIK en MARIA, eene waare
Gefchiedenis , V.
77
Hennuyer , (J.) Alleenfpraak.
Dichntukje, V.
397
Hette , ( Verbaazende ) door
kunsc gemaakt en verdraagen,
V. 280. Aanmerkingen daar
over.
282.
groote in Zuid-Carolina,
V.
374- 376
wordt door Dieren
Plan ten voorrgebragt. Proeveti
hieromtrent gehomen , VI.
4g5. enz.
Hof, (Befchryving van het Rusfifcbe) V.
521
Honden, (De twee) en een Kara
Dichtftukje, V.
173
Hottentotten, (Befchryving der)
Gunaquas geheeren , VI. 286
van de wildfte
foort , door de Hollanders
Boscbmenfcben genaamd , VJ.
33%
Hout , (Timmer-) Aanmerkingen
over den besten tyd (met zelve
re hakken , VI.
234
Ruwelyk, (Het) de eerfle aller
Maatfchappyen , V. 89. Voordeelen van eene gelukkiga
Egtverbintenis.
92
regels daaromtrent in agt
re neemen , VI.
253
J. en I.
74.woord. (Het) Dichtiluk.
322
je, VI.
Jaws afkomst tegen Voltaire,
verdeedigd, V.
313
waarom een Nazareer
geheeten , VI. 221. 261.263
Jo.
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I

F,en akieleerende
Gefchiedents, V. 124
oaN. verttlaard, VI. ;tot
IIschia,
.Befchryving van dit Ei1=4 VI. 543. Grootte, 544.
Gefteldheid der Kusten, 545.
If oortbrengzels , 546. Aart der
Inwoonderen , 211d. Lugtsgefteldheid, 547. Berigt van de
mineraale Baden en derzelver
geneeskragt,
548
Italie, voorheen 's Winters veel
kouder dan tegenwoordig, de
redenen daar van opgefpeurd ,
68
V.
Vufrouweri , (Voordeelen die
jonge Heeren kunnen trekken
nit de Verkeering met dengdzaame) V.
248
K.
'Aap de Goode Hoop. Berigt
van drie Reizen in hetLand
daaromflreeks gedaan , V/. 236.
2 74. 323
Kaauw, Naamen deezes Vogels,
V. 450. Hun voedzel, 451.
Witte
teevenswyze ,
Kaauwen.
453
Kamer, (Proeven in eenbeetgemaakte) genomen door DOBt/ACHIM

SON, V.

280

Kastanje-Boom, (Bast van den)
een zo kragtig middel tegen
de Koons als de Kina, VI.
532. En dientlig in veele andere ongemakken.
533
Hat, (De Oude) en haar Jong.
565
Eene Fabel, VI.
Kervel, (Dulle) Pillen daar van
gebruikt tot het geneezen eener verharding in de borst, VI.
136
Kina , Verfchillende foorten van
dezelve , VI. 357. Wanneer
ontdekt en in gebruik gebragc,
358. Welke de beste is, 35g.

Scheikundig onderzoek op de
zelve, Aid. Vier verfchillende
foorten onderzogt.
361
Kind, (Waarbeeming aangaande
een) zonder eenig teken van
Leeven in de Wereld gekomen , en op eene eenvoudige
en gemaklyke wyze weder bygebragt, V.
497
Kinderpligt , (De waare) beloond, VI.
384
Klavecymbaal , wanneer men
eerst gewag van dat Speeltuig
yindc, VI.
158
Klinkdicbt op 1Viets, V. 619
Knoestgezwel , in de Pylorus en
Duodenum , veroorzaakt eene,
langduurige Braaking, VI.26
Kogels, (Proefneemingen om am/
te toouen dat de uitwerkzels
der voorbyfnellende) niet van
eenen Electriken aart zyn, V.
150
Kooken , welk eene uitwerking
het hebbe om water te fpoediger te doen vriezen, V. 499
Kookerboom , eene nieuwe foorc
van Aloe befchreeven , VI.329
Koophandel by de meeste Euro.
pifche Po/ken, thans de Zemin,
van den Staat , V. 18. —
Wederzydfche belangen van
den Koophandel der Engelfcben en de NoOrd.ilmericaanfthe Volkplantingen. 2 o.-enz.
Koperwiekje , Naamen aan deezen
Lyster gegeeven , VI. 370.
Een Trekvogel, 371. Gedaante eigenfchappen en woonilld.
plaats.
Koppenhagen , berigt dier Stad
en van 'c Koninglyk Paleis al23
daar, VI.
Koude in de handen , middel
daar voor, V.
(buirengewoone) . warge

BLADWYZER.
genomen in bet Vogefisch Gebergte , V.
7
Koude , (Befpiegeling van de) in
den Jaare MDCCLXXVI. V. 56
( Het verfchil der) in
onderfcheide Gewesten , waar
64
door veroorzaakt , V.
(Over 't verfchil der
waarneemingen , wegens de)
in de Maand January 1776, te
Parys op het Obfervatorium
van de Academie der Weeten•
fchappen , en op dat der Marine, V.
529
Kraay, Naamen deezes Vogels,
V. 329. Zyne levenswyze ,
Aid. Maakzel van hun nest,
330. Voedzel, 331. Zeldzaame wyze on ze te vangen ,
332. Waar zy zich onthouden.

Ald.
(Bonte) Benaamingen ,
V. 413. Befcbreeven , Aid.

Landbeer. (De Gelukkige)
Dichtfinkje , V.

37

Lanebourg , een Vlek., befchreeyen, V. 455.Aart en leevenswyze der Inwoonderen. dld.
Laster, hoe in 't duistergebooren , V. 405. Uitwerkingen
daar van.
408
(I3edenkingen over den)
VI.
424
Leeraar, (Een Christen) bekleedc
een voortreflyk en gewigtig
ampt, V. 133. Welke kundigbeden in hem vereischt worden , Aid, Welke uitwendige
vermogens by moet bezitten ,
134. \Vat zorg op zyne fchouderen rust, 135. Wat 'er tot
het opftellen van eene Leer.
reden noodig is , 136. Hoe
by dezelve moet voordraagen
en de andere deelen van den
Openbaaren Godsdienst waarneemen , 137. Hoe by zyne
Catechifatien heeft in te rigten, 182. Hoe by zyne Gemeente moet bezoeken en leeren kennen, 184. Welk nut
een goed Leeraar in zyne Ge.
meente uitwerkt.
185. enz.
Leeraars , Agting aan dezelve
venchuldigd VI. 437. Hoe
haatlyk en 'hag het is met
bun den fpot te dryven, 438.
Welke nuttigheden zy der
Maarfchappye
aanbrengen.
44!
Leerredenen , wat 'er al in de.
zelve vereischt worde ,V. r77
Leeven , (Menschlyk)
fpraak over ' t zeive, V. 491
Leevensregels , ( Eenvondige )
voor de Jeugd, VI. v6o. 252

Voedzel , 414. Maakt een
middelfoort tusfchen deKraaijen
en de Roeken, Ald. Waar deeze Vogel gevonden wordt.415
Kramsvogel , Naamen deezes
Vogels, VI. 320. Gedaante,
Aid. Is een Trekvogel, 321.
Geaartheid, Aid. Van den Gevlekten en fritkoppigen. 322
Kruistocbten , een Meesterftuk
van Pauslyke Staatkunde , V.
306
Kungen , den Mensch natuurlyk
eigen , V. 160. Hoe vGortgezet.
166
Kwaadfpreekenheid, (Bedenkin•
gen over de) VI.
424
L.
TAndbouw , (Het belang van
211
den) VI.
Landgraag, ('r Character van Letteren , (Gefchiedkundige
no8
Robbert) V.
Proeve over de Vitvinding
513
der) V.
Let-
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Letteren, welke de Du& zyn,
516
Derzelver oorfprong tot
de Wetgeeving op Sinai ge66
btagt , VI.
Waarom ze , by der/elver eerIle initoering , flegrs
gedeeltlyk ontvangen en tot
zo geringe einden gebruiltt
werden, VI.
66, 67
Letter Oefeningen , waar nit gebooren , V. 161. Hoe voort166
gezet.
Lindworm (Hoe de Varenwortels gekoozen en bereid moeten worden tegen den) V.
188. enz. Proeven van genee.
zing door dit middel , 192.
Nader berigt wegenf het aanwended deezes Geneesmiddels,
236
(Waarneeming over
de uitwerking van 't hulpmiddel tegen den) op orde van den
Koning van Frankryk gemeen
gemaakt, V.448. Geneesmiddel
tegen dit ongemak.
549
LoDEwYK DE XVI , Befchryving
van de Plegtigheid zyner Salvinge, V. 29
Longpyp, (Waarneeming over een
Boon, die uit de Lugtpyp,
naar beneden in 't rechrer gedeelte van de) neergezet was,
en wederom door hoesten, op
den zesden dag, werd uirge410
worpen , V.
Loxia Orix , Befchryving van
deezen Vogel, VI. 276
Lugtpyp , (Waarneeming aangaande een treemd licbaam , 't
weak de) doorboorde , V. 277
LUKAS XXI. 19. Verhandeling op
deeze woorden gepast , VI.
45

Lydzaambeid , eene Deugd
Stocynen onbekend en door
him Met beoefend , VI. 11
Waar in dezelve What , 2.
Bronnen waar nit de Christ'.
lyke lydzaamheid voOrkomt ,
2. enz. De vdornaame bronwe( der Christlyke Lydzaani=
heicl , VI. 45. 85. De Godlykkid van den Bybel he.
fChouwd als de voorhaanifle
bron der Lydzaamheid. 173
Lyster „ (Zing-) Naamen van
deezen Vogel, VI. 231. Voortreeling , Ald. Geftalte, Rutroadie en Eigenfchappen, 232.
Waar by zich onthoud. 2313
(Groote) zyne benaamingen , VI. /71.Trekvogels ,
Aid. Leevenswyze , 272. Aart,
Ald.
M.
Wansverduistering , (De)
Eene Fabel, VI.
299
Maatigbeid , Regels hier orntrent in agt to neemen , V.
262
NI/manias III. 16 , Redenvoe.
ring daar over, VI.
349
Maren , zie Eiken waren.
MATTH. II. 23 , verklaard, VI.
217
MENALCUS en ALEXIS door Gest:net, VI.
167
Menfchenvriend , (De) Gefchetst
in den Perron van Deugdlief
Dichtflakje, VI.
43
Mercurius fublimatus corrofivus
hoe re bereiden, VI.
448Merel , Naamen deezes Vogels,
VI. 406. Geaartheid, 407. Is
aan 't ruijen, even als andel*
Vogels , onderhevig , Aid.
Voortteeling, 408. Waar zy
zich 01111IOUCIeD ., 409. Haar
voedzel.
410
Me-

~fcre!,

met een witte borstv!fk,

naamen, V1. 4S 8. Onder[cheid
van 'c Mannetje en Wyfje, Ald.
is een Trekvogel, 449. Woonplaats, Ald. Voedzel.
460
(IFitte en. Witgevlekte)
be[chreeven, VI.
460
(Croole Berg-)befchry'
ving daar van. V1.
46 [
- - - - (R,mkteurige) Naamen
deezes Vo 6 els. V 1. 492. W2:l.r
clezelve voorkome, ;dId. Piuimadie ey Gelbltc.
493
(Be:g-) naJmen deezes
Vogels, Vi. 539. waar zy zich
onthoudc, 540. Leevenswyze
en voomeeling, ..did. Pluimadie.
54-[
(B!auwe) naamen,.VI.
541. Haar kleur, ./lId. Waar
zy voorkome.
542
MicbaiJI (Bcfchryving van den
Berg Sr.) een der gevangenisfen van den Slaat in Frankryk,
VI.
377
1filc;'en, (l\Tiddel om de) het
Iilimmen op de Doomen te
beJerten, VI.
273
Mllc'dafJdige. ( De) Dichtf1l1kj'~,
VI.
34fi
Mallen, (Middel om) te deoden, vr.
273
_
(Eene hy?:ondere foun
van) in Z,;idAji"ictl.
325
Monarcby, (Ecn'~ algemee:Je) in
Eurupa niee te dug ten , V.
.
72. enz.
Morg'?1l, (Oe Schoone) llerderskout, V.
I I)
i11orgmf!and, (13c!chollwillg vall
een ZrJillCiji:bcrJ) V.
2! 7
_ - - (Befehollwing van
een Herfs,.) door GZSSNER. V.

fche verfcbilt, VI. 4SS.Scbel~
Iwndige ontbillding van rieeze
Gom-bars.

N.

N Alaatenfcbap

491

van :tan Bup,

tist ele Sint Siloix~ V. 3'.16

Nazarenus, betekenhfen li'an
dat woord, VI. 221.261 lioe
die benaaming aan JEW. pasic.
Z()3

Nieuwejaars.gift en lViert~"(Je~
jaarswenftben Verhandelln;
claar over. Vr. 56[. Wel;;e
by d~ aude Romci1ifl1 oudtyqs
in gebruik, 562. Hoe de C!/Itlen daaromtrent handcl~en.
Ald. Hoe men ten tytle clef
Keizercn daar mede te werk
glllg, Ald. Op wat wyze de
Oude KoningeiJ v~n Frank.
1'yft hie~' mede handeldell. 562
NOdCIl, een voorwerp van Af·godifche eerbiedenis gewor·
den, V. 255. Ol1l~ec \,e:JChei·
de J1:larrlen geticrd.
266
Noord pool, 13erigt van verrchei-

de o"Dbefchreeve Scheepstogtelt
dei\va~1rds gedaan. en van de
hoog'~ GraaJe!l oaar op Dereike,
V£.
414 cnz.
lVoote/~ro1aker. Kaamen van dee~
zen Vqgd, VI. J 2. Pl!limadie ,
13. 'Vaar dczdve zich om~
!JoLldt, A/d. Leevcnswy I.e. loS
NOsTR"D,nws, zyne Leevens·
b' ichryliing dec l'rouoflC:rJlIt'S
g~ br~kl;ig, V.
291

O.

O

en FELlY.. cfdetwee
Vrieoden van Boaibun • VI.

LIVIER

5 19
Ondervlnd,'ng en Redeoeering •

hoe ill de Geneeskunde te
95
paaren, V.
Onweer, (Befehouwing van eeo)
M)'I"rbe vervaischt.
Waarin de eCIJt[? van de vat.
in den Zomer, VI.
334
4riS
VI. 488.

VI. DEllL.l\1ENGer.w. riO. 14.
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legd , 102. Gedgante , JIM
Oordeelkundt, in 't Gemeene.
Pluimadie , 103. Walt zy zich
best der Letteren noodig , V.
onthouIen, 104. Van den Ko247
ning der Paradysvogelen. 1 o6
Openbaaring en Rede flemmen
OV2 an , de eerfte dient ter Pest , (Breedvoerig berigt van
de) te Smyrna, in den Jaare
opheldering van de laatfle ,
1765. V.
178
VI.
324
aan diertjes toegerchree(Voordeelen der)
yen, die zich in 't menschlyk
VI. 39+. Het aanbelang van
lichaam zetten , 325. Verredezelve in onze Landtaale te
gaande befmetlykheid , Aid.
bezitten 397. Het voordeel
De Turken bezigen geene
van de nitleggeren der Openbehoed. of hulpmiddelen , V.
baffinge. 40*
Opium, uitwerking van 't zel367
Ve V.
148 Petershfirg , Befchryving diet
Stad door WRAXALL, V. 517
Opregtheid , Regels des betreflende , V. 204 PSTHOU , (PIETER) Byzonderheden wegens hem, VI. 32.Zyn
Op/landing van jqsri CHRISTUS,
zonderling Testament.
als 't hoofdbewys voor de
33
waarheid des Nicuwen Ver- Plant, (Parafite) Zedelyk toegepast , VI.
bonds amgedrongen , VI. 176
433
Oranje-boom , groeiende in de Pianten brengen Hette voort.
Proeven bier omtrent genofpleet' van een rots, daar koo,
men , VI.
kend heet water uit kwam ,
497
VI.
277 Plantgecvasfen , (Befchryving
eener maniere om Afdrukzels
Orgel , wanneer uitgevonden ,
van) op papier te awaken
VI.
158
VI.
192
OSMAN , (TOPAL de voomaamila
Leevem: gevallen van) V. 32 PLATO wil Been Geneesheeren in
zyn Gemeenebest dulden, VI.
Overdenkingen, (Zedelyke) VI.
291
182. Dwaasheid hier van. dld.
Overtniging. (De gevoelige) Portrait Sebilderen , hoe hoog
te fchatten , VI. no. Welke
Dichttiukje , VI.
477
voordeelen dlar uit te trekken
Ouders (Genegenheid tot de)
a. Middel om de Ge.
zyn,
treffend zeggen des wegen , VI.
fchilderde Portraiten lang en
433
ongefchonden te bewaaren. ars.
P.
)Aarden , (Van bet beflaan Pot. (Papiniaanjcbc) Aanmerkingen eeniger Liefhebberen
der) bvzonder in Poolen ,
der Scheikunde, over het beom te beletten dat zy Met op
reiden van Tinctuuren in de561
het ys glyden „ V
zelve, VI.
Papegaay , ( Dnitfche) zie
Prediken , geene zo geringe zaak
otraatsburgfche
als veelmaal gedagt word , V.
Para(;ys t ogei . Na.imen iaar aan
136. Wat 'er al toe vereischt
::ceeeven , Vi. rot. Vreemde
worde.
178. 373
10, 4Y.' clzeltjes cleswegen , wedea-
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Pre•
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(Ontmoeting van

Rbabarber , (Het verrehil tus•

Route, VI.
40
PRICE , (RICHARD) Berigt cn

fchen de Oostindifche er Mos.
covifche) onderzogt, V 127
A an metk i n gen we.
gens de tier genoeg bekende
Ckinreiche , en het Tartarfcile Gewas, VI.
93
Ridderfcbop derzeiner Intlel.
ling ruste op Ooriog, LieHe
en Godscliens, V.
304
--- hunne Liefde niet
altoos kuisch , V.
305
Rock, Naamen deezes Vogels,
V. 367. waar in van andere
Kraaijen orderfcheiden , Aid.
Voedzel , Leevenswyze en
Voortteeling , 368. Waar ze
gevonden worden.
369
Rups. (De Schoone Jufflouw en
de) Eene Vertelling, V. 43
RUTH, haar character, V. 318
Rykdona , (De last van den) V.
439
S.
Baay,, waare flrek' king van dezelve, VI. 275
Scbeikundige , (De) en de Jon.
gelng van aanzien. Eene
Vertelling, VI.
254
Scbipbrebk , Herderskout, V. 6r 7
Sebuldenaar. (De Geredde)
Eene Zedelyke Vertaing, V.
483
Scio , grootte en gefleldbeid van
dit Eiland, V. roe. Gefchie•
denis , Aid. Inwoonders , 1 is.
Badfloove aidaar, Ira. Oudheden, 113. Wynen.
114
Scriblerus, (Een onbekend ge.
val met) V.
261
Serail van den Grooten Heer te
Conflantinopole , V.
601
Sidderviscb, zie Torpedo, VI. 268
Slekken , herleeven naa langen
tyd in een Kabinet opgeflooten
geweest te zyn, V.
555
Ss a
Slek-

Pretendent
den) te

Character van hem, V. 462

Proefjlaat, ([)it teeven als een)
aan te merken, eene zeer na•
tuurlyke (s elling, VI.
485
Pulpa Casfice , r Waarneeming
omtrent het) VI.
506
R.

p Aaf, Naamen deezes Vogels

-"- in onderfcheide Ta'len, V.
284. Slegt berugt, Zyn
uitzigt en kwaadipellende te.
kens hem toegeeigend, 285.
Van zyn pranten , 286. Kan
getemd, en op de jagt afgerigt
worden, Voedzel , 287.
Leevenswyze, Aid. Voorttee.
ling , 288. Opvoeding der
J on en, 289. Waar by zich
ornhoude. 291
RACHAB , baste alkomst, V. 316
Rede en Openbaaring flemmen
overeen, de eerfle worth door
de laatfie ondeffleund , VI.
/78. enz.
Redeneering en Ondervinding ,
hoe deeze in de Geneeskunst
te paaren , V.
95
Regen, vecivuldig iu Zuid-Ca-

rolina , V.
374
Regtvaartligbeid Nens onze
Medemenfchen, waar in gelegen , V. 46. Diangredenen,
die oils daar toe verpligten en
aanzetcen.
48
van COD, hoedanig men dezelve hebbe aan
te merken, VI,
483
Reizen , regels deswegen, VI.
253
Rbabarber,, (Berigten der voornaam(le Kruidkundige Schry223
vers over den) V.
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Slekken , (Zonderling voorbeeld Starrewichelary dwasslyk met
de Geneeskunde vermengd ,
van der) hardvogtigheid in het
VI.
wederflaan der heat van koo
183
kend water, V.
559 Steenfityden , (Het) in twee reiSmack , (Aanmerkingen over 't
zen aangepreezen, VI. 451.
Bewerking bier van , 452.
gebruik en misbruik der Wys
Reeds door P. Franco beoe.
beverre ftukken van) V.471
Waar in dezelve bother,
fend, 453 Aismede door on•
deren.
V. 472. Is niet willekeurig„Ald.
455
floor 't waare en fchoo- Stellenboscb , am de Kaap befchreeven , VI.
238
ne te vereenigen , VI.
53
s---- (Bedenkingen over den Storm , (Gedagten nan den oever
der Zee by een hevigen) VI. 28
invlocd van den) op de zeden ,
569 Strafe der Zonde, waar in deVI.
zelv;befIaat , VI. 528. Welke
Stnyrtra ,een mote en b/oeiende
het voorwerp van Vergiffenis
Koopilad , V. 292. Inwoonis.
ders , 293. Kleeding der Vrou529
wen, Gebouwen, 294. Styl, (Scbryf-) Wear in dezelve
beltaat , 244. Hoe te
LugtSgetleldheid, eild.Begraaf.
vormen , 245. Welke gebrekeu
plaatzen , 293. Leevensmiddete vertnydeu , 247. Welke
len en Vrugten , Lastig
keurigheden in at te neemen.
plaagende Muggen either, 296.
249
Breedvoerig berigt van de Pest
in den Jaare 1765 te dier flede. Sublimaat , (Bytend)aantnerking
over de bereiding van dezelve,
324
VI. 308. En de uitwerkingen
Sneetne , welk een gebruik men
311
dear van.
des ZOInel'S daar van in 't
Qeaclusteerde cor'roCoven maakt , V.
446
five) hoe te betel den, VI. 411.
Sokitia , (Befehry‘.7ing van de
Schell:mi.-lige Proem' daar op
Kerk St.) te Cotfiantinopole ,
genomen.
41 2
V.
593
T.
SOFIEWN, (Het Character van)
hoedanig dezelve
V.
391.
Lectredenen behoore te zyn ,
Sprecuzven , Nearnen deezer Vu
V.
178
geien , VI. 140. Le2venswyze,
141. Voortteeling , 1 4 2. Voed- Tabak , uitwerk szels daar van ,
ze1 144. Waar zv z:ch ono148
V.
hander, 145. Verfeheidenhe. Teering, (BranditHdel gebruikt
in de geneezing van een Borst-)
den.
V. 94. Wear in de Teering
Sp.caken., (Stigtlyke)V.380.enz.
eigenlyk beflaat , en waar uit ze
XXV. 23. opgehelderd ,
4o
voortkomr.
V.
97
13. verklaard, V. THAMAR haare afkornst , V. 3t s
445 Thee, wence uitwerkingen derzel.
vet gebruik te wage brengt , V.
Starre_kattdige , (De) een Zede.
- !like Vercelling , V.
577
Tic..
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Tinctuuren, (Aanmerkingen over

y

V.

elderliefde. (De) Een Zehet bereiden der) in de Papideleerend voorval , V. Haa
10
niaanfche Pot, VI.
Toepasfingen der Leerredenen Varenwortels , (Kruidmengkunhoe zy behooren ingerigt te
dig berigt, wegens de verkiezing en bereiding des Manly.
18o
worden , V.
ken) tot bet bekende Genees•
Tong, dit woord in 't Hebreenwsch
kundig gebruik regert„ den
doorgaans in cm kwaaden zin
Lindworm , V. 188. Proeven
gebruikt , V.
403
van dit Geneesmiddel , 192,
Torpedo , (Berigt eeniger poo.
Nader berigt.
gingen om , door de Electri•
236
citeit de uitwerkingen van.den) VENUS , (In de Fabelgefchiedenis
van) ontmoet men verfcheide
268
na te doen, VI.
trekken op den Zondvloed
Toverzweep, (De) of Characters
pasfende , V.
op den weg ontmoet , V.
271
525 Venus vliegen-val , zie Diontea
Muscipula.
Troubadours , weer in main dan
in de daad bekend , V. 297. rerbond, (Godlykheid van 't Oude) nit de Wetgeeving op
Het leeven der Troubadours,
Sinai beweezen , VI.
175
door N OSTR A DAA1US opgefteli ,
(Godlykheid van 't
beoordeeld , Aid. Wanneer zy
Nieuwe) nit de Opflanding
te voorfchyn kwamen , 3o r.
van alarms betoogd , VI.
lietekenis van bun Naam , .41d.
Vordcringen in de Dichtkunst,
176
302. Hunne werken leveren Verborgenheden, (Over den oorcella Idlers op van de beer.
fprong en her voorwerp der)
van CSRES te Eleufis. V. 581
febeade Zeden dier tyden , .41d.
Wat bun voornaamtle Schryf. Verdorvenbeid der Menfchen ,
geene Leerflelling der Christ.
1101e. was , 306. \Vaar nit
hunne Dichtflukjes beflonden,
lyke Openbaaringe alleen
eigen , VI. 525. De Ouden
338. Welk een invioed bun
hebben daar van gefprooken
Taal en D i chtkunde op de
en reden zoeken te geeven ,
Letterkunde van andere Vol•
ken gehad hebbe , ;42. Wan526. Ook hebben zy hulpmid.
neer en waarom zy een chide
delen daar tegen aangeweezen
namen.
345
527
Turken, (De) bezigen geen be - Vergeeflykheid Gods, tegen de
hoed- of buipmiddelen tegen
Zondaaren , door de Rede ge.
de Pest, V.
hoopt , door het Euangelie
327
Twyfelaar , (De) en bet Brandbevestigd , VI.
483
8
glas , VI.
Verkeering met deugdzaame Jur:Ian de Voorfrouwen , voor Jonge Heeren
zienigheid. Eene Zoktelyke Verallervoordeeligsr, V.
248
telling , V.
(Repels der) V/. 16c
475
Vernuft., (Lotgevallen van) en
Weetenfcbap , V.
82-
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reronelerfielliNgen , (Reis ea 't roorzegging , (f-let is imogat
land der) V.

169

Fer-veeling, wat dezelve is, VI.
466. Wm uit ze ontilaat
467. Het beste middel daar
tegen.
468
Visa , (Befehryving van een
ninnIteragtigen) op de kusten
van Normandyen gevangen ,
V.
333
Vitrinol-oly,, ongelukkig ingeno.
men , verocirzaakt eepe hevige
ontffeeking van den Strot , den
Slokdarm, de Maag, en words
eindelyk gevolgd van 't koude
vane;
404.
Piaci, (De) Diehtaultie , VI.
479
Polka , (Over de -Staatkundige
vordering der) V.
72
Fithiplantingen , ( Onderfeheid
tuVehen ;de oude en heden.
elaagfehe) V. 4:6. In welk
eene betreicking zy tot het
144,0ecierIand Pam 427. Over
den Handel aan deeelven yen.
leend en de beFalingen daar
lean, 4.es. Wat firekt om ze
bloeiend en het Moederland
nuttig te,maaken.
430
VoLTALIE , (Brief van) aan den
Koning van Pruisfen) V.353
( Trekken voor eene
Leevensbefchryving van den
He.er DE) VI. 162. ,Zyne ge.
boorte , Ald. Zyne op voeding
/63; Tooneelflukked door hem
Ditgegeeven , Ald. ctn. 207.
Beeccernd,door andere Werken,
209. Krygt veel aanziens , en
groote bevorderingen. 209,
210
Vor- en Tegenfpoed. Eene Allegorie , V.
257
Vorjaarszang aan 't Zuidewindje, VI.
125

onwa:richrlyk dat Christus
en de Apostels eene) zonden
aanhanlen , als in 'r Oude
Vetbencl begreepen , en daar
Diet voor,Tomende , VI. 219
Poorzienighei el, (De Twyfel4ar
aan de) Eeue Zedelyke Ver.
telling, VI.
471
Paorziktigbeid , (Repels der)'V,
203
Frienden , waarom zo fehaars,
V. or. \Vie waare Vrienden
zyn.
Vrinallykheld , (Redenvoering
over de) V.357, In de Heidge
Biaderenaanbevolen , 359. Hoe
wy deeze Deugd mozien be.
tragten.omtreet Menfchen die
ens gelyk zyn , 360. Hoe
omtrent de zodanigen die beneden ors zyn, 362. Hoe ten
opzigte van lieden in een
verbevener leevensiland. 36¢
Prom,. (De wenschlyke) Dicht.
ilulje, VI,
347
L'r ouc✓err , door de Noorielkhe
Volkcn zeer geEerbied , V.
303
Pruven , (Middel om gewisfer)
van de Boomen to bebben ,
202
VI.
Fryheid. (Losfe gedagten over
129
de) Dielnduicje, V.
, of Vuurmachine , met
Vii
een Hefbalk werkende ,
vonden in den Jaare 1710,
vergeleeken met eene
Vuurpomp in den jaare 175¢
uitgevonden , VI.
16
U.
j yttrekzels , (Nuttigheid van
goede) V.
243
tlit waasfemingen , (Dierlyke) vete
hindecen de kragt der Electri.
505
feet-Machine, V,

Warm,
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Wyn , (Aanmerkingen over de
W.
deelen waar uit de) be/hat,
Arnite , ( net onderfcheid

ip

der) in vt rfebillende Gewesten , waar door veroorzaakt,
V.
64
Water, (War uitwerking kno•
ken op 'r) hebhe om het
fpoediger to doen bevriezen ,
499
Weelde , hoe verderflyk voor een'
Stara, V.
73
Weetenfcbap , (Lotgevallen van)
en Verna l t , V.
84
IlrederlandeWeldaadigbeid
fen in een kouden Winter, V.
6o. 62
Eene Oosterfche
Vending, V.
3 '5
Welfpreekenheia, waar in dezelve
beflaat , V/.
241
Wetgeeving op Sinai aangevoerd
als een bewys van de Godlykheld des Ouden Verbonds ,
VI.
175
IFIelewaal , Naamen deezes Vogels, VI. 198. Buirenfp,orig
vertelzeltje wegens deszelfs
Geboorte, Paaren, 2o?.
Leevenswyze, 200. Gedaante,
COI
Ald. Voedzel.
WILLEM D E L Prins van Oranje,
zyn Character, volgens wxr,
SON, VI.
Wind , (Noorde) gefchi'tt om
in 't yoodfcbe Land regen re
veroorzaaken, V.
401
Winden , (Floe veel de) toe.
brengen tot de Warrnte en
Koude der Lug,tlireeken , V.
65
Wreedbeid teen de Infecten befchouwd , V.
174fryn , (Over de natuur van den)
het gisten van denzelven , V.
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V.
ra t
Wynfieen , W t dezelve is , V,
232. Is geen oorzaak van ver.
fcneide Kwaalen
daar
veel al toegefehreeven.
23n
Wysbegeerte , (Aanmerkingen
over 't gebruik en misbftlik
der) in flukken van Smaak ,
V.
47 I
(Vertoog over de
onderfcheidene foorten vat/
Zedelyke) V.
493
(Over den in vloed
der Zedelyke) VI.
304
Wysgeer (Schets van een) V.

256
X.

-vop, (Zonderlinge lotgevallent
des Konings van) VI. 77

Y.
7 1S, hoe in de Oost-indien gemain, V.
196
rbergen in Savoye befchreeyen , V.
9
z.
thazurfpraak tusfchen een
P arylenaar en een Cararbe
of Inwoouder der Antilles,
VI.
341
Zangnooten , wanneer , door
wien , en hoe uitgevonden,
VI.
Zedefpreniken V. 563. VI. 468
elfbeluur , (Regels tot het)
V.
noo
Zetregels , ( Zedelyke) VI. 36
Ziekte , (Verbal van een Val.lende.) met het geen 'er, by
de ontleeding, is waargeno.
men , V. 142
Zon , (Welk eene rigring van
de Straalen der) de groorile
warmte veloorzaakt, V.
64
Zur
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Zondvloed , (Gedenktekens van
dan onvergeeflyk, zonder een
den) in de ifeidenfehe Wetusfchenkomende Verzoening ,
reid, V.
265
528. enz. Zoon, (De ongelukkige)V. 346
underzogt, VI.

Sande , of dezelve vergeeflyk is

